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Glasul celor ce nu mai sunt

de Virgil ARION 
Moldova, anul I, no. 19

Ceea ce spunem aci, nu este povestirea unei convorbiri, este depunerea unui mar-
tor. Sunt notele mele, scrise două zile după audiența dela Peleș. În aceeași zi, într’o 
ședință a Comitetului Ligei, am relatat cele ce mi-a spus Regele în cea din urmă a sa 
convorbire. Momentele prin cari trecem, justifică îndestul publicarea acestor note.

Sinaia, 29 Septembrie 1914.
În dimineața zilei de Vineri 26 Septembrie 1914 am fost vestit, pe la orele 11, că voi 

fi primit, la orele 6 jum., în audiență la Castelul Peleș. La orele 6 jum., cu o întârziere de 
câteva minute, am fost introdus la M. S. Regele Carol. Regele avea o înfățișare animată 
și mulțumită, care m’a impresionat cu atât mai mult cu cât într’o întrevedere anterioa-
ră îl văzusem foarte deprimat și slăbit. Am spus M. S. Regelui impresiunea mea. Mi-a 
răspuns că este «animat» fiindcă a vorbit până atunci - dar că nu se simte bine. –

«Am în toate nopțile dureri foarte tari în piept».

Dar Regele a gonit repede gândul boalei; - și în tot timpul audienței, care a durat 
până la opt seara, n’a arătat niciun semn de oboseală.- Din contră, a vorbit mult, cu o 
limpezime de spirit admirabilă, dând dovadă de o memorie prodigioasă în chestiuni 
istorice, cumpănit, ușor ironic uneori,în totdeauna precis.

Regele era încă excitat de audiența ce avusese înaintea mea. Primise pe doi frați en-
glezi, B. — și nu s’a putut reține dea nu spune, în câteva cuvinte, convorbirea avută cu 
dânșii. Frații B. afirmaseră M. S. Regelui, că opinia publică din Anglia, se interesează 
de soarta României.

 − «Sunt fericit să aflu aceasta. Ştiu că acum un an toate simpatiile Angliei au fost 
pentru Bulgaria».

 − «Se face acum, au afirmat frații B., un război purtat de popoarele cele mari, dar în 
folosul popoarelor mici».

 − «Eu știu totuși că Rusia voește să ia Constantinopole».
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La afirmarea fraților B., că vin din Bulgaria, că au constatat acolo prietenia 
Bulgarilor pentru noi, și că știu că în caz când România s’ar mișca, Bulgarii ar păstră, 
neutralitatea, Regele a întrebat:

 − «Da? Fără nici o condițiune?
 − «Ar trebui, de sigur, să se redeà Cadrilaterul Bulgariei.
 − «Cât voi fi eu Rege, nu voi da o palmă din pământul Ţării».

Trecând la o altă ordine de idei, M. S. Regele m’a întrebat care este starea opiniei 
publice. Am spus că enervarea publicului s’a potolit în parte. Dar că persistă destul 
destul de puternic, curentul contra Austro-Ungariei.

Regele mi-a răspuns textual:
 − Îmi pare foarte rău, că nu s’a ținut al doilea consiliu de Coroană. Ţineam să declar 
în consiliul de Coroană că sunt cu inima pentru întregirea României cu Ardealul, 
Dar chestiunea Transilvaniei este o chestiune de politică europeană, greu de re-
zolvat, fără bună-voința declarată a puterilor apusene și a Germaniei. Nu trebue 
printr’un pas grăbit să compromitem pentru totdeauna, poate, acest ideal. Trebuie 
așteptat momentul potrivit. Regele are dreptul să aleagă el, mai mult de cât oricine, 
momentul unei hotărâri de care atârnă soarta țării lui. Poporul la rege se uită: pe el 
îl acuză în caz de dezastru, după cum a lui e gloria, în caz de izbândă.

Cer pentru mine mai multă libertate.
 − România, a continuat Regele Carol, nu poate să imprime dânsa direcții politicei 
europene și să provoace ea evenimentele. E o fericire, când evenimentele se desfă-
șoară în direcția în care s’a făcut dezvoltarea istorică a Ţării. Dezvoltarea noastră 
istorică este în legătură cu stăpânirea Dunării și cu accesul la Mare.

 − Cred, că astăzi, a adăogat Regele, urmând această direcție istorică, a dezvoltării țărilor, 
putem ajunge la întregirea desăvârșită a neamului, fără renunțarea definitivă la o provincie 
care până ieri a fost a noastră.

