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Horia Dumitru Septimiu Petra Petrescu s-a născut la 26 octombrie 1884 la 
Brașov în familia directorului Băncii „Concordiana” (Fefeldea) și a fi lialei brașovene 
a Băncii „Albina”, Nicolae Petra-Petrescu. Personalitatea sa a fost marcată de mediul 
fi lantropic și cultural în care a trăit și de rafi namentul mamei sale Ana. Părinții săi 
au fost fi lantropi și mari iubitori de publicistică, literatură, artă și teatru. În antura-
jul lor s-au afl at personalități renumite ale vremii ca familia Mureșenilor. Nicolae 
Petra-Petrescu era un cunoscut om de cultură, fi n traducător, colaborator nelipsit 
din paginile revistelor pedagogice și de cultură ale vremii. A fost prieten de o viață 
cu Gheorghe Dima, Andrei Bârseanu, Vasile Goldiș și mulți alții. Crescut într-un 
astfel de mediu cultural și intelectual, tânărul Horia a fost încurajat să studieze și să 
militeze pentru aspirațiile și interesele națiunii sale. Primele studii le-a ăcut în șco-
lile românești ale Brașovului, apoi la Universitățile din Viena, Budapesta și Leipzig. 
În anii copilăriei și tinereții Horia și-a format un larg orizont cultural, remarcat de o 
serie de oameni de cultură ai vremii. A fost pasionat de literatură, de aceea și-a ăcut 
un doctorat în 1910 la sub îndrumarea lui Gustav Weigand. Teza sa a fost despre 
viata și opera lui I. L. Caragiale.1 

În perioada 1911-1912 este angajat al ziarului Românul din Arad, al Societății 
pentru Fond de Teatru Român între anii (1912-l914), iar între 1914 și 1918 se afl a 
la Viena și Praga, pentru îngrijirea sănătății (primele semne ale unei boli ce-l va 
chinui întreaga viață apăruseră încă din 1905).2 De pe vremea studenției a simțit 

1 Eugenia Crișan, „Un corespondent de presă român la Conferința de Pace de la Paris – Horia Petra-
Petrescu”, Sargetia, XXVI/2, 1995-1996, pp. 387-410. 

2 Elena Dunareanu, „Horia Petra-Petrescu”, in Centenarul revistei „Transilvania”, 1969, p. 7; 

Caiete de antropologie istorică, anul XIX, nr. 1 (36), Ianuarie–Iunie 2020, pp. 200-208
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nevoia de implicare în mișcarea națională, fi ind în contact direct cu tinerimea aca-
demică română, în cadrul Societății „Petru Maior” la Budapesta sau a „României 
June” la Viena. Pasiunea publicistică l-a purtat în redacția revistei „Luceaărul”, 
„Telegrafului Român”, „Gazetei de Transilvania”, „Tribunei”, și „Românului” din 
Arad, al cărui corespondent permanent devine după întoarcerea de la Leipzig în 
orașul natal (1911). Concomitent tipărește lucrări pentru și despre Societatea pen-
tru fond de teatru român, colaborează la „Cosânzeana” (Orăștie), „Foaia Poporului” 
(Sibiu), la almanahuri și calendare editate sub egida „Astrei”. Din ceastă perioa-
dă a vieții datează prieteniile trainice cu Octavian Goga, Octavian Tăslăuanu, Al. 
Ciura, Ioan Lupaș, Ciprian Porumbescu, Sextil Pușcariu, Ilarie Chendi și Ion Luca 
Caragiale. Primul război mondial îl găsește pe Horia Petra-Petrescu la Praga unde 
se îngrija de sănătate. Acolo a intrat în legătură cu o serie de personalități culturale 
și politice ale vremii, ca Ioan Urban și Hertwik Jarnik, abatele Metodiu Zavoral, 
luptători pentru libertatea poporului ceh. Petra-Petrescu a fost redactor al „Revistei 
teatrale” în perioada 1913-l914, iar din 1923, preia îngrijirea calendarelor de la Sibiu 
(Calendarul Astrei, Calendarul Daciei Traiane, Calendarul săteanului și Amicul 
poporului), iar din 1924 îngrijește „Biblioteca poporala a Asociațiunei”, în care ti-
părește lucrări valoroase din literatura română și universală. A colaborat la nume-
roase periodice între care „Românul” (Arad), „Cosînzeana”, „Transilvania”, „Lupta” 
(Budapesta), „Foaia Poporului”, „Luceafarul”, „Viața Românească”, „Sămănătorul”, 
„Familia”, „Țara Bârsei” (Brașov), „Patria” (Sibiu) etc.

