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Rezumat 

 

  

  

 Din punct de vedere istoriografic, problema păcii separate din 1918 se încadrează în 

contextul mai larg al războiului. Se observă cu precădere, firesc de altfel, că lucrările de 

specialitate nu pot trata subiectul în mod individual, ci ca pe o consecință a unor factori 

interdependenți, de natură politică în special. Astfel, pentru a se ajunge la prezentarea situației 

din România, de la începutul anului 1918, este urmărit traseul politico-diplomatic care precede 

pacea separată cu Puterile Centrale. În acest sens, istoricii și-au concentrat atenția atât pe relațiile 

României cu Puterile Centrale, cât și pe relațiile cu reprezentanții Antantei. 

 Un alt aspect important, când vine vorba de acest subiect, îl constituie lupta politică 

internă, care, la acel moment se prezintă într-un cadru elitist, marcată de viziunea și directivele 

oferite de „factorii răspunzători”. În acest context, motivațiile personale, dar și directivele de 

partid au jucat un rol deosebit de important în modelarea atitudinii României într-un război de 

coaliție. Pacea separată cu Puterile Centrale a reprezentat, din punct de vedere al politicii interne 

românești, momentul de vârf al luptelor politice dintre conservatori și liberali, fiind rezultatul 

unei confruntări dintre viziunea conservatoare clasică și liberalismul promotor al reformei. Încă 

de la începutul Primului Război Mondial, se observă la majoritatea conservatorilor dorința de a 

se pune la adăpostul vechilor tratate de alianță, în detrimentul unui „ideal național” care 

presupunea reorientarea României în politica externă.  

 Pentru a ajunge să explicăm modul cum liderii politici au urmărit să influențeze acțiunile 

României în război, dar și în ce măsură au reușit acest lucru, pe lângă o analiză asupra perioadei 

1917-1918, am considerat necesar să urmărim și aspectele politice din anii neutralității, perioadă 

în care de definesc pozițiile liderilor politici în legătură cu politica externă. Efectele unei 

dezbateri politice pe problema războiului se vor vedea mai târziu, în timpul războiului României. 

În primul capitol am urmărit efectele pe care le-a produs în rândul politicienilor opțiunea 

pentru neutralitate, decisă în Consiliul de Coroană din 1914 și  propaganda politică ce a urmat, în 

special după moartea regelui Carol I. Observând, în politica românească, un cadru mai curând 

elitist, dominat de „factori răspunzători”, în persoanele liderilor de partid, am considerat necesară 

o descriere a viziunilor politice ce patronează gurupările politice în orice activitate. Se crează 
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impresia existenței unei politici de clientelă, mai mult orientată spre directive de partid, decât 

spre promovarea individuală a viziunilor politice. Am urmărit astfel, folosindu-mă de surse 

primare ale vremii, să redau o imagine cât mai corectă asupra politicienilor și asupra opiniei 

publice. Acest prim capitol creează, consider, suportul de plecare în analiza evenimentelor 

ulterioare, care sunt înrădăcinate în atitudinile conflictuale între politicieni, dar și în propaganda 

intervenționistă, în ansamblul ei. Se poate spune că, în perioada de neutralitate începe să se 

manifeste o voință generală, în cadrul reprezentanților politici, de a aduce România alături de 

Antantă. În acest sens, s-a dorit sensibilizarea opiniei publice față de problema războiului și s-a 

dorit să se creeze impresia unei dorințe generale în acest sens. Cu toată propaganda și 

discursurile de promovare a intervenției alături de Antantă, se pare însă că acest demers nu putea 

fi înțeles de toată populația țării, sau de o majoritate covârșitoare, așa cum era de dorit. Opinia 

publică din România anilor 1914-1918 este reprezentată de populația de la orașe, iar mesajele 

politice pătrund cu greu în rândurile țărănimii. Idealul național, prezentant din perspectiva 

alianței cu Antanta, pare mai mult un deziderat al elitei politice, decât un interes general al 

populației. 

