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CUPRINSUL: 1. Problema Europei: situaţia Europei în constelaţia mondiala-, consideraţii 
economice şi politice — Basarabia, aşa cum este văzută de paneuropeanul Couăetihove-
Kalergi; unirea Statelor europene este necesară. ~ 2. Unirea acestor State este şi posibilă: 
ea s'aînfăptuit în deosebite rânduri în cursul istoriei. — 3. Noţiunea de 1 federaţie ». — 4. 
Exemple de federalism: Elveţia, Stat federal, The British Commonwealth of Naiions, 
federaţie de State. — 5, Planul Paneuropean al d~lui Coudenhove-Kalergi. — 6. « Memo-
randul.» lui A. Briand.— 7. Societatea Naţiunilor şi Federaţia europeană.—18; Niei 
alianţa, nici bloc continental. — 9. Suveranitatea «absolută»? — 10. Simplă «uniune 
morală»? — 11. Sociologia Europei, —Metoda de lucru: studii prin organe speciale. —-
12. Primirea făcută «Memorandului» ilustrează psihologia politică a Um,pului. — 1 3 . 
Program pentru o Europă nouă. 

S'A putut constata, din audierea celor douăzecişipatru de prelegeri cari 
au precedat-o pe aceasta, ca trăim într 'o epocă de mari şi repezi trans-
formări politice. Am făcut cunoştinţă cu orientarea şi direcţia forţelor 

istorice noul, care, de kt încheierea păcii, dau Europei înfăţişarea unui labo-
rator , unde se plămădeşte o viaţă nouă. Am avut prilejul să ne 1 dăm seama 
de valoarea unor noţiuni curente, prea curente, cum simt termenii: libertate, 
egalitate, democraţie, dictatură, parlament, aşa cum au apărut sub forme 
concrete în v ia ţa şi experienţa. Statelor de astăzi, şi am ajuns la încheierea 
ea aceşti termeni trebuesc revizuiţi. 

Avem intenţ ia în această ul t imă prelegere să reconstituim tabloul sintetic 
al învăţături lor, ce s 'au desprins din cercetarea analitică a experienţei poli-
tice şi sociale europene contimporane. 

D-] Coudenhtive-Kalergi, eminentul promotor al mişcării Paneuropene şi 
care fusese invitat de noi să vorbcască tocmai despre Paneuropa, spre 
marele nostru regret a fost împiedecat a vorbi în ziua ce i se fixase, căci 
prezida tocmai atunci Congresul Paneuropean la Berlin. Doarece însă, con-
ferinţa pe care o anunţase nu putea lipsi din ciclul nostru, am primit eu 
sarcina grea de a-1 suplini. E o sarcină ingrată de a fi trebuit să impro-
vizez, în ultimul moment, o conferinţă în locul specialistului de o repu-
taţie mondială, şi încercarea mea are desigur cevâ temerar. Voiu t r a t a 
totuşi problema, ca observator conştiincios al evenimentelor t impului. 

Prelegere publică de încheiere a ciclului organizat de I. S. E . în anul 1929— 
1930: « Experienţa socială si politică cont imporana». 

In anexa publicăm textu l integral al Memorandului, eii cele mai impor tan te r ă s -
|>unsuri din partea Statelor europene. «Federa ţ ia Statelor europene» fiind una clin 
problemele centrale ale t impului , menită pent ru mul tă vreme sa r ămână în stadiul 
discuţiei studiului, credem că facem un serviciu opiniei publice luminate româneşt i 
publicând aceasta Anexă. Pentru documentare c-f. R. Cotaru : Note pen t ru o biblio-
grafia critică a problemei paneuropene (în: «Arhiva pentru şt i inţa şi reforma socială, 
IX. 1 - f i , 1930). f 
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deoarece cred că nu putea fi o mai logică încheiere a ciclului intereuro-
pean din acest an decât tocmai o conferinţă- - t ra tând despre Statele Unite 
ale Europei. 

L Dacă anul acesta am îăcnt cunoştinţă cu: Vitalitatea regimului republican 
în Franţa , cui Ideologia fascistă. Democraţia tradiţională a Angliei, Republica 
Germanici. Democraţia Statelor-Unite ale Amerieii, Sovietele în doctrină şi 
acţiune, Mica înţelegere, Noua Turcie, Polonia renăscută. Bulgaria de astăzi, 
Republica- socialistă a Austriei, Democraţia cehoslovacă, Democraţia ţărilor 
nordice. Democraţia integrală a Elveţiei, Regimul dictatorial din Portugalia, 
.Iugoslavia, Stabilizarea monetară europeană, Stabilizarea monetara franceză, 
luindamentul economic al Statelor-Unite europene, Opera politică a Societăţii 
Naţiunilor, Panamerica, Biuroul Internaţional al Muncii; dacă prin urmare 
ani ' făcut cunoştinţă cu fiecare Stat în parte, se impune întrebarea: care să 
fie raporturile dintre ele, ar îi adică posibilă o viaţă a lor laolaltă? 

Cu alte cuvinte, dacă avem State şi popoare europene, putem oare vorbi, 
de 'o Europă? Aceasta este problema. Este problema Europei „ 

Europa nu este un termen corespunzător unei noţiuni ştiinţifice geografice. 
Geografia tăgădueşte existenţa unui continent al Europei, care apare ca o 
prelungire triunghiulară a Asiei şi a ansamblului di; insule şi peninsule ce ter-
mină continentul asiatic. Dar dacă nu există un continent propriu zis natural 
al Europei, aşa cum este, bunăoară, continentul Asiei, Europa este însă un 
continent uman, o creaţie spirituală, o splendidă manifestare de voinţă şi 
gândire. Europa nu înseamnă deci un teritoriu, ci o ideie social-spirituală, 
este societatea popoarelor europene, care, pe baze antice şi creştine, a creat 
acea civilizaţie, gloria rassei albe şi a umanităţii. 

Europa este o idee raţională şi activistă, culminând în creaţiile ştiinţifice 
şi aplicările lor tehnice, care domină şi absorb celelalte culturi umane. 

Se vorbeşte astăzi, cu multă insistenţă, de o criza a culturii europene. 
Asistăm la dialoguri între asiaticul Tagore şi europeanul Giiânon, între sco-
lasticul Massis, c-omis-voiajorul spiritual Kayserling şi nobilul european 
Roiuain Rolland, şi nu trebuie ui tat din accastă societate Nietzsche, care, cu 
violenţa de limbaj cunoscută, a vorbit de o « decadenţa a culturii euro-
pene » şi a- profetizat pe acel faimos supraom, pe omul sintetic, adică pe omul 
«european». 

Să nu exagerăm! Când există o ştiinţă şi o tehnică europeană, care sunt 
conducătoarele destinelor omenirii întregi, nu se poate vorbi de o criză a cul-
turii europene. 

Dar fenomenul Europei este interesant din alt punct de vedere. Europa 
începe a se îndoi de ea însăşi; hegemonia ei mondială de până acum este dis-
cutată şi discutabilă; pentru întâia oară celelalte continente se pun înaintea 
ei ca rivale. 

Expansiunea- americană, deşteptarea popoarelor de rassă galbenă, evoluţia 
popoarelor islame către o concepţie mai activă a vieţii publice, sunt raţiuni 
care impun conştiinţei europene un examen sever. Căci Europa nu e numai în 
primejdie de a pierde supremaţia ei în lume, ei un lucru mult mai preţios, însăşi 
independenţa! Intr 'adevăr, nu mai e un secret pentru nimeni astăzi faptul 
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•că Europa a devenit din subiect, obiect ai politicii mondiale. In t imp ce pro-
blemele americane se rezolvă numai prin mijloace şi State americane, ches-
tiunile europene dimpotrivă, din ce în ce mai mult , sunt rezolvite prin soluţiile 
•date de Statele americano, la Geneva ca şi aiurea. Pentru observatorul atent , 
politica mondială începe a mi se mai face în Europa, iar istoria lumii nu mai 
este istoria Europei. Astăzi America e mai tare decât Europa ; mânie, mai 
tare decât continentul nostru va, fi poate Asia. 

Ia tă câteva date statistice, care îndeamnă la reflecţii serioase asupra situa-
ţiei Europei în constelaţia mondiala. Cele 27 de State ale Europei, împreună 
•cu teritoriile Monaco. San Marino, Liehtenstein şi Andora, la un loc, au o popu-
laţie de 300.S42.000 locuitori pe o suprafaţă de 4.854.000 kmp. în t imp ce 
:Statele americane au o populaţie de 209.000.000 pe o suprafaţă de 32.500.000 
kmp Asia de Est , împreună cu Japonia: 520.000.000 locuitori, pe o suprafaţa 
de 11.780.000 kmp., Confederaţia Britanică 464.000.000 pe 89.300.000 kmp., 
Federaţia rusească 150.000.000'pe 23.400.000 kmp. 

Europa este deci, ca număr de locuitori şi ca suprafaţă, a treia. In t imp 
ce însă lumea extra-euro peana se uneşte în puternice federaţii politice şi eco-
nomice, Europa rămâne permanent sfâşiată în 27 de State, cele mai multe 
rivale între ele! 

Dar la aceste consideraţii trebuie să mai adaog încă două, de na tură toarte 
'gravă. . v 

Intâiu, consideraţii economice. Europa se află în plină decadenţă economica. 
Aceasta o auzim pe ' toate căile şi în toate părţile. Europa este ameninţa ta de 
ruină şi aservire; producţia Europei este haotică, consumaţia ei haotică, repartiza-
rea produselor haotică, rivalitatea între ţările agricole şi cele industriale este fără 
precedent. Deaci consecinţele: în afară, un sălbatecprotecţionismcomercial, iar 
înăuntru o sărăcie şi o jale nespusă, o scumpete extraordinară şi lipsă de lucru. 

I a tă , spre pildă, ce spune un raport pe care-1 face direcţia lui «Deutsche 
Bank si Disconto-Gesellschaft»: 

« I n Germania, la sfârsitul anului 1929, numărul celor lipsiţi de lucru se 
ridică la 1.985.000, în 1928 cl a fost de 1.830.000, iar la redactarea prezentului 
raport (9 Aprilie 1930) a sporit la 2.650.000». 

' La începutul anului 1931 erau 5 milioane, iar în August 1931 erau 4 
milioane:; în Anglia simt peste 2 milioane. F a ţ ă de această situaţie se fac 
•sforţări uriaşe pentru raţionalizarea producţiei, concentrarea Întreprinderilor 
comerciale şi financiare ' pe toate tărâmurile: al petrolului, zahărului, ma-
teriilor colorante, metalurgiei, etc. 