În numeroasele publicații s-a semnat și cu pseudonimul Radu Margean, Radu 
Paltin, Ilie Marin, Bujorel, Petrea Dascălul. Fiind un publicist harnic și tenace, a scris 
numeroase articole referitoare mai ales la viața culturală și literară, dar și cu tematica 
politică, a ținut conferințe prin care încerca să stimuleze viața culturală a romanilor 
transilvăneni. Ca poet, prozator (autor de schițe și povestiri) și dramaturg, nu se 
ridica deasupra mediei producției transilvănene a epocii, cultivând un fel de sămănă-
torism ardelenesc cu certe intenții moralizatoare și de susținere a spiritului național 
românesc. Dintre scrierile apărute în diverse volume și broșuri am putea aminti: „I. 
L. Caragiale Leben und Werke” (1911), „Poezii și monoloage de declamat” (1913), 
„Îndemnuri” (1914), „În seara de Crăciun” (1921), „Gogit” (1922), „Calcîiul lui Achile” 
(1924), „Gânduri de dat mai departe” (1924), „Ultima audiență” (1933), „Poezii” (1938) 
etc. A publicat și tradus din L. Tolstoi, M. Gorki, B. Bjomson, G. Courteline, J. E. 
Volkelt, A. Sutro. Animator cultural și jurnalist harnic și nu lipsit de talent, Horia 
Petra-Petrescu a furnizat articole numeroase și variate ca tematică, atât presei roma-
nești transilvănene dinaintea Marii Uniri, cât și celei interbelice. Preocupările sale 
esențiale au fost însă legate de susținerea, alimentarea și comentarea activității cul-
turale și literare a românilor transilvăneni (cu deosebire a teatrului de amatori), ceea 
ce l-a ăcut să intre in contact și să stabilească relații de prietenie și colaborare cu 
cărturari și scriitori cum ar fi  Axente Banciu, Gh. Bogdan-Duică, Ion Breazu, A. P. 

Almanahul scriitorilor de la noi, Orăștie: Tipografi a Nouă, 1911; Lidia Bancescu, Scrisori către Horia 
Petra-Petrescu (Catalog), Sibiu, 1971, pp. 90-94.
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Banut, S. Bornemisa (o parte din corespondența cu aceștia se păstrează la Biblioteca 
„Astra” din Sibiu), să țină numeroase conferințe și să-și dedice energia activității 
„Societății pentru Fond de Teatru” și „Bibliotecii poporale a Asociațiunei”.3 Acest 
periplu biografi c are rolul de a a evidenția vocația culturală excepțională a lui Horia 
Petra-Petrescu, dar, mai ales, pregătirea sa în orizontul politic și național.4