 În al doilea capitol am urmărit acțiunile politice românești de până la semnarea păcii 

separate cu Puterile Centrale. Perioada vizată este cuprinsă între sfârșitul anului 1916-începutul 

anului1918. Aici trebuiesc puse în discuție două viziuni politice diferite. Mai întâi, trebuie 

urmărită activitatea politicienilor rămași în București. Un prim aspect al unui studiu îndreptat în 

această direcție a fost motivația politică care a dus la luarea unei asemenea decizii. Perioada de 

neutralitate a scos la iveală viziunile politice a majorității politicienilor. Astfel, politicieni 

precum Petre P. Carp, Titu Maiorescu, Alexandru Marghiloman sau Constantin Stere apar în 

scenă cu propriile motive, în afara unei politici de partid. Stere nici nu făcea parte de fapt din 

grupul conservatorilor, ci, datorită unei dezamăgiri create de politica șefului liberal, alege să 

revină în capitala aflată sub ocupație. Petre P. Carp era un germanofil convins. O arătase și în 

Consiliul de Coroană din 1914 și își păstrase aceleași idei de-a lungul războiului. Pe de altă parte, 

Maiorescu și Marghiloman au încercat să aplice tactica așteptării, stând la adăpostul oferit de 

promisiunea unei „rezerve guvernamentale”. 

 În partea a doua a acestui capitol am supus cercetării situația în care se găseau politicienii 

retrași la Iași, odată cu administrația și cu Guvernul. Scutit de prezența opoziției, care rămase, în 

majoritatea ei, în teritoriul ocupat, Brătianu își formează un așa numit „guvern național”, în care 
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intră reprezentați ai Partidului Conservator – Democrat, condus de Take Ionescu. Fiind 

considerat drept unul din promotorii intervenționismului alături de Antantă în perioada 

neutralității, Take Ionescu avea acum răspunderea morală de a primi oferta liberalilor. Guvernul 

format a rămas însă în majoritate liberal, sub atenta supraveghere a lui Brătianu. În perspectiva 

unor viitoare lupte politice, acest lucru era indezirabil pentru conservatorii-democrați. Situaţia 

era atent urmărită de reprezentanţii Antantei. Având în vedere faptul că, spre sfârșitul anului 

1917, pacea separată cu Puterile Centrale, în contextul ieșirii Rusiei din război, apărea drept 

iminentă, este posibil ca descrierile politicienilor români, redate de plenipotențiarii de la Iași, să 

se fi reflectat mai târziu în atitudinea Antantei, în special a Franței, care nu agrea ieșirea 

României din război. 

 O serie de factori trebuiesc luați în considerare, pentru a stabili cât de îndreptățiți erau 

reprezentanții guvernelor aliate să considere că România mai putea rezista în război, dar și cine 

era responsabil, din partea românească, de curentul pacifist. Am luat în caclul mai multe ipotze. 

Atitudinea lui Brătianu, care căuta să scoată România din răboi, motivând că rezistența până la 

sfârșit era imposibilă, putea fi influențată de mai mulți factori. Problema dinastiei pare să fi fost 

mai mult rezolvată de predecesorii lui Alexandru Marghiloman. Este adevărat că acesta, de câte 

ori a discutat, pe timpul perioadei de ocupație, cu reprezentanții Puterilor Centrale a susținut 

menținerea dinastiei, dar acest aspect fusese rezolvat de fapt mult mai înainte, în primele discuții 

ale colonelului Randa cu Barbu Știrbey și cu Brătianu, când a fost prima dată propusă o pace 

separată. În susținerea dinastiei a venit și Alexandru Averescu, care a refuzat această condiție 

încă dinainte de începerea tratativelor. Explicația stă în condiția pe care o aveau Puterile 

Centrale, în special Austro-Ungaria la acel moment. Pentru continuarea războiului, România 

trebuia scoasă cât mai rapid din calcule, iar reluarea ostilităților nu era de dorit. Astfel, pentru a 

contrabalansa condițiile impuse în tratat, în special cele de ordin economic și teritorial, s-a căutat 

ă se ofere reprezentanților români un „bonus”, care însemna alipirea Basarabiei și păstrarea pe 

tron a regelui Ferdinand. 