Eram la Berlin, în 1930, şi am putut constată personal enorma senzaţie 
produsă de fuziunea Deutsche Bank cu Disconto-Gesellschaft, Două din cele 
mai mari bănci din lume au simţit necesitatea să fuzioneze ca să poată exista, 
in Cehoslovacia de asemenea au fuzionat 60 de întreprinderi, în Italia în 
uli imul t imp toate întreprinderile textile au făcut la fel: după cum se ştie, m 
Austria, Boden-Kreditanstalt a fuzionat cu Oesterreichische Kreditanstalt , şi 
aşâ mai departe. 

Dar toate aceste măsuri sunt din nenorocire paliative. Situaţia pentru 
Europa este a tâ t de disperată încât Stres semann, în timpul negocierilor asupra 

17 
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planului Young, acuzat cu ruvoltft Statele Unite <-ft Yomwi sa cumpere 
Europa. 

Europa e de cumpărat! Aceasta os te situaţia economică. 
Dar Ia consideraţiile economice se adaugă' situai ia politică, şi mai gravă, 

î ncă ! Să nu ne facem iluzie. In Europa., aşa cum este ea astăzi constituită, 
un nou războiu apare ea ceva posibil, ba, câteodată, chiar ca ceva inevitabil. 
Căci astăzi, ca şi înainte de războiu, Europa este împărţi tă în grupuri do alianţe, 
şi anume de astădată în patru grupuri: grupul francez, care reuneşte Franţa l 
Belgia, Mica Antantă şi Polonia; grupul italian, cuprinzând: italia, Ungaria* 
Albania şi eventual Turcia, Bulgaria. Grecia şi Spania; grupul german; mister!1 

şi al patrulea, grupul .rus, care rămâne încă o ameninţare. 
Dar mai grav este faptul că, dacă înainte de" războiu există o A f e a e l -

Lorenă, astăzi sunt vreo douăsprezece Alsacii-Lorene: pe teritoriul strâmt dintre-
Germania şi Italia, pe de o parte, Rusia pe de altă parte, este situată asă zisă 
zona vulcanică a Europei, care, dealtfel, încă de ia 1.871 a fost prilej de ' isbuc-
nire a tot felul de războaie: la 1877 războiul ruso-turc; la 1885 războiul sârbo-
bulgar; la 1897 războiul greco-turc; la .1912 războiul balcanic; la 1914 războiul 
mondial şi la 1920 războiul ruso-polonez. Ei bine, astăzi avem în această 
regiune o adevărată retortă de virtualităţi războinice: Memel, Wilna, Danzig cu 
coridorul, Silezia de sus, Ucraina de Vest, Boemia, Ungaria, Tirolul de Sud, 
regiunile Italo-Jugoslave, Albania, Macedonia, problema Ansehlussului s.a.m.cL 

Printre aceste puncte nevralgice se obişnueşte a se trece şi Basarabia, 
Opinia publică românească trebuie să-şi dea seama de gravitatea discu-

ţiilor atât de nedrepte şi false, asupra acestei chestii, pentru Români definitiv 
închisă. 

Cu deosebită uimire citim, bunăoară, î n t r u n a din lucrările d-lui Coudon-
hove-Kalergi (Paneuropa, pag. 148) că Basarabia este trecută ca o Alsâeie-
Lorenă a Europei. Kusia nu ar recunoaşte, după acest autor, decât graniţa 
Prutului ca frontieră juridică şi deci ar consideră Basarabia ea ocupată, iar 
nu anexată, şi atunci d-1 Coudenhove-Kalergi spune: «Atâta timp cât există, 
deosebiri de păreri între Rusia şi România, cu privire la Basarabia, aceasta 
înseamnă cea mai mare şi mai acută primejdie pentru pacea europeană». 

Primejdie, pentruce? Pentru că-, zice d-sa: «Zilnic pot trece Nistrul trape? 
roşii, pentru a întări practic pretenţiile lor teoretice. Rezultatul ar fi un răz-
boiu ruso-român, care probabil ş 'ar extinde asupra Baleanului. Poloniei si 
Europei Centrale ». 

Apoi, dând drumul fanteziei, tot d-sa continuă astfel: « înda tă ce Rusia 
ar încercă să ocupe Basarabia, Polonia ar fi forţată să declare războiu Rusiei. 
Dacă în desfăşurarea acestui războiu Rusia va tăia coridorul Varşoviei, acest 
coridor va fi foarte probabil ocupat de voluntari germani. Consecinţa ar t'i 
un ult imatum francez adresat Germaniei, care va pretinde alungarea insur-
genţilor. Sub presiunea opiniei publice, oricare guvern german va refuză 
aceasta. Rezultatul va fi un nou războiu european ». 

Şi ce soluţie credeţi că oferă d-1 Kalergi? Soluţia este foarte interesantă: 
«Pentru că nici România, nici Rusia, nu pot renunţa la Basarabia şi pentruca 

amândouă puterile au oarecare drepturi asupra ei, reglementarea pacifică ni t 
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r ; l t r P^Hn lă (Ircat I»1 cale do c o m p r o m k în cadrul 1'anOuropor: Să ho revimfl, 
Miipra m n i ţ o i dota, 1878, care da Rueioi nordul $1 României «udul, Ca pre ţ 
pentru ta rabin (Ic sud oii Itomftiiia, ur p u t o i să roii an la tezaurul pimlul, 
în Hunii», cu ocazia războiului, ori | ! a r da q despăgubire Rusiei pr intr 'un civilii 
iriţeninţional. Chiar uit astfel dc ssicril'iciu ar fi mai iel'lin peniru Europa, doeiU 
primejdia dc războiţi, ce ar apăsă ani şi decenii ». 

I ' a r ceeace este mai surprinzător -f i indcă, vedeţi, mergem din uimim in 
uimire, m i " felul cum motivează d-1 Kalergi această soluţie. Motivarea esl;a 
t'i ca, la rândul ei, .foarte ingenioasă: 

" I u astfel dp împrejurări Paneuropă poate interveni pentru regulare^ clic 
:.l.iunii ^ lîasanibiei, in favoarea României, dar până atunci nu poate garani.'i 
< l r r ; i 1 ^ " i t i on i I 'rutului, iar nu a Nistrului. Marea putere, Japonia , a părfli il 

'«lira a insulei Saclialin, de o impor tanţă strategică pentru ca, lara 
» pl'Ttli' ct vii din prestigiul ei, pent rucă această bogată insulă nu-i pulieâ olei i 
1111 ''''luvaloiil pentru pacea şi prietenia cu Rusia | 

l 'c- l , pune d l Kalergi, dacă Japonia, care este o mare putere, n a găsii; 
' fi '' 'de o tcâdere de prestigiu să renunţe la nordul insulei Saclialin, de eo 
Imuiaiiia u'ar renunţă la nordul Basarabiei? 

: ( , ( ' a v o i e # Kalergi să nu f im de părerea d-sale şi să nu putem riisjf I.-
I;l ; i)) , 'ImI ( r U h l f a e ( - Aducem la cunoştinţă această stranie opinie asuprii 
Hai iambici numai pentru a mai adăugă încă un exemplu, la multele care 

«'"«osc, de felul cum sunt informaţ i străinii, chiar aceia cari se s imt clic 
uia(i a organiză Europa, asupra problemelor noastre vitale, istorice, naţionale 
.i de Sta t . Câtă lip,să de cunoaştere a istoriei, ca şi a situatiej de' fapt 
Pentru a pu teă compară nordul insulei Saehalin cu nordul Basarabiei! 

Dacâ aceasta este situaţia, economică şi politică în care se găseşte Europa 
" ( 'e | t e de făcut şi ce face Europa? Care sunt instrumentele pe ca,re Ir 
are ea, Ia îndemână, ea să preîntâmpine a tâ tea eventuale catastrofe economice 
ori politice? 

In domeniul economic, Europa a convocat şi provoacă regulat conferinţe 
iMlernaţionale. Dar , după cum se ştie, a tâ t conferinţa economică internaţionalii, 
provocată la 1927 de d-ţ Loueheur la Geneva, cât şi conferinţa internaţională 
de armistiţ iu vamal, ca şi toate celelalte, care au urmat , n ' au l a t nici un rezultat 
practic; Congresele s'au mărginit la simple deziderate, ia exprimări de păreri 
şi propuneri, la manifestări de bunăvoinţe şi bune intenţii, şi a t â t , 

i n domeniul politic, i a c ă se în lă tură ' negocierile directe şi vechiul sistem 
;d alianţelor, de multe ori adevărate retorte în care se pregătesc conflictele 
viitoare. Europa şi-a creat trei instrumente pacifice. 

Nu este nevoie a a r ă t ă marea funcţie pacifică pe care o îndeplineşte 
Societatea Naţ iuni lor ; am dovedit a l tădată , dela aceeaşi t r i bună 1 ) , opera 
mfăp tu i t ă de ea. Fap tu l însă că mica Lituanie, membră a Societarii Naţiunilor 
ft pu tu t t imp de 5 ani să înfrunte toate hotărîrile Societăţii' Naţiunilor ' 
sa violeze toate angajamentele formal luate şi să prelungească scandalul 
neobşmiut al M â n t u i r i i unui războiu la tent împotriva Poloniei, dă însă de 

J) Vezi studiul precedent . 

J 7* 
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g â n d ! Societatea Naţiunilor, cu toate imensele merite câştigate pentru 
pacificarea Europei, este încă o instituţie în stare de devenire, pâna asfcazi 
insuficientă pentru înlăturarea definitivă a războiului; ea, dealtfel prin sta-
tu tu l în fi inţă, nici nu urmăreşte suprimarea, ci numai îngreuiarea războiului; 
iar masurile prevăzute în acest scop supt greoaie, dacă nu chiar ineficace (buna-
oară litigiul dintre două State trebuie adus în fa ţa Consiliului, unde se cere 
unanimitatea pentru a luă hotărîri , — apoi sancţiunile sunt aproape fictive 
ş. a . xn. d i Societatea Naţiunilor nu poate fi, în situaţia ei actuala, un 
ins t rument destul de eficace spre a preîntâmpină un viitor conflict. 

Conferinţele internaţionale? Am avut , de pildă, conferinţa pentru dezarmarea 
navală, t inută la Londra, Care a fost rezultatul? Faimosul discurs al d-lui 
Mussolini la Florenţa, care a spus: «Frumoase sunt vorbele, dar mai frumoase 
H u n i mitralierele, puştile, avioanele, vasele de războiţi». 

