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Idealul păcii
în legătură cu Societatea Națiunilor*

de Cornelia EMILIAN 

Foarte multă lume privește cu scepticism posibilitatea de-a șterge răsboiul din vii-
torul omenirei și înlocuirea lui cu Pacea. Și iarăși foarte multă lume privește cu neîncre-
dere activitatea Societății Națiunilor, atribuindu-i scopuri subversive.

Ceeace ne-ar întări credința în imposibilitatea unei Păci — dealtfel dorită de omeni-
rea întreagă — ar fi  o aruncătură de ochi asupra trecutului istoric al omenirei. Din el se 
degajează lupta între cele două mari forțe care o conduc. Forța brută-mușchiul și puterea 
intelectuală-creerul. Dacă urmărim acest dinamism, observăm, că pe măsură ce puterea 
intelectuală crește, — cu desvoltarea creierului — mușchii își pierd din importanță.

Primii oameni ai pământului aveau de luptat cu nenumărate și grele obstacole. 
Toată lupta era sprijinită pe forța brută. Izolați nu puteau învinge, s’au format deci în 
clanuri, mai târziu în triburi. Numai așa puteau să-și apere viața și să satisfacă cerin-
țelor funcțiunei nutrițiunii. Deci dela început sunt stabilite gruparea și interdependența.

În tot trecutul acestei lumi, incultă, barbară, fără granițe bine stabilite, în care indi-
vidualitatea unui popor nu era conturată cu psichologie haotică, îndeletnicirea princi-
pală era asasinatul și prada, în mod individual sau colectiv. Funcțiunea nutrițiunei care 
era pivotul în jurul căruia se învârtea activitatea acestei omeniri, mai târziu ia forma de 
economie politică, politică colonială, devenind factorul economic, pivotul în jurul căruia 
se desfășoară aceste masacre oribile, asasinate în massă, numite, răsboiu”. Chiar când 
răsboiul își pune ca fi rmă un „ideal înalt” de ex. cruciadele sub paravanul creștinismu-
lui, urmărește totuși cuceriri de teritorii și bogățiile Orientului. Este în proporții mari, 
sub o formă pompoasă, prada și asasinatul primitivului. Dealtfel nici chiar un ideal 
social nu a avut o acțiune profundă, decât pe măsură ce atacă o organizare economi-
că învechită. Creștinismul, renașterea, revoluția franceză, au răspuns la sclavia antică, 
servitudinea cu proprietatea feodală, vechiul regim agrar.

* Conferință ținută la Congresul din Cernăuți al Uniunei Fem. Române, 9 Sept. 1928.
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Mult s’a frământat omenirea până s’a convins că diviziunea muncei, schimbul, pro-
ducția, salarul, perfecționarea tehnică, sunt regulatoarele vieții omenești. Cu cât aces-
tea sunt mai bine echilibrate, cu atât starea unei țări este mai înfl oritoare. Dar acestea 
dovedesc, că mușchiul este învins de creer. Iar cu progresul științifi c, care a contribuit 
la desvoltarea industriei, cu căile de comunicație, s’a lărgit câmpul de activitate al po-
poarelor, dar și cooperarea dintre ele a luat o extensiune tot mai mare, a trecut hota-
rele, țările, continentele, stabilind o interdependență economică strânsă între popoare. 
Aceste legături sunt reglementate, codifi cate, de „Dreptul Internațional”. Mai demult 
popoarele erau despărțite și de abizurile diferenței și lipsei de cultură dintre ele. Cu 
desvoltarea intelectuală și progresul științifi c care a înlesnit comunicațiile, nivelul cul-
tural s’a netezit, înțelegerea este mai ușoară. Ostilitatea scade pe măsură ce înțelegerea 
și apropierea intelectuală crește.

