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Între neutralitate şi aliniere: aspecte privind
politica externă a României la începutul Marelui Război
(Between neutrality and bandwagoning:
aspects regarding Romanian foreign policy at the
beginning
of the Great War)
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Abstract: Romanian foreign policy during Great War aimed to achieve the national
interest, namely to receive the Romanian territories from the Dual Monarchy of AustriaHungary. Romanian Kingdom acted as a rational actor in international relations, declaring
its neutrality in the summer of the year 1914. The Romanian government was aware of the
poor endowing of the army concerning war materials and ammunitions. Ion I.C Brătianu
attempted also to obtain certain guarantees concerning the obtainment of the territories
under Austro-Hungarian rule. So he decided to delay the moment of intervention in the war
as long as possible. But the neutrality was only a temporary one due to the geographical
position of the country and the evolution of the war. For a while Romania played the role of
the holder of balance of power in the Balkan area. The president of the Romanian Council
of ministers, Ion I. C. Brătianu enjoyed a real monopoly on the decisions of foreign policy.
He will adopt a bandwagoning behavior, deciding to enter World War I, alongside with
Entente at the moment he considered optimal.
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Introducere
După izbucnirea războiului mondial, cercurile conducătoare de la
Bucureşti, s-au confruntat cu o
dilemă majoră în privinţa deciziei
celei mai favorabile interesului
naţional al României: intervenţia de

partea Puterilor Centrale, pentru a
onora tratatul de alianţă din 1883,
declararea neutralităţii pentru a
observa cu atenţie şi responsabilitate
evoluţia evenimentelor sau alăturarea
la Tripla Înţelegere. Ne putem întreba
de ce România nu a optat pentru cea
dintâi variantă. În această privinţă,
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împărtăşim punctul de vedere al
istoricului
Glenn
E.
Torrey.
Demnitarii prezenţi la Consiliul de
Coroană de la Sinaia din 21 iulie/ 3
august 1914 au adoptat soluţia
neutralităţii, majoritatea apreciind că
acţiunea unilaterală şi agresivă a
Austro-Ungariei,
îndreptată
împotriva Serbiei, absolvea România
de orice obligaţie asumată prin
respectivul tratat.1 Tratatul din 1883
avea un caracter cvasisecret. Până în
momentul întrunirii Consiliului de
Coroană, existenţa acestui tratat era
necunoscută atât opiniei publice, cât
şi
majorităţii
clasei
politice
româneşti. Regele Carol I a fost
printre puţinii care au avut cunoştinţă
de conţinutul lui. Potrivit lui Rudolf
Dinu, înainte de izbucnirea războiului
mondial, diplomaţia a reprezentat un
domeniu rezervat regelui. Monarhul
era perceput, în contextul vieţii
parlamentare, drept unic garant al
continuităţii
politicii
externe.2
Decizia Consiliului de Coroană a pus
capăt acestei stări de lucruri,
deoarece nu a fost concordantă cu
voinţa suveranului.
Neutralitatea binevoitoare faţă
de Antanta- o neutralitate provizorie
În ceea ce priveşte tratatul din
1883, principiul casus foederis era
inaplicabil, întrucât la 28 iulie 1914,
Dubla monarhie austro-ungară s-a
constituit de fapt în parte agresoare,
nu în victimă a agresiunii Serbiei.
Prin urmare, tratatul semnat de
România, reînnoit pentru ultima dată
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în 1913, a devenit caduc. Bucureştiul
nu îşi mai asuma nicio obligaţie de
intervenţie în sprijinul Imperiului
dualist. Având în vedere prezenţa
Rusiei printre puterile componente
ale
Antantei,
singura
soluţie
rezonabilă rămânea, cel puţin iniţial3,
declararea neutralităţii.
Neutralitatea pentru care au optat
oamenii de stat români mai este
consemnată, în unele documente de
arhivă, ca expectativă armată cu
apărarea frontierelor.4 Optăm însă
pentru noţiunea de neutralitate,
consacrată în relaţiile internaţionale.
Suntem de acord deopotrivă cu
utilizarea conceptului de neutralitate
armată5, având în vedere preparativele militare intense la care a
procedat, în acest interval, Regatul
României.