Avem apoi t ra ta tu l dela Locarno; dar t ra ta tu l dela Loeamo, puţin dat 
uitării, odată cu dispariţia lui Stressemann de pe scena politica, este insufi-
cient:, căci este numai un t r a t a t parţ ial , între F r a n ţ a şi Germania, 11 lipseşte 
generalizarea; ne trebuie mai mul te Locarno; pe lângă Locarno occidental 
mai e nevoie de unul orientai şi de altul meridional. 

Avem însfârsit pactul Briand-Kellogg, care-, fiind universal, condamn anei 
orice războiu ca o crimă internaţională, apare, în principiu, drept cea mai buna 
garanţie împotriva unei încercări de războiu ; el este însă, din punct de 
vedere practic, insuficient, prin el însuşi, fiind un pact în esenţă de na tura 
morală şi un pact negativ, care adică nu cuprinde soluţii pozitive pentru 
suprimarea cauzelor conflictelor. 

Aşadar, ia tă în ce constă problema Europei, iată care este fenomenul Eu-
ropei : ( £ Dacă Europa nu se constituie şi organizează pe tărâmul economic, 
se va sărăci din ce în ce mai mu l t pentru a cădea la nivelul unei ţări colonizate; 

( | , Dacă Europa nu se organizează şi constituie din punct de vedere politic, 
va pu tea deveni în curând o vasală a unuia din cele trei blocuri albe unificate: 
Uniunea Americană. Uniunea Britanică ori Uniunea Rusă Odată sărăcită 
si vasală, Europa, de sigur, va pierde şi primatul civilizaţiei. Expresia este de 
«altfel a lordului Grey, care a spus că un nou conflict european ar însemna: 
falimentul civilizaţiei f . 

Aşadar, iată primejdia cea mare: Europa sărăcită, Europa vasala, Europa 

Care t ă fie salvarea din această penibilă situaţie, care proiectează dureroase 
perspective? Pentru a pu tea răspunde, încă odată, să vedem care să fie cauza 
acestor stări de lucruri? . 

Toate Statele europene sunt bolnave. Boala consta dm izolarea lor. bai-
varea atunci, în mod necesar § logic, se impune a fi unirea. lor. 

Unirea Statelor europene este, aşadar, necesară; este ea oare şi posibila. 
2 Amintesc răspunsul spiritual pe care scriitorul german, Alfred ke r r , 1-a 

• dat la întrebarea ce i s'a pus, dacă vede posibilă Pan-Europa? Dansul se al a 
în I tal ia si i a tă ce a răspuns: «Aici în Italia, îmi vin în minte următoarele 
în tâmplă r i ncroade: puterea Pisei fu distrusă în 1284 prin Genova, puterea 
Genovei fu distrusă în 1830 prin Veneţia. Astăzi este Italia uni ta », 
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l a t ă un răspuns plin de sugestii istorice! Noţiunea Europei este o idec-forţS, 
care agită spiritele de veacuri. Idei a unităţii Europei are rădăcini profunde 
în istoria umanităţi i . Fireşte, în lungul drum, în decursul veacurilor, ideia 
s'a transformat şi a luat deosebite aspecte. Europa a fost creată de mai multe 
ori şi în diferite'feluri. A fost creată întâiu de vechea Grecie şi de Alexandru 
cei Mare. Borna a creat 1 doua Europă, prin Iulius Caesar şi pax romana. A 
treia Europă a fost creată de germanul Carol cel Mare. A patra Europă a fost 
datorită domniei papale, cu Inoeenţiu al 111-lea. Crearea unei a cincea Europe 
a fost ambiţia lui Napoleon. 

Napoleon a declarat, în memoriile sale, că, dacă ar fi învins la Lipsea, ar 
fi unit într 'un singur mănunebiu toate Statele europene. 

Cu 15 zile înainte de moarte, Napoleon a scris un impresionant testament 
politic către fiul său. In mijlocul nopţii, a chemat pe devotatul său, generalul 
Montholon, care, cu propriile-i cuvinte, a spus: «Când am intrat, focul privirii 
sale mă înfricoşa, fiindu-mi teamă de un atac do friguri. Ghicind neliniştea 
mea, Împăratul îmi zise cu bunăta te : nu-mi este r ău , dar sunt preocupat de 
ce vor spune executorii testamentari fiului meu. "Deaceea vreau să rezum sfa-
turile ce i le las». Napoleon, aproape muribund, a dictat astfel .12 pagini. Geniul 
Său a, rezolvat, în aceste 12 pagini, p a t e marile probleme politice ale timpului 
nostru. Testamentul politic al lui Napoleon cuprinde o întreagă ideologie a 
păcii, cu a tâ t mai interesantă, cu cât vine din partea unui om, care, apologist 
al forţei brutale la început, recunoaşte la sfârşitul vieţii că a greşit: 

«Copilul meu, scrie Napoleon, nu trebuie să se gândească a răzbuna moartea 
mea. Toate sforţările sale trebuie să t indă a domni prin pace. Dacă ar voi să 
reînceapă războaiele, prin pură imitaţie şi fără necesitate absolută, el nu va 
li decât o maimuţă. Nu se face de două ori acelaşi lucru într'un secol. Am fost 
obligat a, îmblânzi Europa prin arme; astăzi trebuie să o convingem. Las fiului 
meu destulă forţă si simpatie pentru ca să poată continuă opera mea, prin sin-
gurele arme ale 'unei diplomaţii luminate şi conciliatoare. 

« Scopul său sa nu fie numai a domni, ei de a merita aprobarea posterităţi L 
Să nu se ridice vreodată pe Tron printr 'o influenţă străină. Să dispreţuiască, 
toate pa r t ide le . . . să nu vadă decât massa. Fran ţa este ţara, unde şefii au cea 
mai puţină i n f luen ţă . . . a se sprijini pe ei, este a zidi pe nisip. Nu se fac 
lucruri mari în Franţa , decât sprijinindu-se pe masse. Fiul meu trebuie să fie 
omul .ideilor no ui. A reuni Europa prin legături federale, indisolubile. Europa 
merge către o transformare inevitabilă; a, o întârzia este a o slăbi printr 'o l up ta 
inutilă; a o favoriza este a întări speranţele şi voinţele tuturor». 

Apoi adaugă această impresionantă confesiune: «învingător al Rusiei în 
1 Hi2, problema păcii ar fi fost rezolvată pe 100 de ani». 

Si pe urmă încheie, istovit: «sper că va fi demn de destinul său». 
Regele Romei n'a putut; luă moştenirea lui Napoleon - Republicii Franceze, 

prin Briaif j , i-a fost dat să împlinească testamentul lui Napoleon. 
Ideia forţă a Europei a preocupat dealtfel pe ideologii tuturor timpurilor ]), 

de la, Sully'si Henric IV, Abatele de Saint Pierre, Rousseau, Kant , Leibniz, 

') Viizi studiul despre Societatea Naţiunilor. 
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Oomonius, M&ntGsquîuu şi până astăzi. Saint-Simon a publicat pe vremuri o 
lucrare faimoasă, cu titlu ce cuprinde întreg programul federalist de astăzi. 
Inlr'adevăr, Saint-Simon (în colaborare eu elevul său Augustin Thierry) între-
liilndu-se: «Cum să se facă, pentru ca Europa sa. p ş a din starea violentă, în 
care mo află He âni? Cum să i se garanteze o pace durabilă», a H ă t la lumina 
ii|i;tnilui, în. ajunul Congresului dela Viena, în Octomvrie 1814, studiul pro-
tetic: | Keorganisation de la soci6t6 europeenne, ou de ia necessite et des moyens 
de rassembler Ies peuples de l 'Europe en un seul corps politique, en conservărit 
A, chacun son independance naţionale ». Saint-Simon recomandă a evită jumă-
tăţile de măsură şi compromisurile prin îndrăzneala întrebuinţării unor metode 
noui politice şi crearea unui nou tip de guvernare europeană pe baze federative, 
constituirea' unui parlament european, însufleţit de un patriotism european 
şi preocupat de asanarea: economică a continentului (între altele Saint-Simon 
propune a legă Dunărea cu_Rinul şi Rinul cu .Belgia)! 

Idealismul vecbiu, utopic şi profetic, s'a transformat azi în realitatea voinţei 
omului de Stat contimporan, Aristide Briand. 

Dacă propunerea lui Briand se va înfăptui, va fi a şasea încercare de 
creaţie a Europei de astădată, pe baze federale, aşa cum a visat-o 
Napoleon. 

3. Am spus $pe. baze federale». Iată un cuvânt, «federal, federaţie», care 
produce la cei mai mulţi o nedumerire, dacă nu chiar un sentiment de panică. 
Parcă ar fi ceva extraordinar de revoluţionar. Şi totuşi cine este obişnuit cu 
cercetarea fenomenelor sociale ştie că. fenomenul federativ teste un fenomen 
social de ordin general. Fără riscul de a exagera, se poate spune că istoria 
societăţii umane este alcătuită din episoade de asociaţii federaliste. Fenomenul 

"federalist este universal, începând cu societatea federativă comunală, conti-
nuând cu solidaritatea federativă provincială, pentru a sfârşi, în veacul al 
XVI I L-lea, prin apoteoza federativei naţionale. Astăzi se vorbeşte de o noua 
etapă: de continuarea evolutivă a ideii federative, prin stabilizarea solidarităţii 
federative, continentale. Se neagă însă necesitatea si chiar posibilitatea unei 
astfel de federative continentale, pcntrucă se încearcă să se realizeze o soli-
daritate federativă mondială, planetară, aceea care îşi găseşte expresia în 
Societatea Naţiunilor. Joseph Kohler, în a sa « Filosofic a dreptului» vorbeşte 
chiar de o solidaritate viitoare intre planete. Se pune întrebarea dacă această 
solidaritate continentală, care îşi găseşte expresia în organizaţiile continentale 
americane, care sunt de natura conservativă, în organizaţiile continentale asia-
tice, care sunt de natură revoluţionară, dacă nu-şi poate găsi un compliment 
şi în organizarea unei federaţii continentale europene de natură evolutivă? 
Aşadar, federaţia Statelor europene nu este o utopie, ceva fantastic, o ficţiune, 
un deziderat irealizabil, ci o etapă necesară a unei evoluţii sociale în curs de 
desfăşurare: după cum s'a trecut .dela formele federative comunale, la cele 
provinciale şi naţionale, tot astfel pentru a ajunge la solidaritatea planetară 
(Societatea Naţiunilor), va trebui să se creeze mai întâiu etapa intermediară 
continentală (federaţia europeană). 