Regele a intrat apoi într’o lungă expunere pentru a dovedi că desvoltarea istorică a 
țărilor e în legătură cu libertatea Dunărei și stăpânirei coastei mărei Negre, urmărind 
istoria țării de la Mircea cel Bătrân până la războiul Crimeei. La observarea mea că și 
Ştefan Vodă luptase toată viața pentru păstrarea și recucerirea Chiliei și Cetății Albe, 
adică a Dunării și Mării, Regele, foarte animat, a spus că Ştefan Vodă întrevăzuse de 
sigur viitorul și înțelesese că pierzând partea de Sud a Moldovei la Dunăre și Mare, 
pierdea pentru totdeauna independența țării».

Convorbirea a continuat, Regele arătând ce importanță ar avea și astăzi regiunea 
aceea.

«Este sigur că o putere mare stăpână pe malul dunărean domină Ţările noastre. 
Din regiunea dela gurile Dunărei, din Buceag, porniau altă dată Tătarii și țineau în 
frâu pe domnii Munteniei.»

Voevozii munteni și-au pierdut neatârnarea când n’au mai fost în stare să apere 
Dunărea, când Turcii au cuprins Giurgiul.
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Este o primejdie pentru noi dacă Rușii, stabiliți la gurile Dunării, își întind stăpâni-
rea pe marea Neagră.

De aci rezultă interesul cel mare ce noi avem în conflictul european și e firesc ca noi 
să dorim ca puterile centrale să iasă biruitoare.

La observarea mea că Rușii ne făgăduesc Ardealul în caz de victorie a lor, asupra 
Austro-Ungariei, Regele a răspuns:

 − «Un partaj al țărilor împărăției austro-ungare făcut de Rusia nu poate fi pentru noi 
un bine. Închiși la mare, cu Galații luat, căci Rușii vor Galații, înconjurați la răsărit 
și la nord de ruși, ar trebui să abandonăm toate aspirațiile noastre nu numai asupra 
Basarabiei, asupra nordului Bucovinei, asupra regiunei locuită de Românii de la 
nordul Transilvaniei în Maramureș, toate acestea luate de Ruși, dar încă ar trebui 
să renunțăm pentru totdeauna poate la părțile Bihorului și Aradului, la Lugoș și 
Caransebeș, la toată Crișana și Temișana — aceste părți rămânând Ungariei sau 
fiind destinate să treacă, în parte, la Sârbi.

România s’ar găsi complect încercuită de Rusia și de popoarele slave supuse ei. De 
altfel, este o greșală politică să-și închipuie cineva că Austria va fi definitiv desființată 
și că Ungaria va dispare. Este probabil, dinpotrivă, că Ungaria va fi menținută și me-
najată. Ea poate fi utilă Rusiei în viitor.

De altfel, a spus Regele, chestiunea părților ce ne-ar reveni nouă nu s’a pus încă în 
mod hotărît.

Sunt numai făgădueli; și știți valoarea făgăduelilor rusești !
Şi Regele a intrat în detalii asupra făgăduelilor făcute altădată Finlandei de către 

Rusia și asupra călcării drepturilor acestei provincii.
 − Am expus atunci M. S. Regelui, părerea că, România, rămânând neutră, eventuali-
tatea înfrângerii Austro-Ungariei nu poate fi complect înlăturată și, în cazul acesta, 
trebue asigurată României, Transilvania.
Stăpânirea Ardealului ar întări România și i-ar permite să-și susțină independența 

față de o Rusie devenită a-tot-puternică în Orient.
 − Da! — a răspuns Regele, trebuie prevăzută și această eventualitate!
Şi fiindcă stăruisem asupra virtuților militare ale Românilor ardeleni și asupra loia-

lismului lor către Coroană — a adăogat cu un zâmbet:
«Sper că dacă se va lua Transilvania, atunci și acolo o campanie de hulă în potriva 

Regelui ca acea care s’a făcut încontra mea nu va mai fi posibilă!».
Apoi, cu mai multă putere:

«Da, s’a dus aci o campanie urâtă. Nu vorbesc de campania în contra mea. Dar s’a 
dus o campanie miserabilă încontra Reginei. S’a calomniat Regina. S’a spus că Regina 
nu iubește pe Români, că nu vrea să primească pe doamnele române. Este o minciu-
nă.—Nimeni nu iubește România ca Regina!»

Regele era cuprins de o adevărată indignare. Adânc mâhnit mi-a vorbit de cazul 
Doamnei Emilia Dr. Rațiu din Transilvania, care fusese disuadată de a se prezintă 
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Reginei Elisabeta spunându-i-se, de către un om politic român că Regina nu vede cu 
plăcere pe doamnele române din Ardeal.

«Este o calomnie», a repetat Regele Carol. M’a însărcinat apoi să scriu d-nei Rațiu 
spuindu-i că audiența îi fusese acordată și că oricând va fi primită cu drag la Palat.

Convorbirea s’a oprit aci. La despărțire, Regele mi-azis:
 − Ne vom revedea Duminecă!
În noaptea aceea Regele Carol a murit.
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