Momentul când, în adevăr, domeniul forței brute începe a se prăbuși, iar omenirea 
intră într’o fază nouă a spiritului, este, cred eu, renașterea. Tot atunci se manifestă 
pentru prima oră, sub o formă închegată, dorința de a pune capăt răsboaielor. În tim-
pul lui Henric IV, ministrul său, ducele de Sully, a lucrat la stabilirea unui „Ordin de 
continuă subsistență a Păcei, între toți Prinții și Potentații creștinătății Europene”. Să nu 
uităm că omenirea de abia eșise din barbaria medievală. Ideia își urmează cursul. La 
1713 un preot din Franța, St. Pierre, publică un proiect de Pace perpetuă, bazat pe o ali-
anță universală între suverani. Neînțelegerile vor fi  supuse unui arbitraj, iar contra ace-
lor suverani care s’ar opune, Marea Alianță va exercita constrângerea prin o acțiune 
armată. Iată un preludiu al Societății Națiunilor. Se mai cerea în acelaș timp ca: „toate 
înțelegerile să nu mai fi e secrete”, S’a văzut de atunci că diplomația secretă așează soarta 
popoarelor la discreția câtorva politiciani. După o sută de ani, St. Simon reia ideia sub 
titlul de „reorganizarea Societății Europene, unind popoarele din Europa într’un sin-
gur corp politic, păstrându-și fi ecare Independența națională”.

Dar propunerea lui St. Simon era prematură, statele având instituții politice deose-
bite. El însuși s’a gândit, insistând asupra unei extensiuni a parlamentarismului. Ideia 
de Pace însă se desvoltă tot mai mult. Odată cu secolul XIX au început a se organiza 
societăți cu scop pacifi st, contra răsboiului. Cea dintâi se înfi ința la Boston, la 1806. 
La 1830 apare la Geneva una, datorită contelui de Sellon. În curând încep congresele 
pacifi ste, primele au loc între anii 1843 și 1878. La Paris are loc în 1889, la Roma în 
1881, urmează cele dela Haga. La 1892 se organiză „Biroul Internațional al Păcii”, cu 
sediul la Berna. El înseamnă o dată importantă în desvoltarea ideei de Pace, el repre-
zintă o sinteză a întregei activități mondiale în această direcție. Biroul este și organul 
executiv al Uniunii Internaționale, compusă din toate societățile, grupările și instituți-
ile a căror scop este menținerea Păcii prin respectul Dreptului. Acum toate aceste socie-
tăți, dimpreună cu Asociațiunile, care lucrează pentru Societatea Națiunilor, în fi ecare 
țară-membră au format Uniunea Asociaților pentru Soc. Naț., cu sediul la Bruxelles. 
Odată cu tot ce a distrus recentul și groaznicul răsboiu, s’ar fi  crezut că s’a distrus și 
„Pacea”. Dimpotrivă, ea reiese mai strălucitoare, mai întărită, numai din cauza acestei 
grele încercări care a dovedit că răsboiul nu mai poate exista. Din acest ultim răsboiu 
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s’au mai tras două învățături: Că răsboiul este imposibil din cauza strânselor legături 
economice dintre țări. Dovada o face faptul că: învingătorii au eșit tot atât de striviți 
ca și învinșii, iar după 14 ani de bătaie de cap a economiștilor încă nu s’a ajuns la un 
echilibru economic în Europa.

Dar s’a mai constatat un fenomen și anume că nu se poate distruge o națiune. Cu 
ocazia desagregărei conglomeratului Habsburgic, toată individualitatea popoarelor 
îngenunchiate a apărut. Fiecare era în picioare, cu limba și tradiția lui. Polonii, Cehii, 
Românii. Un popor poate fi  distrus politicește, dar nu desnaționalizat. Sentimentul na-
țional este mai profund decât ne imaginăm. El reprezintă o realitate, un întreg trecut 
ancestral, format în condițiuni anumite, în care intră factorii fi lologiei, fi ziologiei, ge-
ografi ei, climă etc. Patria nu înseamnă numai bucata de pământ. Ea este continuitatea 
sufl etească ce leagă generațiile între ele, continuitate de gândire, de moravuri, tradi-
ție, cultuiă, sinteza acestora formează cohesiunea, eul unui popor. Sentimentul națio-
nal nu exclude dragostea de omenire. Dar nici dragostea de omenire nu înseamnă o 
perfectă unifi care a ei, în care să se piardă calitățile specifi ce ale popoarelor. Societatea 
Națiunilor a înțeles foarte bine acest lucru. Însuși Pactul prin care se leagă intre ele are 
la bază respectul integrității teritoriale și a independenței politice. Ea asigură și desvol-
tă cooperarea între State dar impune respectul Dreptului.