În ianuarie 1919 Horia Petra-Petrescu a plecat la Paris în calitate de corespon-
dent al ziarului „Patria”, organ al Partidului Național Român ce apărea la Sibiu sub 
direcția lui Ion Agârbiceanu. Din capitala mondială a diplomației postbelice Horia 
Petra-Petrescu a trimis știri și corespondențe despre deschiderea și desășurarea 
Conferinței de Pace, despre participarea delegației României la lucrările ei. Printre 
articolele sale s-a înscris și un interviu al lui Alexandru Vaida Voevod, care i-a ofe-
rit impresii despre atmosfera și momentele trăite la Paris, în contextul tratativelor 
de pace. O parte ale materialelor trimise de autor au văzut lumina tiparului în pagi-
nile ziarului „Patria”, iar, un fragment a fost publicat în „Telegraful Român”. Unele 
amintiri au rămas nepublicate, ajungând prin donația lui Horia Petra-Petrescu în 
Colecțiile speciale ale Bibliotecii „Astra”. 5

În 1919 Horia Petra-Petrescu a fost desemnat membru al delegației române la 
Conferința de Pace de la Paris în anul 1919. Conferința a început la 5/18 ianuarie 
1919, organismele cele mai importante ale ai fi ind „Consiliul celor Zece”, format de 
șefi i de stat și de guvern și din miniștrii de externe ai Statelor Unite, Franței, Marii 
Britanii, Italiei, Japoniei și „Consiliul celor Cinci”, în care au intrat numai șefi i de 
stat și de guvern ai Puterilor Aliate și Asociate. La Conferință au participat 27 de 
state, printre care și România. Conferința avea ca scop elaborarea și semnarea tra-
tatelor de pace între statele învingătoare (cu excepția Rusiei, atunci în plin război 
civil) și cele învinse în Primul Război Mondial. Președintele Conferinței a fost pro-
clamat delegatul Franței, țară gazdă: Georges Clemenceau.6 Horia Petra-Petrescu 
s-a afl at printre delegații României la Conferința de Pace de la Paris, în calitate de 
reprezentant al presei, alături de prim-ministrul Ion I. C. Brătianu, ministrul ple-
nipotențiar Nicolae Mișu, la care s-au adăugat ministrul transilvănean Alexandru 
Vaida Voevod, miniștrii Victor Antonescu și Constantin Diamandy și diplomatul 
Caius Brediceanu. Șeful delegației române a fost primul ministru Ion I. C. Brătianu 
(până la demisia din fruntea delegației române, la 12 septembrie 1919). În dele-
gație au ăcut parte și diplomatul Caius Brediceanu (reprezentant al Banatului la 
Conferință) și, în calitate de jurnalist, Aurel Esca.7

3 Ibidem.
4 Lidia Bancescu, op. cit., pp. 164-185.
5 E. Crișan, op. cit., p. 388; Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-

1919, prefață și note de Mircea N. Popa, vol. 2, București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1989, 
pp. 487-488.

6 „Ședinta de deschidere a Conferinței de pace. De la corespondentul nostrum la Paris, 20 ianuarie 
1919”, Patria, an 1, nr. 1, 1/14 februarie 1919, p. 4.

7 Simona Nicoară, Toader Nicoară, „Fruntariile României Mari”, în Alexandru Vaida Voevod și Marea 
Unire, ediție îngrijită de Mircea Vaida Voevod, Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2018, pp. 166-221.
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Într-un articol din 7 mai 1919, intitulat „Pacea de la Versailles – Impresii de la 
Congresul de pace din Paris” autorul relatează, cu propriul stil, modul în care a trăit și 
simțit acele evenimente majore pentru România și întreaga lume. Delegația română 
participa practic la predarea condițiilor preliminărilor de pace, stabilite de Antanta 
învingătoare celor învinși în Marele Război. Era un moment tensionat, tulburător, 
dar și plin de speranță și așteptare. Articolul a ajuns să fi e publicat mult mai târziu, 
în anul 1926, în revista „Transilvania”,8 din motive pe care H. Petra-Petrescu le 
menționează la subsolul articolului și anume „Însemnările acestea au ajuns pe hâr-
tie în forma de față îndată după Pacea de la Versailles. Dacă n-au apărut atunci e de 
vină lipsa de hârtie a ziarelor românești din Sibiu. Dimensiunile articolului au fost 
prea mari”. Mai jos precizează despre Caius Brediceanu că a ajuns ministru de stat 
pentru Ardeal, iar Aurel Esca, director de bancă în Cluj. 9