Ce este însă «federaţia» ca fenomen social? Căci numai lămurirea acestei 
noţiuni va înlesni înţelegerea planurilor care agită azi lumea politică. 
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«Federativ eslo decât expresia Bolonra-S a concilierii a doua principii 
antitetice, caro se ciocnesc dela o rd ina societăţii omeneşti, principiul autori tăţ i i 
,;j principiu] libertăţii, l ibera l i smul ne aduce prin urmare o concepţie nouă 

libertăţii şi se poate defini astfel: dau puţin din libertatea mea, pentru a 
vm\ o autoritate, care să-mi garanteze restul libertăţii. Federalismul (de la 
loedus, foederis, pact) este un contract politie. In sistemul contractanţilor, 
aceia, cari i n t r ă ' î n asociaţie: şefi de familie, comune, provincii, S t a t e . . . pri-
mesc a tâ t , cât sacrifică. 

Oontractantii păstrează iniţiativa şi suveranitatea întreagă, mai puţin 
partea ce priveşte obiectul şi scopul contractului. De aci reiese recunoaşterea 
drepturilor membrilor federaţiei să participe la puterea centrală şi prin aceasta, 
independenţa lor fa ţă de centru. 

Acest contract politic este ceeace se numeşte o federaţie; dacă este aşa, 
bineînţeles că legătura federală nu are de efect nivelarea şi uniformizarea mem-
brilor federaţiei, cum crede sociologia vulgară politică. 

Federalismul este deci departe de a fi un nivelator, menit a şterge fron-
tierele si originalitatea, ci, dimpotrivă, fiecare membru al federaţiei nu numai 
că îşi păstrează, individualitatea, dar chiar o completează şi o îmbogăţeşte 
prin'crearea, armoniei federale, ce întruneşte pe toţi la un loc în scopul de a 
conlucra şi înfăptui în comun ceva mai bogat, mai demn, mai frumos, mai 
impunător, decât ar fi putu t face fiecare izolat. 

Deaceea nu poate fi o mai bună caracterizare a principiului federaţiei, decât 
faimoasa formulă a Sfântului Augustin: « I n neeessariis unitas, in dubiis 
liber tas, in omnibus earitas (Unire unde este necesar; libertate unde este 
îndoială, şi în toate iubire))). Iubire, unire şi libertate, iată cele trei elemente 
constitutive şi esenţiale ale ideei federative. 

4. Sistemul federal se găseşte realizat sub două forme, ca Stat federal şi 
•ca federaţie de State. 

Elveţia este model de Stat federal, Imperiul britanic, model de federaţie 
de State. De sigur, cel mai bun argument pentru posibilitatea unei uniuni 
federale a Statelor europene este studiul acestor federaţii existente, care aduc 
indicaţii precise şi oferă minunate modele. 

Elveţia, «le grand petit pays», care are o populaţie doar cât a Pa-
risului, ' ceva mai mică decât" a Berlinului, şi. jumă,ta,te cât populaţia 
Londrei, este, prin experienţa ei de veacuri, imagina, vie a ceeace poate 
deveni Europa. 

Art, 1 din constituţia elveţiană sună: «Popoarele a 22 de cantoane 
suverane ale Elveţiei, Unite prin prezenta alianţă, adică: Zurich, Berna, 
Lucerna, Uri, Sehv'Itz, Untenvald, Glaris, Zug, Friburg, Soleure, Bâle, Sehaff-
house, Appenzell, Samt-Gali, Grisons, Argovie, Thurgovie, Te-ssin, Va,ud, Va-
lais, Neuchâtel şi Geneva formează în ansamblul lor Confederaţia elveţiană ». 

Pentru Elveţieni, aceste nume nu reprezintă simple expresii geografice sau 
diviziuni teritoriale, ci imagini multiple şi colorate, viziuni precise şi plastice, 
fiecare canton făcând parte din patrimoniul naţional. 

In ziua sărbătorii naţionale, fa ţada palatului federal din Berna se decorează 
cu drapelul roşu şi crucea albă, însoţit de 22 drapele cantonale, pentru a af i rma 
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mai bine că un drapel nu. merge fără celelalte şi că ansamblul lor formează-
un to t indisolubil. 

Aceasta este Elveţia: diversă şi unitară, cu trei culturi naţionale şi t o tuş i 
o naţ iune, cu 22 de cantoane şi totuşi un Sta t . 

In dreptul public elveţian, o expresie rezumă cu o precizie perfectă stătu tuf 
special al cetăţeanului elveţian, este termenul de «Confederaţie », «Eidgenos-
senschaft >>. Viaţa naţională elveţiană se bazează pe idcia: cantoanele sunt: 
suverane a t â t cât suveranitatea lor nu este l imi ta tă prin constituţia federală, 
şi ca atare exercită toate drepturile, care nu sunt delegate. 

Dar exemplul cel mai elocvent de federalism îl dă Imperiul Britanic, Să ne? 
oprim puţ in asupra lui, f i ind un model de federaţie de State. 

In 1914 se socoteau între Statele suverane ale lumii: Imperiul Britanic,, 
Imperiul German, Imperiul Rus, Imperiul Otoman şi Imperiul Austro-ungai\. 
Astăzi avem: o Republică germană, o Republică austriacă, o Republică turcă , 
o Federaţie de republici ruse şi un Imperiu Britanic, caro însă nu este astăzi 
cel dela. 1914. Este ceva nou, puţ in înţeles, chiar de cetăţenii cari trăiesc m 
domeniile acestui imens Imperiu Britanic, necum de alţii, cari se pretind foar te 
cunoscători în problemele politice. 

In examenul istoric al Imperiului Britanic trebuie să distingem trei 
perioade în v ia ţa şi în creşterea sa. Primul Imperiu Englez a fost imperiu! 
colonial de t ip vechiu şi care a luat naştere odată, eu întemeierea primelor-
colonii pe coasta americană a Atlanticului. Acesta a fost distrus prin războiul 
independenţei americane, la 1776. 

După ruptura, dela 1776 un nou punct de plecare a dus la crearea 
celui de al doilea Imperiu Britanic, bazat pe supremaţia nedîscutabilă a 
marinei britanice şi care a ajuns la apogeu în 1914 şi în t impul războiului 
mondial. 

După războiul mondial s 'a întemeiat însă un Imperiu nou Britanic, nou 
prin forma de organizare a popoarelor britanice, nou chiar prin nume: The. 
British Conimonwealth of Nations, nume consacrat pentru întâia oară de t r a -
t a tu l irlandez din 1921. 

Acest imperiu, cel mai vast grup politic unificat, înglobează în graniţele 
sale f § din populaţia globului, este în acelaşi t imp un imperiu european, asiatic,, 
african, australian şi american. Imperiul european cuprinde: insulele Măreţ 
Britanii, Ir landa, insulele Anglonormande, Gibraltarul, Malta, Cipru ; Imperiul 
asiatic cuprinde: Aden. Indiile, Ceylon, Borneo, Melanesia. Honkong, Sa.ra.rac;; 
Imperiul african cuprinde: Africa, britanică de sud, Africa britanică de est* 
Africa britanică de nord-est, apoi Somali britanic şi teritoriul nedeterminat 
al Sudanului anglo-egiptean; imperiul britanic austral ian: Australia, Tas-
manîa, Noua Zelandă şi numeroase insule din Pacific, şi în sfârşit Imperiul 
american: Dominionul Canada., Terra Nova, Honduras britanic în America 
centrală, Guinea britanică în America de sud şi insulele FaJkland. 

Acestei varietăţ i geografice îi corespunde o to t a t â t de mare varietate de rassa . 
Imperiul Britanic a realizat uniunea rasselor, căci el înglobează oameni de 
toate culorile: albi, bruni, galbeni, mulatri şi negri; de toate religiile: creştini 
de toa te cultele şi de toate doctrinele, protestanţi şi catolici, cuprinzând şi 
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un grup ortodox în insula Cipru; cultul musulman, hindus, budist, mozaic, 
parsis şi chiar păgâni. 

Dar ce este acest Imperiu Britanic din punct de vedere constituţional? 
In p i Imperiul Britanic şi-a găsit consfinţirea, prin devotamentul tară. 

margini şi contribuţia entuziastă a tuturor coloniilor engleze. Germania credea 
la începutul intrării Angliei în războiu, că Imperiul Britanic se va prăbuşi în 
fragmente chiar la începutul mobilizării. De fapt însă toate elementele impe-
riului — dominionuri, coloniile, India — au rivalizat în trimiteri de trupe şi în. 
contribuţii financiare. 

Această atitudine loială şi devotată a consacrat al 2-lea Imperiu Britanic 
şi în acelaşi t imp a însemnat sfârşitul acestui Imperiu, dând naştere formei, 
de azi, de «Commonwealth». «Dreptul popoarelor a dispune de ele înseşi»,. 
principiul politic şi spiritual, care a călăuzit războiul, a trebuit să aibă eficaci-
ta te si în Imperiul Britanic. Dar din deşteptarea acestui principiu naţionalist 
în sânul Imperiului a izvorît o nouă doctrină constituţionala britanică, cu 
rezultate importante. 

Primul rezultat fu despărţirea grupului formal din regatul unit al Marei 
Britanii şi Irlanda şi înlocuirea lui cu Marea Britanie şi Irlanda autonomă. 

Al doilea rezultat: dominionurile, care au trecut printr 'o criză analoaga 
cu aceia a Poloniei şi Cehoslovaciei, se compun din şase naţiuni, care au fost 
admise ca membre de plin drept în Liga Naţiunilor. Aşa încât, în sânul Socie-
tăţii Naţiunilor sunt 7 naţiuni britanice: Imperiul .Britanic, Canada, Australia, 
Noua Zelandă, Africa de Sud, Statul liber al Irlandei şi India, S'a încercat 
întâiu, dintr 'un sentiment de jenă, ca pe lista oficială a Societăţii Naţiunilor 
să se pună în f runte Marea Britanic, şi apoi imediat dominionuriie în ordinea 
alfabetică, dar mai târziu s 'a renunţat la ideia ca, printr 'un simplu expedient 
tipografic, să se rezolve o aşa de gravă chestiune constituţională! Aceste şase 
naţiuni pot fi alese ca membri nepermanenţ.i în consiliu; ele nu reprezintă 
totdeauna punctul de vedere al Marei Britanii. Sunt 7 voturi, care nu înseamnă 
însă totdeauna o falangă solidară. 