Societatea Națiunilor reprezintă în istoria omenirei un punct culminant, ea a creat 
o stare de spirit, care are de luptat contra unei stări de fapt, învechite. Cu o ereditate 
sanguinară, o mentalitate formată de secole în spiritul răsboinic, deprinsă a considera 
răsboiul ca mijloc legal, iar dreptul celui mai tare, ca un drept divin, indiscutabil și o 
justifi care a răsboiului; iar cel mai înalt, mai nobil sentiment: „dragostea de neam”, 
deprinsă a-l manifesta prin ură și sălbăticie, desigur că acest trecut vechiu de când 
lumea, nu se putea schimba, distinge în intervalul a câtorva zecimi de ani. Societatea 
Națiunilor are de luptat cu acest formidabil trecut. Înfăptuirea ei însă face dovadă de 
trezirea conștiinței universale că: „Viața”, această scânteiere a Dumnezeirei, este un 
patrimoniu inviolabil pe care nimeni nu are dreptul a-l distruge. Societatea Națiunilor se 
ridică triumfătoare pe ruinele forței brute, înfăptuind adevăratul creștinism.

Constituirea Societății Națiunilor aduce cu sine o schimbare fundamentală în po-
litica externă, totuși, a păstrat ea însuși încă un caracter de suveranitate a celor mari 
asupra celor mai mici, prin forma ei de organizare, având ca membri permanenți pe 
marile puteri, pe când celelalte națiuni au membri nepermanenți. Și aceștia la rând. 
Sentimentul de dominație are rădăcini prea profunde în fi ința omenească, ca să fi e 
extirpate printr’o inovare, care încă nu a intrat în conștiința omenirei.

Constituirea Societății Națiunilor este garantată printr’un Pact, ce face parte inte-
grală din tratatele de Pace. Până acum independența unui Stat era garantată de propri-
ile sale forțe, prin cuprinsul Pactului este garantată prin solidaritatea și efortul colectiv 
al statelor de a evita răsboiul și a menține Pacea. Este o nouă formulă. Dispozițiunile 
generale ale Pactului ar fi : Limitarea armamentelor, garanții împotriva agresorului. 
Recunoașterea faptului, că orice amenințare de răsboiu este de interes internațional. 
Angajamentul de a nu recurge la arme înainte de a încerca aplanarea confl ictului prin 
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mijloacele pacifi ce. Sancțiuni împotriva Statelor ce ar recurge la răsboiu, înainte de-a 
observa aceste obligațiuni. Rămâne însă poarta deschisă răsboiului. S’a căutat a se 
complecta Pactul prin un Tratat de asistență mutuală, care nu a mulțumit pe nimeni. În 
anul următor, în 1924, s’a studiat din nou problema și s’a văzut că Pace fără reducere 
de armament nu se poate, că reducere fără siguranță nu e posibil și s’a scos în lumină 
un al treilea element din Pact — Arbitrajul — care în Pact avea un rol foarte anodin. 
Astfel s’a ajuns la Protocol, care complectează Pactul și care s’ar rezuma în 3 cuvinte: 
Arbitrajul, Siguranța, Reducerea armamentului.

Arbitrajul e obligator în caz de confl ict între două puteri. Ele își aleg arbitrii. Dacă 
nu sunt de acord îi propune Consiliul, sub garanția de a fi  oameni imparțiali. Dacă 
sunt refuzați, Consiliul are ultimul cuvânt, printr’o decizie unanimă, sau o hotărâre a 
Curții Permanente de Justiție din Haga. Dacă sancțiunile nu au efect asupra unui Stat 
recalcitrant și dacă interesul general cere, a impune respectul angajamentelor, apoi 
Consiliul de acord cu Adunarea Plenară dau drept Statelor ce-au iscălit Protocolul, a 
ridica armele contra lui. A înăduși tentativa de răsboiu cu armele nu este a împiedeca 
răsboiul.