Horia Petra-Petrescu începe articolul prin a prezenta călătoria cu trenul de la 
Pont d’Alma la Versailles alături de diplomatul Caius Brediceanu și de jurnalistul 
Aurel Esca, urmând să ajungă la Trianon, unde se ținea Conferința. Pentru dele-
gația în care se afl a Petra-Petrescu posibilitatea de a participa la anumite discuțiile 
de la Conferință era perceput ca un mare privilegiu: „Biletele noastre de trecere ne 
dădeau voie, dlui Esca, să «circule prin străzile din Versailles», dlui Brediceanu și 
mie, să ne găsim un locșor din raionul rezervat In grădina palatului Trianon, pe 
seama presei. Puteam fi  satisăcuți că am ajuns să fi m stăpâni și pe biletele acestea 
– câtă vreme chiar și presa franceză n’a primit mai mult de 5 locuri pentru sala din 
Trianon, unde avea să se țină ședința istorică, iar unul din miniștri noștri a trebuit 
să se folosească de legitimația de jurnalist ca să ajungă în sală, neavând România 
mai mult de 2 locuri la ședință. Sindicatul presei franceze a protestat în unanimitate 
și a decis să nu ia parte, trimițând în locul său pe reprezentanții agențiilor de infor-
mație Havas, Radio, Fournier și Information”.10

Călătoria la Versailles n-a ținut mai mult de trei sferturi de oră, mărturisea Petra-
apetrescu „Am trecut pe lângă platoul de la Issy, unde se țin exercițiile militare ale 
garnizoanei Parisului, pe lângă Meudon, acel Meudon vestit în istoria literaturii,un-
de se dădeau seratele literare de la Meudon, cu Zola, Turghenief, Maupassant și 
ceilalți prietini de principia (…) – după ce am suportat trecerea printr-un tunel de 3 
km, cari mi s-au părut 3 vecinicii – am ajuns la gara din Versailles”.11 Delegații ro-
mâni au zărit în gara din Versailles, apoi în tren, francezi, preocupați de cotidianul 
lor, dar mai ales englezi și americani, „în uniformele lor kaki de culoarea cafelei, 
unii cu nelipsitele lulele scurte în colțul gurii; cari și numai sunetele guturale, pe 
care le dădea gura lor îți ofereau putința să afl i că sunt englezi”. Drumul cu trenul a 
fost pitoresc, arătând o lume care nu avea conștiința că în proximitate, respective la 

8 Horia Petra-Petrescu, „Pacea de la Versailles – Impresii de la Congresul de pace din Paris”, 
Transilvania, anul 57, nr. 4, aprilie 1926, Sibiu, pp. 169-183.

9 Ibidem, p.172.
10 Ibidem, p. 169.
11 Ibidem, p. 170.
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Versailles, se petrecea un eveniment istoric. Petra-Petrescu și însoțitorii săi au por-
nit spre palatal Versailles, trecând prin localitatea cu case prietenoase, dat Palatul 
regal a fost cel care l-a impresionat „în toată grandiozitatea sa“.12