Pentru a înţelege mai bine raporturile dintre aceste 6 naţiuni britanice 
cu Marea Britanic, în cadrul lui «The British Commonwealth of Nations», 
îmi permit să ară t câteva din cele mai importante evenimente contimpo-
rane şi care explică şi pun în cea mai frumoasă lumină felul cum se poate 
alcătui o federaţie de State în perspectiva istoriei. 

In chestiunea tratatelor de comerţ, intim legată de aceia a tarifelor, Canada 
şi-a manifestat de mult independenţa, încă din 1888-1910, când s'a proclamat 
războiul vamal germano-eanadian şi când s'a stabilit că, deşi un Stat naţional face 
parte din Imperiul Britanic, el poate încheia t ra ta te comerciale independente. 

In 1918 Canada a cerut, şi aceasta, a produs o mare emoţie, să fie repre-
zentată autonom la conferinţa de pace din Versailles, guvernul din Londra 
n 'a putut decât să admită această cerere; Canada a reclamat apoi o reprezen-
t an ţă diplomatică distinctă la Washington, ceeace i s 'a acordat în 1920, şi 
acelaşi lucru 1-a obtinut si Irlanda. i i } 

Cea mai importantă chestiune, aceia, a păcii şi a războiului, iarăş s ;a pus 
în discuţie într 'un mod extraordinar de grav, în Septemvrie .1922, când 
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•armata greacă fusese învinsă de Turci, şi când guvernul englez a crezut ca este 
o chestiune de interes britanic apărarea Dardanelelor şi a vrut deci să inter-
vină în favoarea Grecilor cerând concursul Canadei. Canada a refuzat net, 
declarând că: «Parlamentul canadian va avea a determină el însuşi dacă este 
cazul a interveni sau nu, căci noi, guvern canadian, nu putem interveni decât 
în cazul invaziei sau ameninţării de invazie». 

Pentru întâia oară un membru al Commomvealth-ului a revendicat dreptul 
a decide el însuşi, dacă va întreprinde războiu sau va rămâne neutru, când 
Marca Britârne credea să înceapă chiar ostilităţile! 

Mai mult încă, membrii Imperiului Britanic au cerut să poată încîieiâ t ra-
tate separate. Canada a încheiat tratate, fără semnătura reprezentantului 
guvernului imperial. Astfel, vedem la 1923, cu ocazia tratatului Kalibut, pe 
care Canada 1-a negociat cu Statele-Unite, cum Canada a refuzat ca, pe lângă 
iscălitura delegatului canadian, să semneze şi ambasadorul britanic. 

Dar inovaţia cea mai considerabilă este înregistrarea «tratatului irlandez» 
Ia secretariatul Societăţii Naţiunilor. Guvernul britanic considera acest t r a ta t 
cu un act al parlamentului, pentru sfârşitul unei stări de rebeliune, în t imp 
ce Irlanda afirmă că este un angajament internaţional între Kepublica irlan-
deză şi Imperiul Britanic, Irlanda a cerut deci, şi a reuşit ca actul să fie înre-
gistrat la secretariatul Societăţii Naţiunilor. 

Ce însemnează oare toate aceste fapte? Un proces de dezintegrare la tentă 
a Imperiului Britanic? Nu, dimpotrivă. însemnează transformarea totală a 
acestui Imperiu, falnic, colonial, unitar, într'o federaţie de State, într 'un Gom-
monwealth of Nations, într'o societate a naţiunilor în mic, căci dominionurile 
au obţinut, dreptul de a fi membre autonome în Societatea Naţiunilor, dreptul 
unei reprezentanţe diplomatice proprii, dreptul de a negociâ şi' semna separat 
t ratate, dreptul de a decide ele înseşi de evenimentele politice străine şi de 
•a se pronunţa pentru războiu, şi completa egalitatea de statut cu Anglia,.' 

Care este situaţia ce rezultă din concesiunea acestor drepturi? Un stat 
suveran? Confederaţie? Alianţă? O antantă cordială britanică? Ne aflăm în 
prezenţa unei forme de asociaţie fără precedent în istorie. 

Prin experienţa britanică s'a inaugurat metoda cooperaţiei libere, anuino 
federaţia între State. Situaţia nu poate fi mai bine caracterizată decât printr 'o 
expresie, pe care am citit-o undeva: «Shakespeare este englez, Imperiul însă 
este britanic». 

5. O uniune a Statelor europene, am văzut, este necesară. Este necesară 
pentru că uniunea federală este o etapă a evoluţiei naturale şi este necesară 
în special în împrejurările tragice, prin care trec'e Europa. 

Experienţa Elveţiei de şase secole şi a Imperiului Britanic de zece ani sunt 
-concludente. Sunt nişte experienţe de o importanţă vitală pentru lumea 
întreagă. Popoarele Elveţiei şi ale Imperiului Britanic au săvârşit o operă 
•de pionieri. 

In lumina acestor adevăruri trebuieşte privită propunerea lui Briand. 
Înainte de a trece la analiza Memorandului întocmit de Briand, e necesar 

să înfăţişăm pe scurt mişcarea generoasă şi foarte interesantă, pe care d-1 
Ooudenhove-Kalergi o conduce, cu destul succes, de câţiva ani. 



M<n'|ut,<H.!A MUîITANH ofly 

IM Coiidenimve face parie dinlr'o familie .internaţională, 6 1111. european, 
alial cu toate masele liuropei. dăsirn în l'amilia iui şi Austriaei şi Boemi şi 
Muguri şl sânge grecesc,, polonez, norvegian, rusesc; el este în acelaşi timp şi 
asia,tic pentrucă mama contelui Kalergi a fost japoneză. 

Con i ele Kichard Coudenhove-.Kalergi, teoretician, propagandist , apostol, a 
întemeiat o revistă, a scris cărţi, a organizat congrese, a publicat manifeste, 
a c rea | o centrală de propagandă Paneuropa, 

Ou prilejul Congresului Paneuropean, ţ inut la Berlin, în această vară, a 
alcătuit un proiect de organizare a Europei, care are poate defectul de a fi 
prea complet, dar prevede un întreg ansamblu de înfăptuiri. 

Federaţia: propusă de directorul Paneuropei se va numi «Sta te federala 
ale Europei ţ (Europăischer Staatenbund). 

Principiile pe care această federaţie se va întemeiâ, sunt următoarele: a 
lăsă intactă suveranitatea Statelor europene f a garantă în Europa respectarea 
principiilor Societăţii Naţiunilor şi obligaţiile pactului Kellogg;*» condamnă 
ia ne&cces orice încercare de opresiune îndreptată împotriva Statelor euro-
pene jfa stabili prin aceasta condiţiile dezarmării în Ş u r o p a Ş a deşteptă sen-
linientul solidarităţii europene f fe crea condiţii internaţionale pentru o viitoare 
uniune vamală e u r o p e a n ă î n t e m e i â , pe drept şi nu pe forţă relaţiile între 
Statele europene ;*a, rezolvi problema persoanelor fără naţionalitate face 
imposibilă împărţirea Europei în grupuri de State rivale f a ' a s i g u r a egalitatea 
dreptului pentru toate naţiunile Europe i f% micşoră primejdiile unui războia 
intercontinentalf*a stabili un centru independent şi. imparţial pentru desvol-
tarea relaţiilor intereuropene organiză un instrument permanent pentru 
schimbul ideilor între naţiunile Europei f a stabili, pe lângă cooperaţia existentă 
a, Statelor europene, o cooperaţie analoagă a popoarelor europene j ta nu crea 
noui sarcini pentru bugetele europene. 

Acesta este rezumatul programului dezvoltat de contele Coudeuhove-
Ifalergi în proiectul său împărţit în cinci capitole şi douăzeci de articole. 

Obligaţiile impuse Statelor federale nu diferă în mod esenţial de acelea 
ale pactului Societăţii Naţiunilor în ce priveşte reglementarea conflictelor. 

Aceste obligaţii sunt însă mai întinse şi mai riguroase în ce priveşte drep-
turile minorităţilor etnice şi religioase; ele implică abrogarea tuturor t ra ta-
telor particulare în contrazicere cu spiritul pactului paneuropean, ce urmă-
reşte a crea o naţionalitate europeană pentru toţ i cetăţenii Statelor europene. 

Organele federaţiei vor f i : un consiliu federal, o adunare federală, o curte 
federală şi o cancelarie federală1) . 

v) Lirticle ÎS. — Le Conseil federal est la: Chambre Mante de la Federation europâenne. 
11 se composc des representaiits des Etats fed&aux. Chaque gouviTnement y delegnera un 
representant qni rlisposera d'uno voix. 

Le Conseil dirige la politique paaeuropdenne. Les decisions touchant- la souyerainetS 
des Ltats-membres exigent, pour etre valables, l'approbation â Vunanimit6 des membres du 
Conseil ÎSŞral, ainsi quc la ratification par chacun des fttats federaux. 

Le Conseil federal jageia a la simple majorit6 tontes ies questions qui ne portent pas 
•atteinto â ia souverainete des fitats etj qui ne sont pas sp6cialement 6numerees au Pacte. 

Le Conseil se reuniră au moins deux fois par mois au Palais federal, li pourra gtre eon-
Yoque â tout ai.itre moment par le chancelier ou, en eas de son absence, par ie vice-ehan-



268 I). GUŞTI 

6. A m reda t proiectul unui teoretician, ca d-1 Coudmliove, p m t r u c ă , c re -
dem, n ' a r ii lipsită de interes comparaţia lui cu «Memorandul» omului de 
Stat , Briand. Acest Memorand pentru « Organizarea unui regim de un iune 
federa lă europeană», se află acum în mâna tu turor guvernelor europene; el a 
fost. r emis oficial în toate capitalele şi a fost comunicat « pour in format ion» şi 
Rusiei şi Turciei, deşi nu erau membre ale Societăţii Naţiunilor, cum | i Statelor 
extraeuropeue. Este un document memorabil şi remarcabil, plin de genero-
zi late şi îndrăsneală, ce face onoare iniţiatorului, ţării sale şi, am p u t e a 
adăugă , şi epocei în care t ră im. 

Neobositul semănător de idei, Briand, face o mărturisire de credinţă,, 
în expunerea de motive, care e prefaţa acestui memorand din sesiunea din 
Septemvr ie 1929 a Societăţii Naţiunilor, când a, ţinut faimosul său discurs* 
In care a spus: 

«JVfam asociat, în ultimii ani, la o propagandă activa, în favoarea unei 
idei, pe care binevoitorii au numit-o generoasă, poate pentru a se dispensă 
de a o califică de imprudentă . 