Termenul de neutralitate este, în
opinia noastră, mult mai cuprinzător
şi mai relevant, referindu-se la
statutul politico-juridic al unui stat
care se abţine de la amestecul într-un
conflict şi refuză aderarea la alianţe
sau blocuri militare. Totuşi, un stat
neutru
poate
întreţine
relaţii
diplomatice cu toţi ceilalţi actori ai
sistemului internaţional, inclusiv cu
cei aflaţi în stare de beligeranţă. Or,
România a continuat să aibă raporturi
atât cu puterile Antantei, cât şi cu
statele ce alcătuiau tabăra Puterilor
Centrale. Diplomaţia română a purtat
tratative cu ambele alianţe pe întreaga durată a neutralităţii. Guvernul
român s-a străduit să păstreze
secretul asupra negocierilor purtate în
vederea alăturării la Antantă, pentru a
nu trezi susceptibilităţile grupării
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militare rivale şi pentru a evita astfel
să se expună unui atac din partea
acesteia. Din raţiuni tactice, statul
român va proceda, ulterior, inclusiv
la semnarea unui acord comercial cu
Germania.
Cu toate acestea, era vorba de o
neutralitate binevoitoare faţă de
Antanta. După intrarea în război a
Turciei alături de Puterile Centrale,
România a dispus, pe teritoriul său,
interzicerea transportului materialelor
de război expediate Turciei de către
Germania. România urma să
faciliteze în schimb transporturile
militare cu destinaţia Serbia.6 Gestul
reprezenta un act de curaj, întrucât
putea fi interpretat ca o sfidare la
adresa Germaniei. Declararea neutralităţii provocase de fapt nemulţumiri la Berlin. O neutralitate
binevoitoare faţă de un bloc beligerant se constituia, foarte probabil,
în preludiul aderării la respectiva
alianţă mai devreme ori mai târziu. În
cazul României, evoluţia evenimentelor a confirmat, indubitabil,
această tendinţă.
Atitudinea preferenţială se fundamenta pe promisiunea Antantei de
a acorda sprijin României pentru
realizarea dezideratelor naţionale.
Implicit, Antanta susţinea obiectivele
naţionale româneşti.
Neutralitatea
românească
în
Primul Război Mondial nu putea fi
decât temporară. Situată la interferenţa intereselor divergente ale
marilor puteri, România se va găsi
treptat în situaţia presantă de a fi
înconjurată doar de state aflate în
stare de beligeranţă. Dată fiind

poziţia pe harta geopolitică a
Europei, ea nu îşi putea îngădui să
adopte o neutralitate permanentă,
precum Elveţia. Statutul de neutralitate perpetuă al acesteia din urmă
fusese unanim recunoscut încă din
momentul parafării păcii de la
Westfalia şi naşterii sistemului
internaţioanal modern, în anul 1648.7
Potrivit lui Arnaud Blin, odată cu
semnarea tratatelor de pace de la
Westfalia, ideea unei Europe creştine
unificate a fost substituită de un nou
mecanism în relaţiile internaţionale,
mecanism întemeiat pe raporturile de
forţă, echilibrul puterilor şi amoralitatea realpolitik-ului. Specialistul
în relaţii internaţionale menţionat
vorbea despre un „regim westfalian”,
care a luat naştere în toamna lui 1648
şi care va reglementa, pentru câteva
secole,
politica
internaţională.8
Practic, nu ar exista, în opinia sa,
decât trei modalităţi pentru a gestiona
raporturile de forţă, anume hegemonia imperială, echilibrul puterilor
şi securitatea colectivă. Hegemonia
imperială şi-a găsit expresia desăvârşită în modelul roman, a cărui
reproducere s-a încercat în mai multe
rânduri. Echilibrul puterilor a
reprezentat instrumentul ales de către
arhitecţii tratatelor westfaliene şi, cu
deosebire, de către succesorii lor.
Securitatea colectivă, care se originează, de asemenea, în acordurile de
la Westfalia, este cea mai nouă dintre
cele trei modalităţi. Securitatea
colectivă se defineşte în raport cu
echilibrul puterilor şi tinde să
sistematizeze şi să instituţionalizeze
relaţiile internaţionale, astfel încât să
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coordoneze politicile generale ale
statelor potrivit principiilor generale.