Vizitarea Versaillului a fost un prilej de afl are a detaliilor construirii Palatului, a 
costurilor puse la bătaie pentru o asemenea capodoperă arhitecturală: „aici, în pala-
tul acesta, ridicat de regii Franței cu îmbelșugate mijloace materiale, istoricii notea-
ză 500 milioane de franci speze de clădire, ără de munca de robotă a peste 36 de mii 
de oameni, cu 6 mii de cai, aici s-au petrecut scene hotărâtoare pentru soarta ome-
nimii întregi. De-ar avea glas sutele de odăi-saloane ale palatului, și mai cu seamă 
acea vestită Galerie des Glaces (Galerie a oglinzilor), ar putea să lase să se părânde 
pe dinaintea ochilor noștri multe scene memorabile pentru vecii-vecilor!”. Istoria 
Versailles-ului este legată de marii suverani ai Franței care au locuit între aceste 
ziduri și care și-au pus amprenta asupra lor: Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, Maria 
Antoaneta, Ludovic al XVI-lea.13 Talentul de scriitor, sensibilitatea artistică a lui 
Horia Petra-Petrescu sunt excelent zugrăvite în descrierile din articol: „E o vreme 
minunată ! Soarele se joacă pe prundișul alb, îngrijit, pe statuiele albe, de marmoră, 
de nimfe, pe tritoni, zei și zeițe, regi și regine, cari apar de prin boschetele verzi, 
spre bucuria ochilor dornici de lumină. Cade pe verdele parcurilor tăiate de grădi-
narii dibaci, cu foarfecă, ca nește păreți gigantici de verdeață sau ca nește piramide 
și cununi monumentale. Arta unui Le Vau și Dufour a știut să aducă armonie între 
castelul în care pot să locuiască 10.000 de oameni cu cei 580 de metri lungime și 375 
de tereștri – și între natura încunjurătoare, care este o completare genială a clădirii 
mărețe (…) Dar realitatea ne cheamă cu tărie. Pe o clipă ne-am dat visărilor spre 
tărâmul Citherei, abea mai’târziu afl ăm că n’am apucat-o pe cărarea adevărată“.14 
In preajma Palatului lucrurile se precipitau. Petra-Petrescu, Brediceanu și Esca au 
fost controlați riguros de ochii vigilenți ai ofi țerului de serviciu. L-i s-a solicitat, pe 
lângă biletul de trecere, și o legitimație. În apropierea Palatului Trianon se afl a un 
loc amenajat pentru reprezentanții presei internaționale. In acel loc stăteau unul 
lângă altul, dar cu propriile interese, jurnaliști nemți, unguri, bulgari etc. fi ecare cu 
carnetele în mână și instrumentele de scris în vârful degetelor. Toți priveau spre 
Palatul Trianon, la intrarea căruia se perindau automobilele ce aduceau pe dele-
gații ofi ciali din diferite state. „Un pichet de 60 de soldați francezi, (batalionul 26 
de vânători pedestri), condus de un locotenent (Pietri) orb de un ochi – dă ono-
rurile militare. Caschetele sure ale soldaților mărunței par elitrele unor gânduri 
de Mai. Pe locotenentul orb de un ochiu, acoperit la ochiu cu un bandaj negru, în 
locui ochiului perdut pe câmpul de luptă – l-au ales anume. Comandă «cu sabia 
scoasă descriind arcuri largi prin aier». Présentés armes (Prezentați armele) dă co-
manda locotenentul, pe pieptul căruia se afl ă crucea de răsboiu și crucea legiunii de