((Această idee s'a născut de mult , a încânta t imaginaţia filosofilor si poe-
ţilor şi le-a adus ceeace se numeşte succese de stima. Această idee a progresat 
în spirite, prin propria ei. valoare. Propagandiştii s 'au unit pentru a o răspândi, 
a o face să intre în spiritul naţiunilor şi mărturisesc că m7am găsit între aceşti 
propagandişti . 

«Totuşi mi-am dat seama de dificultăţile unei astfel de întreprinderi şi 
am înţeles inconvenientul ce-1 poate avea, pentru un om de Stat , a se lansă 
în ceeace se numeşte aventură. 

«Cred însă că, îu toate actele omului, cele mai importante şi cele mai 
înţelepte, este to tdeauna un grăunte de nebunie ori fie temeritate. Atunci mi-am 
da t absolvirea de mai înainte şi am făcut un pas mai departe». 

Acest pas mai departe a fost alcătuirea Memorandului. 1']] este încoronarea 
legică a politicii u rmate de şeful politicii externe franceze, cu un remarcabil 
spir i t de continuitate în ultimii săi ani, a tât în sânul Societăţii Naţ iuni lor 

cetier, ou bieii sur la dcmantlc ilc trois de ses ine m l ros. 11 îixera hu-meme son reglement tio 
procâdure. 

Los jŞints t'iiropf'om do ut la population n'attuint pas lc chiti re do 100.000 habitanta 
(excepta lc Saint-Siâge) n'auront pas de reprfeentant special au Conseil. IIk, pourrdnt (•('•pen-
dant confier leur reprâsenţation permanenţe ii mi del%ut; d'im de ie urs 15tata voisius, 

Les repr&entants plănipotentiaires des fttats i6ddraux au Conseil iedera 1 pourronfc 
exexcer eu mSme temps les fonetions de reprâsentants diplomat ique» prea du gouvernement, 
dans 1 ' t duqtiel est situâ le district f&d&rai 

La nomination des fonctionnaires et juges fM6raux exige l'âp probat ion du Conseii 
(Suivent dea (Jispositions sur Ies CommissiQns teehniqucs). 
Artiele 16. — L'AssembUc itţdGrak est la deuxieine Cliambre des Etats l'M£res. Eli® 

sg compose des d<5Mgu6s des corps legislatifaon institutionş aiialogues des Etats Iederaux. 
L'Asserablee se reuniră au rttoins deux fois par an au Pa]aia iedfaal sur ccmvocatiOn du 

chancelier f6deral. Elle elira Ie chancelier federal, le vice-chancelier federal, Ie tresorier 
federal et Ies juges federaux et contrfllera. Ies finances de la, Fâileration. Elle excrcera in. 
legislation dans le district făd^raL Elle aura le droit d'uiitiative dans toutes Ies questions tpii 
touchent la FGderation. 

Le chancelier federal est obligă de soumettre â l'approbation du Conseil Imite propo-
sition approuv^e a la majorite de 1'Asseniblee. 

Chaque del('\£ue disposc d'une voix, La qualile de foiiclionnaire d'Etat est; co nsideriV 
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c â t şi ta Locarno, la lichidarea generală de războia, în acordurile pentru 
•reparaţii, ori în evacuarea anticipată a zonei a treia renane. 

Există un acord unanim asupra pincipiuliii federaţiei europene, încă de 
când a vorbit Briand în modul strălucit cunoscut la Geneva, căci toată 
lumea politică şi-a luat angajamentul moral, acolo, a contribui la realizarea 
sa. In Memorand eră vorba numai de procedură, de modalităţile unei reali-
zări ale acestui principiu recunoscut de toată lumea. • Să analizăm acum 
•elementele acestui Memorand, pentru a avea o bază solidă de discuţie, dat 
fiind obiceiul prea generalizat la noi de a se vorbi foarte mult. de lucruri, 
•care nu se cunosc îndestul ori deloc 1 

Acest document, de 16 pagini, este un model de prezentare. E clar, precis, 
modest, prudent şi cu eminente însuşiri de insinuare. Este un document re-
marcabil diplomatic, psihologic şi sociologic; el cuprinde o introducere, un 
•chestionar şi concluzii. 

Introducerea este cea mai puternică pagină pe care a scris-o un om de Stat 
•asupra stării actuale; lipsa de solidaritate, împrăştierea forţelor, diviziunile 
teritoriale, crearea unor noui graniţe vamale, de 20.000 hm., întreaga jalnică 
situaţie a Europei este descrisă în termenii cei mai sinceri şi curajoşi ! 

Pentru a înlesni înţelegerea şi primirea Memorandului, Briand, profund 
psiholog, anticipează obiecţiile şi, model de prudenţă politică, formulează dela 
început trei rezerve precise. 

7. Prima obiecţie. Federaţia europeană nu va fi concurenta Societăţii 
Naţiunilor * ci va trebui înjghebată numai în cadrul Societăţii Naţiunilor. 
Departe de a, pretinde să se substitue Societăţii Naţiunilor, ea trebuie să devină 
cel mai bun al său auxiliar, contribuind la forţa ei de coeziune. 

Cu alte cuvinte, se propune crearea unei antante regionale în cadrul So-
cietăţii Naţiunilor, funcţionând prin ea şi utilizâudu-i organizaţia. Aşa dar, 
trebuie bine înţeles că organizarea europeană propusă nu este gândită yi opo-

r.nmme incompatible avec la ionct ion de delegue. Les dclegufo jouiront de r immuni te ab-
solue en ce qui concerne lcs ononciations quHls feront .et les actions qjgils comuiettront dans 
1'cxSrcice de leur Ionction. 

Les sessions de FAssemblee seront publiqţies. 
L'Assembl6e fixera « ilc-ineme sa nroeediire interne. 
La dniee de fonction de delegue est de quatre ans. 
(Suivent des dîspositions sur la fixation da nombre des delegues, % & 5 par fitat suivant 

la. population, le Vatican ayan t un dâlfîgue). 
Artide 11. — L a Cour federale enropeenne aura la mission suivanfce: 
«I ponnaitre tous les conflits entre E ta t s federes donfc clic sera saisic; 
b) Constatei' Ies violations du Pacte federal, notamment en ce qui concerne la question 

de dSterminel l 'agresseur lors d'iine violation du Pacte pour renonciation â la guerre; 
c) Exerccr la juridiotion dans Ic district federal; 
rI) Decider en cas de litigo les questions de competence qui pourraient s'elever ontre Ies 

;u.u<.'rit>js de la Fed&ation et Ies gOTivemements des E t a t s Jederaux; 
D Donner Piuterpretation aut.hentique du Pacte federal. 
La Cour federale se composera de trois tribun au x compos6s chacun de citiq juges iede-

ra nx; cos t r ibimaux 61iront annuellenient un prâşident et deux vice-pres idents . . . 
Lcs jagea seront desigufo par l'Assemblee federale, Auront le droit de proposer un can-

al ii lat: 
I. Les imivorsitâa europeeimes; 
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zi ţie cu Socie ta tea Naţ iuni lor , ci, c r ea ta în cadrul însuşi al organismului din 
<inie va , e s t e des t ina t ă a lucră în comple ta l egă tu r ă cu Socie ta tea Na ţ iun i lo r . 
<) d o v a d ă , că Br iand a a v u t d r e p t a t e c â n d a ins i s ta t a s u p r a acestui p u n c t , 
este că imed ia t ce s ' a cunoscu t Memorandu l , d~l Wi l l i am Mar t i n , e m i n e n t u l 
ziarist genovez, în « J o u r n a l fie Geneve », def ineşte un iunea aceas ta e u r o p e a n ă 
« o fa lsă idee c la ră» , şi a d a u g ă : f a p t u l ca este clară şi s implă , îi p e r m i t e s a 
en tuz iasmeze mulţimea. El crede că un iunea f ede ra l ă v a aduce pre judic i i 
Societăţ i i Na ţ iun i lo r , căci se erează o n o u a Societate a Na ţ iun i lo r , şi, în loc de 
o Socie ta te a Naţ iuni lor , vom a v e a două. « Pacea, în loc să fie de d o u ă ori ma i 
bine păz i t ă , v a f i de d o u ă ori m a i p u ţ i n » . 

In u l t imul r a p o r t pe care 1-a f ăcu t Alber t T h o m a s , Consil iului B iurou ln i 
I n t e r n a ţ i o n a l al Munci i , găsim că şi dânsu l aduce aceeaşi i m p u t a r e , a n u m e 
că se părăsesc ideile vechi , de organizare i n t e rna ţ i ona l ă , p e n t r u p lanur i noui . 
Ia tă ce scrie Alber t Thornas, c a m r e s e m n a t : E v o l u ţ i a de a încheia g r u p e 
regionale de S t a t e este a ş a de desvo l ta tă , încât n u r ă m â n e celor două o rga-
niza ţ i i d in Geneva decât sau sa-şi mărească s fe ra lor de i n f luen ţ ă , sau , în sen-
t i m e n t u l nepu t in ţe i , să se dea la o p a r t e . 

D a r Albe r t T h o m a s n u se m u l ţ u m e ş t e n u m a i să fie r e s e m n a t , ci pe u n 
ton m a i energic, ia a t i t u d i n e : V o m chema , a f i r m ă d-sa, t o a t e fo r ţ e l e 
p e n t r u a împiedeca o rgan iza ţ i a i n t e rna ţ i ona l ă să dev ină un corp f ă r ă 
suf le t şi gol. 

D-1 Her r io t , deşi a fe l ic i ta t pe Br i and p e n t r u « i n i ţ i a t i v a , în Ir "adevăr m a r e 
şi r evo lu ţ iona ră », t o t u ş face rezerve , în u rmă to r i i t e r m e n i : « i n u l t imul t i m p 
s ' au f ă c u t p rea m u l t e t r a t a t e . Dacă, şi idei a Banc uro pe a n ă ar a v e a s o a r t a c o n -
fer in ţe lor in te rna ţ iona le , a t u n c i ide ia se va c o m p r o m i t e pen t ru m u l t ă v r e m e ». 
Deaceea d-1 Her r io t r e c o m a n d ă m u l t ă p r u d e n ţ ă , şi în tâ iu ob i şnu in ţă , în sol ida-
r i t a t e . E l s p u n e : Să îndulc im în tâ iu lipsa de lucru , să dăm u n s t a t u t in te r -
na ţ iona l poştei , căilor f e ra t e , circulaţ iei au tomobi le lor , aviaţ ie i , rad io-u lu i . In 
aces te domeni i t ehn ice es te ma i uşor a se rea l iză ceva eu ropean . 