Se presupunea că angajamentele
colective ale ţărilor se fundamentau
pe un regim de securitate ce proteja
statele care îşi asumaseră respectivele
angajamente. Acest sistem se sprijină
pe acţiunea organizaţiilor internaţionale înfiinţate chiar cu acest scop.9
Liberalismul idealist, specific
epocii interbelice a accentuat rolul
organizaţiilor internaţionale, propunând instituirea unui sistem de
securitate colectivă. Dacă realismul
socotea balanţa puterii drept cel mai
important mijloc pentru evitarea
războiului şi prezervarea păcii,
idealismul considera tocmai contrariul. Balanţa de putere nu doar că
nu ar fi în măsură să prevină războiul
ci, mai mult, ar constitui, o cauză a
izbucnirii lui. Liga Naţiunilor, organizaţie internaţională fondată în anul
1919, a tins să instituie şi să menţină
un climat propice cooperării şi să
soluţioneze diferendele pe cale
paşnică. Era vizată depăşirea intereselor naţionale care periclitau pacea.10 Idealiştii îşi exprimau speranţa
că statele erau în măsură să funcţioneze mai degrabă ca o comunitate
decât ca agenţi autonomi, preocupaţi
exclusiv şi excesiv de susţinerea şi
promovarea propriilor obiective, cu
orice preţ, precum în realism. Cu
toate acestea, după cum o va dovedi
evoluţia evenimentelor interbelice,
idealismul liberal nu s-a constituit
într-un „ghid intelectual corespunzător”.11 Societatea Naţiunilor (un
proiect prin excelenţă idealist) nu a
fost capabilă să menţină pacea şi să
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getioneze eficient crizele internaţionale.
România- custode al balanţei de
putere în arealul balcanic
Regiunea balcanică a cunoscut, în
cursul neutralităţii României (19141916), o dinamică geopolitică deosebită. Regatul României a performat
rolul de element ponderator (custode)
în funcţionarea balanţei de putere din
Balcani în primii ani ai Marelui
Război. Bucureştiul a asumat o
misiune similară în cel de al doilea
conflict balcanic. România a intervenit cu intenţia clară de a conserva
balanţa de putere. Sfidând Viena,
care îşi asumase statutul de protector
al Sofiei, România s-a opus posibilităţii ca Bulgaria să dobândească o
prea mare putere, afectând astfel
statu-quo-ul teritorial. O victorie
repurtată de Bulgaria asupra foştilor
aliaţi din 1912, Serbia şi Grecia, ar fi
fost susceptibilă să compromită echilibrul balcanic. Statul sud-dunărean
ar fi devenit un hegemon regional,12
situaţie indezirabilă pentru oamenii
de stat români. Împărtăşim punctul
de vedere al lui Rudolf Dinu, care
afirma că după anul 1900, din considerente geografice, strategice şi
etnice, politica externă a României a
fost, în mod necesar, centrată pe
Balcani. Existenţa unei populaţii
româneşti numeroase în peninsulă
(macedo-românii)
a
oferit
Bucureştiului „pretextul etnic al unei
politici balcanice a statu-quo-ului,
care va conduce la o confruntare cu
naţionalismul bulgar”.13
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Tratatul de pace semnat în
capitala României, la 10 august 1913,
a consacrat statutul României ca
principală şi cea mai importantă
putere regională. Statul român era în
măsură să se bucure de libertate de
mişcare în arena internaţională şi să
îşi rezerve dreptul de a adopta
deciziile esenţiale de politică externă
(precum declararea neutralităţii şi,
mai târziu, intrarea în război) în
momentele pe care le socotea cele
mai prielnice. România a continuat să
îşi asume rolul de element echilibrator, menţinându-se deliberat întro poziţie de rezervă, de expectativă şi
intervenind doar atunci când a
considerat oportun.
După cum remarca istoricul rus
Grigorii Şkundin, întâlnim în istoriografie opinii diferite în privinţa
momentului reorientării politicii
externe a României. Fără îndoială,
acest proces a fost însă accelerat de
reacţia negativă a Vienei faţă de
tratatul din 1913, pe care îl voia
revizuit în favoarea sa.14
În timpul neutralităţii, Regatul
român a rezistat mereu atât
presiunilor exercitate de marile puteri
componente ale celor două alianţe
(presiuni ce alternau uneori cu
ameninţări implicite), cât şi anumitor
tentaţii, generate de unele promisiuni
sau de evoluţia operaţiunilor de pe
front.