12 Horia Petra-Petrescu, op. cit., p. 171. 
13 Ibidem.
14 Ibidem, pp. 172-173.
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onoare“.15 La ora două și cinci minute a sosit primul automobil. Timp de cinci-
zeci de minute sosesc întruna oaspeții chemați la actul predării condițiilor de pace. 
Mulțimea adunată urmărea cu interes sosirea fi ecărei delegații. „Iată-l, pe (Georges 
– n.n.) Clemenceau, pe președintele consiliului de miniștri francez, pe președintele 
ședinței de astăzi, sosește cu secretarul său, salutat de mulțime cu urale”.16 Urmează 
apoi mareșalul Foch, Lloyd George care sosește și privește șiret pe sub sprâncenele-i 
albe cu surâsu-i fi n, sub musteața-i stufoasă tăiată englezește, apoi Vi orio Orlando 
cu Sonnino, sosiți în ultimul moment din Roma. Au sosit și reprezentanții României. 
Într-un automobil cenușiu militar, lângă șofer se afl a însuși ministrul – președinte 
Ionel I. C. Brătianu, ministrul Alexandru Vaida Voevod și secretarul Constantin 
Brătianu”.17 Mai târziu, au sosit Președintele american Woodrow Wilson, Ignacy 
Jan Paderewski și în cele din urmă germanii, Walther Schucking și contele Ulrich 
von Brockdorff -Rantzau, care nu au fost primiți cu ovații, ci în liniște”.18 Mai târziu, 
refl ectând asupra acestui lucru Petra-Petrescu a înțeles tragismul acelor momen-
te, când reprezentanții celor două tabere s-au întâlnit, după un război devastator 
să ajungă la o înțelegere, ca între învinși și învingători. Amintirea acelui moment 
i-a trezit imaginea dramatică din timpul Conferinței, când în Transilvania popula-
ția românească suferea consecințele relațiilor belicoase româno-ungare. Efuziunea 
sentimentelor sale naționale se resimt în următoarele rânduri: „Am văzut, cu ochii 
sufl etești, in timp ce se ținea conferența din Trianon, sate românești, prădate, jefu-
ite, — am auzit țipetele femeilor și copiilor alungați de pe la căminurile lor, – am 
văzut cum se ridică fumul și pălălaiele de foc, lacome, deasupra acoperișelor caselor 
noastre — am ascultat, cu inima Îndurerata, vaietele celor buni ai noștri, cari și-au 
dat viața, luptând pentru o cauză străină, constrânși de mitraliere și pat de pușcă, să 
se lupte, – mi-au apărut Înaintea ochilor sufl etești martirii cauzei noastre – drepte și 
sfi nte – și am strâns manile pumn, Intrebându-mă: vom primi și noi răsplata pentru 
atâtea chinuri îndurate ? Ni se va face și nouă dreptate în sala dela Trianon?”.19

După ce ultimii reprezentanți ai Marilor Puteri au intrat în sala de ședință afa-
ră s-a așternut liniștea. Un punct telefonic transmitea în toată lumea știrile de la 
Trianon. „Aparatele telefonice zurăie. Aud cum vorbește unul și altul. Mă plimb 
dela celulă la celulă. Aici e «Morning Post», aici e «Temps», dincolo e «Times» 
și~«Corriere della Sera» și așa mâi departe (…) Peste două-trei ceasuri se va ști nu 
numai în Londra, în New-York, în Roma, în Stockholm, ci și în Berlin – în urma 
edițiilor de seară ale jurnalelor – cum s’a petrecut această ședință memorabilă pen-
tru istoria omenirii. Din Londra va trece mai departe, în toate orașele din Anglia. 

15 Ibidem, p. 174.
16 Ibidem, p. 176.
17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 174.
19 Ibidem, p. 178; Constantin Corneanu, Sub povara marilor decizii: România și Geopolitica Marilor 

Puteri (1941-1945), ediția a treia, revăzută și adăugită, Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2019, 
pp. 35-36. 
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Din New-York la toate orașele din America de nord. Îmi aduc aminte de jurnalistul 
englez din America, pe care l-am văzut zilele trecute și care spunea că reprezintă 
13,000 de jurnale. Ce rețea gigantică, ce putere grozavă în mâinile a câtorva mâ-
nuitori ai penei (…) Dacă cutăruia sau cutăruia din jurnaliști nu i-a plăcut vârful 
nasului unuia sau altuia din cei ce au luat parte la ședință – dacă vrea unul să retacă 
in fața miilor sale de cetitori presența cutăruia, aruncându-l în brațele uitării, mii 
și mii de cetitori vor lua mâne dimineață jurnalul în mână și se vor lăsa infl uințați, 
inconștient, de felul de a vedea al jurnalistului nostru. Iar dacă – dimpotrivă – jur-
nalistul va fi  drept, va ști împărți cu cumpăt și simț de responsabilitate întunericul 
și lumina – cât de aproape de isvorul adevărului se vor afl a acei fericiți cetitori ai 
săi, cari au ajuns să aibă un fi r al Ariadnei atât de minunat în labirintul întrebărilor 
ce ți-1 pui zilnici”.20 Horia Petra-Petrescu a relevant importanța cuvântului onest 
al presei o putere care era capabilă să infl uențeze, în bine sau în rău, soarta lumii 
întregi. În zilele ce urmau milioane de citeau jurnalele, luau cunoștință despre ceea 
ce jurnaliștii au transmis prin telefoanelor sutelor de gazete din lumea întreagă. 