2. Les t r i b i m a u x .suprSmes des ,ls europ^ens . . . 
Article 18.— L a cha ncellerie fticMralc şe. compose tiu eh a n ceti er fcd&Şl , (hi v i ee - chan -

eelier feddra l , du t r i s o r i e r f ede ra l , des secr6taires i e d ^ r a u x e t de 1'aut re p e r s o n n e l de la 
F6d£ra. t ion. 

l | l e ost soumiso a u controle des d e u x C h a m b r e s e t do i t ma i i l t emr des r a p p o r t s p e r m a -
n e n t e avee le Coise i l . 

Le chancel ior federa l , le vice-ehancel ier federa l e t le t re sori or federa l s e r o n t elus p a r 
l 'Assemblee federa le p o u r uiie duree de q u a t r e ans . Ils o n t le de.ypir de sauvega r i l e r Ies. 
inter»'ts de la F e d e r a t i o n eu ropeenne con t re tuns Ies m t f o e t s i n d i v i d u c b cpic pourraienfc fa i re 
va lo i r des fttats europ^ens , . . 

Article 19. — Les f inances de la Fedi î ra t ion s e r o n t gerees p a r lo t resor ier f ede ra l et eon-
trOlŞea p a r l 'Assemblee federa le . 

T o u s tos revemis de, la F e d e r a t i o n se ron t verses a u Trasor federa l . 
A ce t effet , e h a q u l ti t a i f ede ra l pe rcevra , da tis ehaeun de ses p o r t s mar i t i raes, u n e L i s e 

de d 6 b a r q u e m e n t ă p a v e r p a r t o n t n o n - E u r o p e e n , t a x e donfc le, m o n t a n t c o r r e s p o n d r a â la 
t a x e de d £ b a r q u e m e n t "perene p a r les Kta ts -Unis dLVmeriqne, Le r evenu p rovenan t - de c e t t a 
t a x e sera vers6 a u Tresor federa l . t 

îSi ce r e v e n u ne su f f i t pa s potir couvrir le b u d g e t tYuleral, les E t a t s f e d ^ r a u x y e o u t r i -
b u e r o n t p a r des verse menta s p e e i a u x ou d ' a u t r e s c o n t r i b u d o n s frklerales. 



SOCIOLOGIA MILITAM S 

Obiecţiile unor personalităţi ce se bucură de cea mai înaltă autoritate" 
ca d-nii Martin, Thoraas si Herriot, trec cu vederea tendinţa firească a Socie-
tă ţ i i Naţiunilor de a deveni o federaţie de federaţii, menită a înlocui federaţ ia 
universală anemică, cu un caracter mai mult abstract (amintim astfel _ de-
federaţii regionale: Mica Antantă , Imperiul Britanic, grupele scandinave, balticev 

Statele Americii latine). . 
Dealtfel, dispoziţiile pactului Societăţii Naţiunilor sunt m aceasta pri-

vinţă categorice. Ia tă cum sună art . 2$ «Angajamentele internaţionale, pre-
cum tratatele de arbi t raj şi antantele regionale, ca doctrina, lui Monroe, care 
asigură menţinerea păcii, nu sunt considerate ca incompatibile cu nici una 
din dispoziţiile prezentului pact». a 

8. A doua obiecţie, pe care fineţa diplomatică a lui Bramd o întrevede,, 
este compusă din două elemente. Federaţia europeană, afirmă cu tărie 
Briand nu va fi îndreptată împotriva nici unei naţiuni sau grupări de naţ iuni ; 
ea nu va 1! adică o alianţă împotriva altora, cu excluderea altora. Acest aver-
tisment vizează în special Rusia şi Statele-Unite ale Aniencn de Nord. 

Uniunea europeană nu va avea apoi nici caracterul unei uniuni vamale 
de l up t ă ; aceasta se adresează în special Statelor-Unit*- ale Amencu de ^ord.. 

O astfel de federaţie nu va avcâ nimic comun cu vechile uniuni vamale, 
organizaţii egoiste, al 'căror obiect era, a stabili tarife prohibitive în favoarea 
membrilor lor si în contra tuturor care nu făceau parte din ele. Aceste uniuni 
vamale de luptă sunt contrare solidarităţii, care trebuie în mod necesar să fie 
la baza unei federaţii, şi, mai ales, sunt contrare principiilor de universalitate, 
ce însufleţesc Societatea Naţiunilor. 

9 i n âl treilea rând, Briand întrevede obiecţia cea mai puternica, pe 
c a r e S t a t e l e ar putea să 'o facă acestei Uniuni, că ar voi şi ar i w i i marile 
interese, atât de gingaşe, ale suveranităţii naţionale. _ 

El declară însă hotărît că, organizaţia, federală nu va aduce nici cea m a t 
mică atingere suveranităţii naţionale a Statelor; că această suveranitate se 
va afirmă si mai mult, în această colaborare, suveranitatea păstrându-se in 
cadrele solidarităţii federale, însă soarta Europei trebuie să fie dominata de 
gândul solidarităţii. . 

Fără a intră în analiza juridică a marei probleme a suveranităţii, de sigur 
ni este put ină diplomaţie' psihologică în afirmarea lui Briand, pentrucă 
.iiveranitătile nu pot fi organizate fără o limitare a lor. Suveranitatea_ nu este 

Orice angajament este o limitare a suveranităţii, cum însă angajamentul 
cHto voluntar, principiul este respectat. 

A vorbi, cum o face Memorandul, de o suveranitate absolută, este a 
dovedi putină lipsă de precizie juridică. 

10. A doua, mare parte a Memorandului este consacrată Consultaţiei, adica. 
< Gestionarului, la care Statele europene sunt invitate să răspundă. Şi anume 
patru sunt sugestiile, asupra cărora Briand solicită avizul guvernelor: 1. 
Weesitatea unui pact federal; 2. necesitatea unui organism federal; 3. nece-
ii,lira fixării directivelor generale şi 4. necesitatea organizării studiului tehnic 

duliilor. Uniunea trebuie să aibă un pact. Dar ce va, cuprinde acest pact . 
nai ia, trebuie să-si afirme existenţa deci necesitatea unui pact de ordin 

.il oi 
l'Vdi' 
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general, cu totul elementar, însă suficient pentru a afirmă principiul uniunii 
morale europene şi a consacră astfel în mod solemn faptul solidarităţii insti-
tui te între Statele europene. 

Pactul trebuie să conţină angajamentul de a menţine contact regulat, m 
reuniuni periodice sau extraordinare, pentru a examina în comun chestiunile 
de interes superior. 

Vedem deci că în acest pact Briand propune o confederaţie JuropeaOa, 
ca un fel do uniune morală, care să consacre solidaritatea între 27 de State. 

Aici domneşte, fără îndoială, foarte puţină claritate, în felul cum se for-
mulează această uniune morală. Textul este lăsat probabil intenţionat aşa 
de nebulos, pentru ca discuţia viitoare sa precizeze. 

Deşi se vorbeşte de o simplă «Uniune inoraîă», este nevoie, afirmă 
Memorandul, de crearea unui organism federal, ceeac-e presupune un organ per-
manent şi care se poate face prin analogie cu Societatea Naţiunilor. Se pro-
pune deci un organ reprezentativ responsabil, în fa ţa Adunării Generale a 
Societatii, «parlamentul Europei» (analog Adunării Societăţii Naţiunilor), un 
comitet" politic, «guvernul Europei» (analog Consiliului Societăţii Naţiunilor) 
şi un secretariat. 
' Si aici sunt de făcut foarte multe puncte de întrebare, pentrucă nu se vor-
beşte de nici o putere executivă:, de nici un organ judiciar. Dacă se înţelege 
o simplă uniune"morală, nu mai discutam; dar dacă se plănueşte o federaţie 
practică, chestiunea sancţiunilor trebuie prevăzută. Dealtfel nu pare deloc clar 
cum va funcţiona acest organism, după cum nu e clar nici ce va fi acest pact . 
O simplă instanţă consultativă? Atunci ea va fi o simplă conferinţă periodică, 
în care se va vorbi mul t şi se vor ţine'discursuri, după principiul cunoscut: 
•« Vorbesc, deci sun t» ; or i , 'după principiul lui Coue: «Doresc, doresc, doresc 
pacea», pentru ca lumea să ajungă a se convinge că ea există m t r a d e v ă r . 

De sigur că aceste importante chestiuni se vor clarifică mai târziu. 
11. A treia I la re grupă de probleme, a tacată de Memorand cu o îndrăsneală 

nnică, este aceia privitoare la directivele generale, pentrucă aci se ating toate 
problemele unei adevărate sociologii a Europei, 

Constituţia Statelor europene poate fi bună, ea trebuie să se refere însa 
la un cuprins, la structura economică, socială şi spirituală a Europei. 

Şi aici Briand atacă o chestiune extraordinar de controversată si anume: 
e subordonarea organizaţiei economice europene organizaţiei politice, primatul 
factorului politic asupra celui economic. 

Memorandul insistă mai ales asupra principiului de subordonare a pro-
blemelor economice problemelor politice. 

Briand, în strălucita sa manifestare dela Geneva, în Septemvrie 1929, a 
accentuat contrariul de ce a susţinut mai apoi, afirmând predominarea 
economicului asupra politicului; revenind deci şi îmbrăţişând tocmai teza contrară. . 

Cu prilejul vizitei pe care d l Loucheur a făcut-o în România, d-sa a 
explicat această schimbare de atitudine. Dacă nu se dă organizaţiei economice 
o garanţie politică, aşa ca să se poată desfăşura în plină libertate, pentru ca 
roadele ei să fie apărate , organizaţia economică nu va avea niciodată curajul 



d e a paşi la realitate. Dovadă sunt conferinţele şi rezultatele negative econo-
mice, de până acum. , 

Şi deaceea găsim în Memorandul Iui Briand, un pasaj impresionant, şi toarte 
mteresant . mai ales pentru noi: « Supremaţia economică ar fi cel mai sigur mijloc 
•de strivire a naţiunilor mici, dacă n 'ar fi însoţită şi de organizaţie politică S 

Evident , această discuţie, dacă merită toa tă atenţia, nu poate f l continuată 
aici. Tntr''adevăr, B r i a n d ' a r e drepta te ; Statele cu greu vor fi dispuse a face 
• sacrificii de ordin economic, dacă nu vor exista în Europa destule garanţii 
de securitate politică. Pe de altă parte, organizaţia economică este indispen-
sabilă pentru viaţa politica, căci rivalităţile economice sunt adevărate ^pro-
ducătoare de conflicte politice. Acest cerc viţios sociologic se poate înlătura 
numai prin crearea unui paralelism, care să absoarbă a tâ t aşa zisul primat 
al economicului, cât şi acela al politicului! 1 

In sfârsit, Briand propune organe speciale pentru a studiă problemele 
europene tnj toate domeniile: ut i la j economic, comunicaţii şi tranzit, f inanţe, 
muncă, igienă, cooperaţie intelectuală, raporturi interparlamentare, adminis-
traţie. Deci propune o metodă de lucru: cercetarea tuturor realităţilor europene. 

