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Neutralitatea

de P.P. Carp

Un popor care are conștiința valoarii sale, nu se poate mulțumi cu asigu-
rarea stărei sale materiale; el dă, dovezi de energie morală și de putere de 
sacrifi ciu în urmărirea aspirațiunilor sale ideale.

(Giovanni – n.n.) Giolitt i

Pe câmpiile Poloniei, pe crestele Carpaților, în nordul Franței, se dau lupte uriașe 
de al căror rezultat atârnă și soarta noastră, și sunt oameni politici care vor să impuie 
țărei și Coroanei o neutralitate defi nitivă.

Motive pentru o asemenea politică, periculoasă prin slăbiciunea ei, nu se invocă, 
fi indcă e greu de a da ca motiv lipsa de bărbăție, ci se pune înainte un pretins vot al 
Consiliului de Coroană.

Legenda aceasta trebuie distrusă odată pentru totdeauna.

Consiliul de Coroană nu a votat neutralitatea.

Consiliul de Coroană a respins propunerea d-lui Carp de a intra, imediat în luptă 
alături de Germania, a respins apoi în unanimitate ideia de a merge cu Rusia și propu-
nerea de neutralitate combătută de d-l Carp a fost înlocuită cu propunerea espectativă 
armată, făcută de d-l Marghiloman.

Acesta este adevărul și rămâne bine înțeles că răspunderea unei politici fatale pen-
tru țară și tron rămâne întreagă acelor care o propovăduesc.

Fatală pentru Țară!

Ar fi  o neînțeleasă iluziune să credem că am puteà sta simpli spectatori ai confl ictu-
lui european și că biruitorii se vor grăbi a ne plăti inacțiunea noastră.

Cel mult, am putea spera să rămânem în limitele de astăzi, în cazul acesta ne-am 
găsi față cu o situațiune de o gravitate excepțională.

Statul are astăzi o datorie fl otantă de 400 de milioane, credite acordate în temeiul 
unor nevoi strigătoare; se pot evalua la alte 600 de milioane defi citele bugetare.
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Dacă va mai tine războiul șase luni, va mai spori cu două sute de milioane miliar-
dul de mai sus. Și atunci la cine avem să ne adresăm ?

Germania învinsă, nu va putea să ne vie în ajutor, învingătoare, e probabil că nu se 
va grăbi a răsplăti ingratitudinea noastră.

Tripla Înțelegere, care astăzi a și cheltuit aproape 20 de miliarde și ale cărei sarcini 
vor crește din ce în ce mai mult, chiar în caz de victorie, va trebui să lecuiască rănile 
sale, până a nu satisface nevoile unui indiferent și atunci se va impune o reducere sim-
țitoare a bugetului nostru.

Bilanțul neutralității va fi  deci: lipsa de mijloace în lăuntru, și stagnațiune completă 
în înzestrarea țării cu mijloace de producțiune, fără să mai vorbim de reducerea arma-
tei și a unui număr însemnat de funcționari peste care s’ar altoi depresiunea morală a 
unei inacțiuni suspecte.

Tabloul acesta trist dar veridic în sprijinul căruia vom aduce la nevoie probe amă-
nunțite, se schimbă dacă intrăm în acțiune acolo unde ne chiamă onoarea și interesul 
nostru.

Basarabia reluată ne-ar aduce un spor de putere care ne-ar permite să menținem și 
armata și bugetul în starea lor normală, și Germania recunoscătoare ne-ar înlesni lichi-
darea situațiunei noastre fi nanciare.

Fatală pentru Tron!

Avem un tânăr Suveran spre oare se îndreaptă speranțele noastre, și care are ne-
voie să dobândească, două lucruri care forțamente îi lipsesc; autoritatea în lăuntru și 
încrederea în afară.

Cu neutralitatea nu va putea obține nici una, nici alta; și când regularea situațiunei 
europene va lăsa, neutrală România slăbită și izolată, toate nemulțumirile se vor în-
dreptà, în contra Coroanei.

Toți acei care erau pentru acțiunea cu tripla alianță sau în contra ei vor face Coroana 
răspunzătoare de efectele inacțiunii noastre.

Nemulțumirea alimentată prin reducerea forțată a bugetului va lua proporțiuni 
din ce în ce mai grave și intrigile din afară vor găsi un teren pregătit de noi înșine.

Să nu se uite că dacă numele de Hohenzollern este o mândrie și o forță, el este tot-
odată în ochii unei puteri ce se dă astăzi de amică, o piedică ce trebuiește înlăturată.
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