 După patru ore de ședință primii care au ieșit, cu fețe palide, au fost germanii. 
O paliditate bolnavă. Brockdorff -Rantzau și-a îmbrăcat mantaua și-a aprins o țigară 
și a mușcat nervos cartonul cutiei, în semn de nervozitate. Automobilele veneau, cu 
pauze scurte, să ia pe membrii delegațiilor. Fotografi i și cinematografi i au lucrat cu 
o iuțeală febrilă, pentru a păstra pe peliculă acel moment solemn și dramatic.21 

La întoarcerea la Paris, Horia Petra-Petrescu s-a afl at în automobil alături de 
Ionel Brătianu, Alexandru Vaida Voevod, Nicolae Mișu, Constantin Brătianu și 
Caius Brediceanu. În liniște, fi ecare a recapitulat cele auzite și văzute la Conferință. 
„Domnul Brătianu, cu privirea-i de idealist resemnat, frământă – desigur în gând – 
pașii ce va trebui să-i întreprindă în viitorul apropiat. Ieri la ședința secretă, după ce 
s-a comunicat reprezentanților aliați condițiile de pace, primul lucru ce l-a ăcut a 
fost că a întrebat în cursul ședinței, pe Pichon și pe Clemenceau dacă desdăunările 
de războiu cerute în condițiile de pace germane se referă și la țara sa și a primit un 
răspuns satisăcător. Al doilea gând a fost: ce se va alege de stindardele căzute în 
mâna germanului și a scris mareșalului Foch pe o coală de hârtie: Toate drapelele 
luate aliaților vor fi  date înapoi de Germania?”.22 Intrarea în frumosul Paris s-a ăcut 
tot prin Arcul de Triumf, unde erau așezate tunurile capturate de la inamic, fi ecare 
având o inscripție luat de la dușman.23 Imaginea avea o latură glorioasă și una dra-
matică, arătând ororile unui război în care toți au avut de pierdut câte ceva. Horia 
Petra-Petrescu își încheie articolul cu o nostalgie tristă. În imaginația sa se derulau 
acordurile Simfoniei a IX-a a lui Ludwig van Beethoven. Parisul era cuprins de o 
sărbătoare a victoriei, cu invitați din provincii, desășurarea festivă fi ind gândită de 
Firmin Gémier, directorul Teatrului André Antoine. Arcul de Triumf devenea locul 

20 Horia Petra-Petrescu, op. cit., p. 179.
21 Ibidem, p. 180.
22 Ibidem, p. 183.
23 Ibidem, p. 181; „Pacea de la Saint-Germaine, Paris, 1919”, Telegraful Român, nr. 66, 15 iulie 1919, p. 2. 
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simbolic al festivităților, monumental fi ind martor al multor evenimente din istorie. 
În ședința din 31 ianuarie 1919 s-a prezentat, de către Ion I. C. Brătianu, punctu-
al de vedere al României și s-a luat cunoștință de difi cultatea trasării frontierelor 
românești. Atunci s-a avansat propunerea de a se înfi ința Comisia pentru Studiul 
Chestiunilor Teritoriale alcătuită din experți, care trebuiau să se pronunțe asupra 
corectitudinii revendicărilor formulate de părțile, română și maghiară.24

Întors în țară în țară Horia Petra-Petrescu a fost desășurat o bogată activitate 
culturală. S-a stins în 12 mai 1962 la Sibiu. Personalitatea sa complexă, spiritul rafi -
nat a fost remarcat de contemporanii săi.