Siguranța cuprinde sancțiuni, care decurg în raport cu gravitatea faptului. La o re-
zistență pasivă, Consiliul exercită o presiune pacifi că. În caz de nesupunere, decurg 
sancțiuni colective, economice, fi nanciare. Dacă recalcitrantul ridică armele contra 
unei decizii, fi e a Consiliului sau Arbitrilor, e considerat agresor contra colectivităței 
și i se aplică sancțiuni violente. Sunt agresori și acele State ce nu respectă integritatea 
teritorială și independența politică. Dar siguranța se mai sprijină pe o colaborare loială 
și efectivă contra unui act de agresiune. Bine înțeles în posibilitățile bazate de situația 
geografi că și condițiunile speciale de armament. Dar siguranța mai cere o reducere de 
armament. Asupra acestui punct, sunt încă comisiuni care studiază problema, pentru 
ca să prezinte soluțiunile viitorului congres. Atât Pactul cât și Protocolul pleacă dela 
ideia că răsboiul ar fi  posibil, iar nu că nu mai este posibil.

Dreptul Internațional așa cum este întocmit, nu sprijinea Societatea Națiunilor. El 
reprezintă dreptul statelor, nu al popoarelor. Statul și-a rezervat un domeniu intan-
gibil și necontrolabil. Această ideie de suveranitate în forma ei învechită, este atât de 
înrădăcinată, c’a trebuit să se țină samă în Pact — de aceea el nu este categoric în opri-
rea răsboiului. Dreptul Internațional trebuie adaptat ideilor democratice. În relațiile 
internaționale, ca și în acele interne, cerințele vieței impun soluțiuni. Când utilitatea 
acestora a pătruns în conștiinți, regula de drept este închegată. Dreptul Internațional 
a primit deja o inovare, cu caracter democratic, știrbind din rugina suveranităței, prin 
noul regim creat minorităților. Această categorie de naționalități este guvernată de re-
gule internaționale— „regimul protecțiunei minorităților etnice”.

După răsboiu a eșit la iveală o lume nouă. Concepții noui de viață, schimba-
re în structura economică și socială — democratizarea, politicei externe și interne. 
Relațiunile dintre națiuni se rezumau înainte între guvernanți. Societatea Națiunilor 
prin activitatea sa a stabilit relațiuni între popoare pe baze de raporturi intelectuale și 
sufl etești, prin organizațiile sale în toate direcțiile: organizațiune economică și fi nanci-



113

ară, a comunicațiilor și transitului, a igienei, cooperația intelectuală cu schimbul din-
tre profesori și studenți, organizarea internațională a muncei, soluțiuni în chestiunile 
sociale și umanitare — protecția copilului etc. Societăței Națiunilor, îi revine meritul 
d’a fi  stabilit prin activitatea sa pacifi stă o ideologie nouă cu caracter etic, care pentru 
prima oară intră ca factor în politica internațională. Pactul Kellogg, este o dovadă. El 
cuprinde trei articole. Nu se sprijină pe sancțiuni, ci este o auto-constrângere, garanta-
tă de conștiința fi ecăruia — are deci la bază forța morală; rămâne ca acest imponderabil 
să înlocuiască forța brută.

Dar mai sunt doi factori care vor împiedeca răsboiul: perfecționarea „mijloacelor 
de distrugere” — Lord Bryce, a spus „dacă nu vom pune capăt răsboiului — o să ne 
pună el nouă” și lipsa de adăpost pentru ori-cine: guvernanții ca și întreg poporul vor 
cădea victime formidabilei distrugeri. 

Nu pot decât să termin prin vorbele pe care le-a rostit unul din cei mari eroi ai 
Franței, militar de carieră și care a trăit răsboiul acesta, să-i zicem ultim. Le- a rostit cu 
ocazia serbărilor pentru Napoleon, care au avut loc în 1921.

„El (Napoleon) a uitat că un om nu este Dumnezeu, că deasupra individului este 
Națiunea, că deasupra oamenilor este morala, și că răsboiul nu este scopul suprem, ci 
deasupra lui este Pacea.

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 4-5, aprilie-mai 1929, pp. 318-323. (Mihai 
Teodor NICOARĂ) 
 