 Caracteristica principală a politicii românești din această perioadă este reprezentată de 

faptul că, în ciuda necesității unui efort comun, care să unească partidele politice sub un singur 

deziderat, mai ales în cazul politicii externe, decidenții României se confruntă cu atacuri 

constante ale opoziției. Pentru că vorbim de o reprezentanță elitistă, primează în rândul 
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politicienilor nevoia de afirmare personală, mai mult sau mai puțin în conformitate cu doctrina 

de partid. 

 În utlimul capitol am tratat pacea separată și repercusiunile asupra politicii românești. 

Analizând textul Tratatului de pace, fiecare punct, dintre cele principale, trebuie să ofere, în mare 

măsură, explicații asupra planurilor Puterilor Centrale cu privire la România sau chiar cu privire 

la războiul lor în general. De asemenea, condițiile impuse de pacea separată trebuie înțelese și 

raportate la situația României de la vremea respectivă, pentru a putea aborda conflictele ce apar 

ulterior, în interiorul clasei politice. Tot în acest capitol, am parcurs și guvernarea lui Alexandru 

Marghiloman. Am încercat, pe cât posibil, să aduc în discuție majoritatea problemelor de ordin 

intern care apar. Se naște întrebarea dacă, în contextul dat, Marghiloman a subscris, din proprie 

inițiativă, la un sacrificiu politic, în ideea de a salva situația sau a venit la Iași cu gândul la o 

lungă guvernare, sub convingerea că desfășurarea ostilităților îi dăduse dreptate. 

 Finalul apoteotic al războiului, readuce România în tabăra Antantei, printr-o scurtă 

intervenție militară, la finalul războiului. Am căutat să prezint, pe scurt ce-i drept, în partea de 

final a ultimului capitol, revenirea lui Brătianu la putere și reprezentarea României la Conferința 

de Pace de la Paris. Am considerat că, astfel, vom putea stabili dacă politica liderului liberal a 

fost una îndreptățită și dacă guvernarea lui Marghiloman avusese vreun efect asupra abordării 

ulterioare a chestiunii, la pacea finală. Urmărind politica reacționistă promovată de Marghiloman 

la mijlocul anului 1918, putem spune că acesta nu venise la Iași pentru a se sacrifica, în câștigul 

politicii lui Brătianu. El este convins că Puterile Centrale urmau să câștige războiul și că opțiunea 

lui Brătianu fusese una fatală pentru România. Telegramele dintre el și ministrul de externe, 

Constantin Arion, susțin această teorie. Mai mult, acesta a căutat, motivând că era cerut de 

Puterile Centrale, concomitent cu ratificarea păcii separate, să scoată definitiv din viața politică 

pe liberali și pe conservatorii-democrați. Darea în judecată a cabinetului Brătianu este 

reprezentantivă în acest sens. Considerând reformele instituite de fosta guvernare drept o 

manevră politică, și nu o necesitate socială, Marghiloman a încercat să ofere o formă revizuită a 

reformelor, într-un înțeles mai restrâns, sub auspiciile doctrinei conservatoare. 

 Un alt aspect important al păcii separate l-a reprezentant chestiunea Basarabiei. Mai 

importantă a fost pentru mine maniera în care Aliații au privit acest demers, în contextul în care 

Basarabia nu intra în calculele inițiale dintre România și Antanta. În mod normal, dacă Basarabia 

era oferită României de către Puterile Centrale, iar decidenții de la Iași consimțeau, intențiile lui 
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Brătianu de a încheia o pace „nelegală” erau puse sub semnul îndoielii, pentru că alipirea 

Basarabiei ar fi însemnat aplicarea Tratatului. Dar alipirea Basarabiei ridică și o problemă legată 

de prestigiu. Conservatorii s-au considerat îndreptățiți să susțină că actul de unire de la 27 martie 