24 E. Crișan, op. cit., pp. 387-388.
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Horia Petra-Petrescu:
impresii de la Conferința de Pace de la Paris

Rezumat: Conferința de Pace de la Paris a început la 18 ianuarie 1919, având drept obiectiv dez-
baterea noii confi gurații politico-teritoriale și rezolvarea complicatelor probleme economico-fi nanciare 
rezultate din Primul Război Mondial. Au participat 27 de state, printre care și România, cu numeroși 
delegați, reprezentanți ai diferitelor domenii, juriști, economiști, geografi , ziariști etc.

Horia Petra-Petrescu, scriitor, publicist, licențiat în fi losofi e, s-a afl at printre delegații României la 
Conferința de Pace de la Paris, în calitate de reprezentant al presei. Acesta a relatat impresiile pe care 
i le-a lăsat participarea la acest mare eveniment, într-un articol din 7 mai 1919, intitulat Pacea de la 
Versailles – Impresii de la Congresul de Pace din Paris. Autorul și-a început articolul prin a prezenta citito-
rilor personalitățile care-l însoțeau: diplomatul Caius Brediceanu (reprezentant al Banatului la Conferință), 
jurnalistul Aurel Esca, Ion I. C. Brătianu (șeful Delegației române), Georges Clemenceau (prim ministrul 
Franței), Thomas Woodrow Wilson (Președintele Statelor Unite), David Lloyd George (reprezentantul 
Marii Britanii), Vittorio Emanuele Orlando (reprezentantul Italiei) și Ulrich conte von Brockdorff-Rantzau 
(din partea Germaniei).

La întoarcerea la Paris, Horia Petra-Petrescu s-a afl at alături de Ioan-Brătianu, Alexandru Vaida-
Voevod, Nicolae Mișu, Constantin Brătianu și Caius Brediceanu. În automobilul care-i aducea în țară aceș-
tia au povestit impresiile despre Conferința la Paris, care a încheiat, după lungi dezbateri, o pace fragilă.

Cuvinte cheie: Paris, Conferința de Pace, diplomație, Horia Petra-Petrescu. 

Horia Petra-Petrescu:
Impressions from the Paris Peace Conference

Abstract: The Paris Peace Conference began on January 18, 1919, with the aim of debating the 
new politico-territorial confi guration and resolving the complicated economic and fi nancial problems 
resulting from the First World War. 27 states participated, including Romania, with numerous delegates, 
representatives of different fi elds, lawyers, economists, geographers, journalists, etc.

Horia Petra-Petrescu, writer, publicist, graduate in philosophy, was among Romania’s delegates at 
the Paris Peace Conference, as a representative of the press. He described his impressions of partici-
pating in this great event in a May 7, 1919, article entitled The Peace of Versailles — Impressions of 
the Paris Peace Congress. The author began his article by presenting to the readers the personalities 
that accompanied him: the diplomat Caius Brediceanu (representative of Banat at the Conference), the 
journalist Aurel Esca, Ion I. C. Brătianu (Head of the Romanian Delegation), Georges Clemenceau (Prime 
Minister of France), Thomas Woodrow Wilson (President of the United States), David Lloyd George 
(Representative of Great Britain), Vittorio Emanuele Orlando (Representative of Italy) and Ulrich Count 
von Brockdorff-Rantzau (on behalf of Germany).

On his return to Paris, Horia Petra-Petrescu was with Ioan-Brătianu, Alexandru Vaida-Voevod, Nicolae 
Mișu, Constantin Brătianu and Caius Brediceanu. In the car that brought them to the country, they shared 
their impressions of the Paris Conference, which concluded, after long debates, a fragile peace. 

Keywords: Paris, Peace Conference, diplomacy, Horia Petra-Petrescu.
 