Reprezentanţii
curentului
intervenţionist din interior considerau
că victoria rusă de la Lemberg
(septembrie 1914) şi intrarea în
război a Italiei (mai 1915) au
constituit ocazii favorabile pentru
intervenţia României, pe care guver-

nul Ion I. C. Brătianu le-a ratat cu
uşurinţă. Cercurile ruse solicitau mai
insistent intrarea României în război
în momentele dificile, de recul militar, pentru a slăbi presiunea exercitată
de trupele Puterilor Centrale.
Dimpotrivă, în mod firesc, activitatea
din interiorul ţării, desfăşurată în
favoarea intervenţiei, câştiga în
amploare atunci când situaţia militară
surâdea mai mult Aliaţilor. Inclusiv
autorităţile guvernamentale preferau
ca trecerea la starea de beligeranţă să
se producă atunci când Antanta se
afla într-o poziţie de superioritate.
Rolul fundamental al lui lui Ion
I. C. Brătianu şi comportamentul
de tip aliniere (bandwagoning)
Este acesta doar unul dintre motivele tergiversărilor guvernului condus de Ion I. C. Brătianu. Evoluţiile
viitoare aveau să dea dreptate preşedintelui Consiliului de miniştri al
României, confirmând tactul său
diplomatic. Odată cu trecerea în
nefiinţă a regelui Carol I, principalul
decident în politica externă a devenit
Ion I. C. Brătianu, în vreme ce regina
Maria era cel mai energic promotor
al cauzei Antantei.15
Deosebitele calităţi diplomatice
ale lui Ion I. C. Brătianu au ieşit din
plin la iveală în timpul neutralităţii,
când reprezentanţii Antantei şi cei ai
Triplei Alianţe se străduiau să îi
câştige concursul. Virtuţile omului de
stat român au fost relevate şi de
Grigorii
Şkundin:
„[…]cheia
destinului României se afla în
buzunarul primului-ministru. [...]
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Avea o minte lucidă şi raţională şi
ştia cum să joace ″la două capete″ în
mod admirabil, făcând promisiuni
atractive, dar vagi şi rezervate
[…]”.16 În perioada 1914-1916, manifestând un veritabil “despotism politic”, Brătianu a vegheat asupra
politicii externe a ţării, neţinând seama
de punctele de vedere ale ministrului
de externe, Emanoil Porumbaru.
Preşedintele Consiliului de miniştri a
purtat tratative şi a luat decizii majore
fără ştirea liderului formal al diplomaţiei.17 Mai mult, ministrul afacerilor
străine era numit ironic “ministrul
străin de afaceri”18, o dovadă incontestabilă a rolului său şters, insignifiant. În privinţa deciziilor de politică externă, şeful formal al diplomaţiei se afla mereu în umbra lui Ion
I. C. Brătianu. În marea majoritate a
cazurilor, cel din urmă a tratat cele
mai importante chestiuni direct cu
reprezentanţii diplomatici ai Antantei.
Preşedintele Consiliului de miniştri al României nu adopta hotărâri
cu mare rapiditate, mai ales dacă
acestea erau vitale pentru succesul
politicii externe a ţării. Glenn E.