Acestea snnt în trăsături, generale propunerile guvernului francez. 
Memorandul se încheie cu un apel călduros pentru a realiza opera necesara 

de constructie a Europei. « A se uni pentru a trăi şi prospera, aceasta este 
stricta necesitate înaintea căreia se găsesc naţiunile Europei. Popoarele au 
exprimat dorinţa lor guvernelor de a lua responsabilităţile». 

12. Să vedem cum. a fost privit Memorandul. Aceasta este foarte intere-
sant pentru psihologia politică a timpului, căci primirea ce i s 'a făcut reprezintă 
în mod credincios starea de spirit în care se găsesc Statele contimporane. 

Ungaria cere întâiu revizuirea tratatelor si pe urmă pacea şi uniunea 
europeană. Asâ, bunăoară, d-1 Lakalos, raportor al bugetului Ministerului de 
Externe unguresc, a declarat că a tâ t guvernul cât şi poporul unguresc trebuie 
să ia ati tudine împotriva Memorandului Briand. Şi Ungaria doreşte o împă-
care, dar ni; poate intra într 'o comunitate de State, a căror teză este păstrarea 
datului quo. Planul unei federaţii de State ar putea interesă Ungaria, dacă 
el ar găsi mi jloace pentru revizuirea tratatelor internaţionalc. Am înţeles. 

Kxact la fel se pronunţă şi presa germană, şi nu numai cea de dreapta! 
Sovietele. In t r 'un articol satiric ziarul « Izweztija», organ oficial, sub titlul 

Poezie si proză» scrie: «O uniune paneuropeană ar realiza vechile planuri 
ale lui Chamberlain, adică ar organiza un războiu ofensiv contra Sovietelor. 
Mi mor an dul lui Briand este o dovadă de completa descompunere a forţelor 
materiale şi morale ale Europei. . . Uniunea lui Briand este războinică. . . In 
dosul dulceagului Briand se ivesc conducătorii stătului-major. cari au nostalgia 
unei noui aventuri războinice; aşa încât proza d-lui Briand, care îmbracă o 
haină liric-poetică, este descoperită». . 

Foarte interesantă este ati tudinea Imperiului Britanic. în t r 'o conferinţa 
a, unuia dintre cei mai lumi cunoscători ai politicii externe britanice, fostul 
miilfetru al coloniilor, în cabinetul Baldwin, d-1 S. L. Amery,_se declară că 
n"ar li în interesul Paneuropei, nici în interesul Imperiului Britanic, ca Im-
periul Britanic să devie membru al Uni unii. 
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Ipoteza unei societăţi europene se loveşte de o obiecţie de f ap t : existenţa, 
coloniilor. Dacă Uniunea europeană ar cuprinde şi Imperiul Britanic, ea s ' a r 
extinde în cele 5 continente; orice conflict între o putere colonială europeană 
şi nn Stat asiatic ori american ar riscă să angajeze federaţia europeană. Iată, 
dilema: federaţia europeană nu are viitor, dacă Imperiul Britanic nu primeşte 
să facă parte din. ea. Pe de alta parte, participarea Marei Britanii fără domin i® 
nuri nu este posibilă (căci atunci nu mai este Imperiul Britanic), iar dacă par-
ticipă totuşi şi dominionuriîe atunci Feederaţia europeană este expusă la, 
conflicte extraeuropene.., 

In schimb, «The Economist», una din cele mai importante reviste engleze,, 
se arată foarte optimistă: nu înţelege de ce n 'ar participă numai Marea Bri-
tanic fără dominionuri. dat fiind că şi Canadei îi este rezervat un loc în uniunea 
panamericană, care n'are nici o legătură cu Societatea Naţiunilor. 

Tot aşa este foarte simptomatică părerea exprimată în ziarele americane» 
care privesc problema cu simpatie, apreciind în primul rând avani,agiile eco-
nomice. America are interes ca datornicii el să fie solvabili, deşi recunoaşte 
că atunci când ar luă o desvoltare prea puternică Uniunea, interesele A meri ci i 
ar putea fi dăunate. 

13. Briand, în Memorandul său declară că urmăreşte a da numai o schiţă^, 
un embrion de organiza,re europeană. 

In realitate a dat ceva mai mult, a prezentat programul unei Europe noui., 
pozitive, coherente, puternice, creatoare şi dinamice. Deaceca acest Memorand 
înseamnă nu mimai cel mai important document ai timpului! dar şi o da,ta. 
memorabilă în evoluţia socială şi politică a Europei. 

Memorandul, am văzut, oferă pe lângă un plan, o metodă. Rămâne acum 
în sarcina, generaţiei de azi şi de mâine ca prin această nouă metodă să desă-
vârşească planul şi să dea cuprins cadrului. Pentru aceasta nu este dcajuim 
a cădea în sentimentalism ori în sarcasme. Ceeace este foarte comod! Problema 
centrală pentru decenii vor rămânea studiile şi pe baza lor de făcut propuneri. 
Generaţia de astăzi are o mare răspundere; de activitatea ei atârnă, dacă 
Istoria o va privi cu compătimire ori cu admiraţie. Briand a invitat lumea la. 
această opera constructivă. Inst i tutul Social Român, conştient de marea misiune 
pe care o are, şi în această chestiune, îşi va da toată osteneala să strângă tot 
materialul documentar şi de studii şi să-1 pună la dispoziţia tuturor. 

înainte de toate trebuiesc învinse rezistenţele l i înlăturate timidităţile, căci,, 
când spnnem federalism şi State federale, înţelegem în primul rând că la baza. 
lor trebuie să stea o solidaritate conştientă. Problema europeană este, în pri-
mul rând, o chestiune de conştiinţa europeană şi de patriotism european. 

Poineare, când a fost invitat să scrie o prefaţă la cartea lui Riou, «Eu-
ropa, patria mea,», a spus: | Franţa este prima mea patrie; a doua, este 
Europa». 

Trebuie creat patriotismul european, şi am putea spune, securitatea psi-
hologică. Vorbim de securităţi politice şi economice, ceeace lipseşte în primul 
rând este însă-securitatea psihologică. Aceasta este o operă educativa, care 
cere multă vreme. Deaceea noi ne-am gândit la un ciclu de conferinţe, ale Insti-
tutului, consacrat în bună parte acestor probleme, în curs de desvoltare. Europa, 
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este ccva dinamic, care devine şi va deveni cum vor şti Europenii să o con-
struiască. Conferinţa de astăzi nu este decât o modestă prefaţă Ia ceeace se 
va vorbi şî expune în prelegerile pe care noi le vom organiză şi de acum încolo. 

Europa trece prmtr 'o criză mortală, nu din cauza, slăbiciunii vârstei, ci 
pentrucă nu este organizată, pentrucă pe un spaţiu restrâns trăiesc 27 de State, 
î n t r o stare de groaznică anarhie. 

Ce s'ar spune de o societate, compusă din 27 de persoane, înarmate, 
pe fa ţa sau pe ascuns, cu otrăvuri^ bombe, cuţite, în cari săracii ar pândi 
pe vecini şi ar fi gata să se îmbogăţească, prin orice mijloc, pe socoteala 
lor ; o societate care ar fi dominată de ură, invidie, intrigă, de sete de 
răsbunare, şi care nu ar voi să renunţe la această a ei libertate. Frumoasă 
societate ar f i ! 

Aceasta ne aminteşte splendida fantezie satirică a lui Micromegas. Yoltaire 
povestea de un locuitor al planetei Sirius, care s1a scoborît să viziteze planeta 
Saturn, adică p ă m â n t u l 

Acest om gigant, din Sirius, Micromegas, eră cam de o sută de mii de ori 
mai mare şi mai voinic ca orice locuitor din Saturn, în stare să parcurgă F ran ţ a , 
Italia, Germania în mai puţin de o jumătate de oră. La vârsta de 250 ani a 
minat la şcoală şi la 450 de ani eră un adevărat savant. El cunoştea în special 
a ş i de bine legile gravităţii şi toate forţele ei atractive şi repulsive, încât îi 
l>lăc|i viziteze continentele şi, când călare pe o rază de soare, când călare 
pe o cometă, trecea din contirunt în continent, cum o pasăre sboară din 
arbore în arbore. 

Vizitând globul Saturn, deodată observă o sută de mii de nebuni, cari 
purtau fesuri şi turbane şi cari se luptau cu alţi o sută de mii de nebuni cari 
purtau şepci şi se masacrau reciproc, Foarte contrariat a în t rebat : ce înseamnă 
aceasta? Şi i s 'a răspuns că este faimosul războiu ruso-turc din 1737! Atunci 
Micromegas nu-şi putu opri indignarea împotriva micului Saturn şi a minus-
ulilor lui locuitori, cari, în ioc să fie strâns uniţi, pentru a-şi duce nevoile, se 

ucideau reciproc. Şi a spus: voiu face numai, trei paşi şi cu o singură lovitură 
de picior voiu zdrobi acest furnicar de asasini ridicoli. Nu te obosi, i s 'a obiectat, 
pentrucă aceşti oameni lucrează îndeajuns la propria lor ruină. Ai deci răbdare! 

Soarta aceasta ar aşteptă Europa neunită. 
Kuropa vine dela rădăcina morfologică, feniciană, f Ereb», care înseamnă 

întuneric ,Jar în asiriană «seară, apus». ]\Tu putem crede într 'un apus al 
Kuropeij căci ne amintim din mitologie de frumosul mit după care Zevs însuşi 

îndrăgostit de Europa, splendida fiică a regelui fenician Kadmus, a răpit-o 
din Asia, a dus-o în Creta, şi după numele ei a numit contiencnful nostru. 

Să răiiiâic Europa tot aşa de fermecătoare şi de fascinantă cum a fos t ; să 
ne opuneni să se întoarcă în Asia, căci nu pu tem crede că Europa, de muncă, 
• Ir putere, de ştiinţă, de tehnic i , de experienţă acumulată, să nu aibă şi 
pnlini'i. raţiune, pentru a începe o viaţă nouă! Altfel o aşteaptă ameninţarea 
lui Mi erou ic gas! 
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