1918 era opera Partidului Conservator, reprezentat de șeful lor, Alexandru Marghiloman. Cu 

toate acestea, ei nu își asumau răspunderea asupra condițiilor impuse de pacea separată, ci se 

considerau mai degrabă salvatorii României. Este perioada în care presa de partid începe să facă 

o propagandă de susținere a cauzei lui Marghiloman, reprezentându-l pe acesta ca cel ce aducea 

României Basarabia și salvase „tot ce se mai putea salva”. Am urmărit astfel, reacția 

parlamentarilor cu privire la această imagine creată în jurul noului guvern. Opoziția, în contextul 

în care alegerile parlamentare au fost organizate de reprezentanții Puterilor Centrale, era lipsită 

de aportul liberalilor și a conservatorilor-democrați. Însă aceștia oricum nu ar fi intrat în 

Parlament, pentru că doreau să își păstreze apartenența „antantofilă”. 

 Despre chestiunea Basarabiei, s-ar putea spune că, odată ce Sfatul Țării își manifesta 

dorința de unire cu România, a putut fi prezentantă ca o ofertă a Puterilor Centrale, care la final a 

fost primită de Marghiloman, în urma semnării Tratatului de pace de la București. În realitate 

însă, se pare că factorii care au contribuit decisiv la această unire au fost oferiți de opțiunea 

reprezentaților basarabeni în acest sens și de prezența armatelor franceze și române din teritoriu, 

venite cu scopul declarat de a înlătura amenințarea bolșevică.  

 Dacă, la general vorbind, reprezentanții conservatori vor suferi de pe urma revenirii la 

putere a liberalilor, Alexandru Marghiloman se dovedește a fi neinspirat în analiza politicii din 

perioadă, el devenind de timpuriu un politician indezirabil. Desigur, contrar celor susținute în 

perioadă, el nu era un politician germanofil. Politica sa era încadrată în dreptul unor principii de 

ordin politic. Însă prin faptul că au refuzat colaborarea cu Brătianu, ba mai mult, au refuzat să 

meargă la Iași, conservatori ca Petre P. Carp, Titu Maiorescu sau Alexandru Marghiloman și-au 

semnat sentința politică. Alegerile parlamentare din anul 1919, desfășurate sub regula votului 

universal, aveau să reprezinte sfârșitul conservatorilor. Apar, pe lângă Partidul Național Liberal, 

noi partide, ca „Liga Poporului”, devenită mai apoi Partidul Poporului, și Partidul Național, 

reprezentat de politicienii români din Transilvania. 

 Apoi, am urmărit să stabilesc în ce măsură, pacea separată cu Puterile Centrale a 

influențat politica de după război și cum s-au raportat partidele politice la noul val democratic, 

mai radical, venit din afară. Mai era partidul de sub conducerea lui Marghiloman în măsură să 
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reprezinte interesele conservatorilor? În ce măsură se impunea aplicarea unei noi ordini social-

politice în România și care trebuia să fie conduita Partidului Conservator, pentru a rezista în fața 

noilor grupări politice? Sunt întrebări care apar, firesc, în contextul în care reformele impun o 

reorientare a elitei politice spre o opinie publică considerabil lărgită. 

 Urmărind desfășurarea jocurilor politice de după război, în perioada primelor alegeri de 

sub patronajul votului universal, se poate observa că circulă ideea conform căreia guvernul 

național de la Iași, de sub conducerea lui Brătianu, reprezentase până la urmă politica 

câștigătoare, iar conservatorii rămași în București reprezentau în România interesele Puterilor 

Centrale, pare să fi fost un factor esențial în desfășurarea luptelor politice ulterioare. Natural, 

spre o înlăturare a acestor politicieni din viața politică, s-a menținut, voit, memoria „colaborării”. 

Apare astfel, în rândul celor care rămăseseră în București, nevoia de a-și justifica acțiunile 

întreprinse.  
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