Torrey îl socotea cel mai potrivit
pentru disimularea diplomatică necesară pentru a tempera Puterile
Centrale, în timp ce discuta cu reprezentanţii Antantei termenii angajării
militare a României. Brătianu era în
măsură să calculeze extrem de
riguros toate consecinţele posibile ale
mişcărilor sale. Prefera adesea mai
degrabă să se sustragă decât să ia o
decizie cu repercusiuni nefaste.19
Acordul cu Italia din septembrie
1914, reînnoit în februarie 1915,
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referitor la condiţiile părăsirii
neutralităţii de către cele două state,
nu este surprinzător, devreme ce
însuşi şeful guvernului compara lupta
României pentru unitate naţională cu
cea a Italiei. Brătianu era conştient şi
deopotrivă pătruns de importanţa
misiei care îi revenea. El declara
plenipotenţiarului francez, JeanCamille Blondel, încă de la sfârşitul
anului 1912, odată cu relansarea relaţiilor cu marea republică latină a
Occidentului, că imperiul dualist
austro-ungar va fi supus disoluţiei şi
“[…] de aceea trebuie să fim pregătiţi
[...] să-i primim pe fraţii noştri din
Transilvania.”20 În anii Marii conflagraţii, Ionel Brătianu a reuşit să
exercite o influenţă crescândă asupra
Casei Regale (atât asupra regelui
Ferdinand I, cât şi asupra reginei
Maria), prin intermediul prinţului
Barbu Ştirbey, administratorul domeniilor Coroanei. Acesta din urmă a
devenit consilierul personal al regelui, un fel de „tutore politic”, al monarhului între anii 1914-1918.21
Acurateţea predicţiilor lui Ion I.
C. Brătianu a fost, de asemenea,
evidenţiată şi de către Glenn Torrey.
Istoricul american considera că după
victoria franceză de pe Marna (6-13
septembrie 1914)- în urma căreia
Parisul a fost salvat- Brătianu a
prevăzut triumful final al Antantei.
Ulterior, animat de această convingere, prin toate demersurile de
politică externă, el a încercat să ducă
la îndeplinire programul naţional
românesc.22
Conform opiniei lui Rudolf Dinu,
Brătianu a încercat iniţial, prin poli-
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tica de neutralitate, să evite participarea la conflict. Ulterior, omul de
stat român va adopta un comportament de tip aliniere (bandwagoning), decizând intrarea în război
alături de tabăra mai puternică, la
momentul optim.23 Îmbrăţişăm punctele de vedere ale istoricilor amintiţi,
care au realizat analize deosebit de
pertinente ale politicii externe
româneşti în timpul guvernării lui Ion
I. C. Brătianu.
De regulă, în relaţiile cu marile
puteri, statele mai slabe tind mai
curând către aliniere, decât către
balansare, în timp ce în relaţiile cu
actori dispunând de o putere similară
cu a lor, vor opta mai degrabă pentru
balansare.24 În ceea ce priveşte
Bulgaria (un stat dispunând de
capabilităţi militare oarecum similare), oficialităţile de la Bucureşti au
preferat mai degrabă să opteze pentru
balansare. În raporturile cu statele
Antantei, Regatul României a ales, în
mod firesc, să adopte o conduită de
tip aliniere. Atunci când un actor
statal sau o alianţă are cele mai mari
şanse de a ieşi învingător(oare) într-n
conflict, statele preferă mai degrabă
să se ralieze taberei mai puterice
decât să formeze coaliţii. În aceste
condiţii, statele vor opta pentru
aliniere.25
Cei dintâi care au utilizat noţiunea
bandwagonig (aliniere) ca opusă
termenului balancing (balansare), în
teoria relaţiilor internaţionale, au fost
Quincy Wright şi Stephen Van
Evera.26 Reprezentant al neorealismului defensiv, Keneth Waltz a
făcut distincţie între comportamentul

de tip aliniere pe plan intern şi cel
adoptat de actorii statali în politica
externă. În al doilea caz, statele
depun eforturi mai susţinute pentru aşi amplifica puterea ori se aliază cu
altele, dacă au rămas într-o poziţie de
inferioritate:
“Într-o
competiţie
pentru poziţia de lider, balansarea
este comportamentul corect acolo
unde victoria unei coaliţii asupra
alteia îi lasă pe membrii mai slabi ai
coaliţiei câştigătoare la dispoziţia
celor mai puternici. Nimeni nu-şi
doreşte ca altcineva să câştige; nici
una din marile puteri nu-şi doreşte
ca una dintre ele să se impună ca
lider.”27
Ne reţine cu predilecţie atenţia
ultima frază: “nici una din marile
puteri nu-şi doreşte ca una dintre ele
să se impună ca lider”. Situaţia este,
desigur, similară în cursul Primei
Conflagraţii Mondiale şi imediat
după încheierea sa. Deşi aliate cu
Rusia, Marea Britanie şi Franţa nu îşi
doreau ca cea dintâi să îşi consolideze influenţa şi să îşi extindă
controlul în Balcani şi în Europa de
Est. Ulterior, în ajunul Conferinţei de
pace, Marea Britanie se temea de
posibilele pretenţii franceze de
hegemonie asupra continentului european. Numai că aceste temeri erau
neîntemeiate, dat fiind imensul efort
de război al Franţei. După succesul
revoluţiei bolşevice, Rusia va fi
sfâşiată de războiul civil. Tocmai
Germania, stat învins în război şi
pedepsit cu asprime prin intermediul
clauzelor împovărătoare ale tratatului
de pace, va fi puterea care va
ameninţa status-quo-ul statornicit la
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Versailles şi, finalmente, va destrăma
ordinea şi stabilitatea internaţională.
Reafirmarea Germaniei ca mare
putere europeană, reînarmarea ei şi
încălcarea flagrantă a altor prevederi
ale tratatelor de Versailles şi Locarno
demonstrează cât de iluzorie a fost
pacea de 20 de ani, confirmând
opinia unor istorici, potrivit căreia a
fost vorba, mai degrabă, despre un
armistiţiu de 20 de ani.
România va decide să intre în
război de partea Quadruplei Alianţe
(denumite astfel după intervenţia
Italiei în conflict, în primăvara anului
1915) într-un moment favorabil
acesteia din urmă, când victoria finală începuse să se contureze într-o
oarecare măsură. Din această perspectivă, desfăşurând o politică de
aliniere, un stat se aliază cu tabăra
mai puternică, în scopul împărţirii
avantajelor şi beneficiilor, după
obţinerea victoriei finale.28 Opţiunile
de alianţă ale României şi Italiei în
Primul Război Mondial relevă acest
tip de aliniere.29 Ambelor li s-au
făgăduit, ca preţ al participării la
război, recompense teritoriale pe
seama monarhiei dualiste austroungare.
Statele slabe, spre deosebire de
marile puteri, manifestă un interes
deosebit faţă de puterile vecine, fiind
preocupate cu deosebire de evoluţia
evenimentelor
din
proximitatea
propriilor frontiere. Mai mult, actorii
statali slabi pot balansa, atunci când
sunt ameninţaţi de state ce dispun de
capacităţi aproximativ egale, dar tind
să se alinieze atunci când simt că
securitatea şi integritatea lor teri-
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torială este periclitată mare putere.30
Politica de balansare a puterii
Bulgariei, adoptată de către guvernul
de la Bucureşti, este relevantă.
Pe de altă parte, dacă luăm în
calcul principalele ipoteze privind
alinierea, abordate de către Stephen
Walt, alierea României cu Imperiul
rus nu este surprinzătoare. Astfel,
pentru Regatul român, Rusia
reprezenta ameninţarea externă cea
mai serioasă, or, în concepţia lui
Walt, statele sunt înclinate să se
alieze cu puterea cea mai ameninţătoare. Pe de altă parte, cu cât
este mai apropiată, din punct de
vedere geografic o mare putere, cu
atât este mai mare tendinţa statelor
învecinate de a se coaliza cu
respectiva putere.31 Or, Rusia se afla
în imediata vecinătate a României.
Regăsirea României şi Rusiei în
aceeaşi tabără, începând cu 4/17
august 1916, ca urmare a politicii de
bandwagoning a celei dintâi, nu mai
apare chiar surprinzătoare în acest
context.
Concluzie
Regatul României şi-a declarat
neutralitatea, în 21 iulie/ 3 august
1914, acţionând ca actor raţional în
relaţiile internaţionale. Motivaţiile
deciziei autorităţilor guvernamentale
române rezidă în precaritatea pregătirii militare şi în înzestrarea
deficitară cu materiale de război şi
muniţii. Totodată, guvernul de la
Bucureşti trebuia să obţină garanţii
certe cu privire la recunoaşterea
revendicărilor sale teritoriale. În poli-
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tica sa externă, România a alternat
între o neutralitate armată cu apărarea
frontierelor (în fapt o neutralitate
binevoitoare faţă de Antanta) şi un
comportament de tip aliniere
(bandwagoning). Guvernul român

condus de Ion I. C. Brătianu se va
decide să se ralieze taberei Antantei,
atunci când a considerat că aceasta
avea şanse mai mari de a câştiga
războiul.
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