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Cuvânt înainte 
 

Dacă Grigore Gafencu, Grigore Niculescu-Buzeşti, Constantin Vişoianu, foşti miniştri 

de Externe, au fost obligaţi să se expatrieze după declanşarea sau la sfârşitul celui de al Doilea 

Război Mondial, ocuparea României de trupele sovietice şi instaurarea regimului comunist, 

Nicolae Titulescu s-a văzut silit să ia calea exilului încă înainte de război, atunci când 

România avea un regim monarhic, când mai funcţionau încă partidele politice, când 

instituţiile democratice continuau să supravieţuiască în ciuda loviturilor din interior şi din 

exterior. 

Nu am să evoc aici, nici măcar succint, cauzele care au condus la demiterea sa, forţele 

care au subminat acţiunea sa politico-diplomatică şi care, într-un context european complex, 

au reuşit să-l elimine de pe scena politică, căci toate acestea au fost analizate în timp în studii 

ample, bine documentate, care, fără a epuiza vreodată subiectele în totalitatea datelor şi 

nuanţelor lor, elucidează substanţa unui proces subversiv, orchestrat şi subvenţionat din ţară şi 

străinătate. 

Continuând editarea Operei politico-diplomatice a lui Nicolae Titulescu, volumul de 

faţă, publicat la împlinirea a 125 de ani de la naşterea ilustrului nostru înaintaş, acoperă un an 

(1 ianuarie–31 decembrie 1937) din nefericitul său exil. 

Raţiunile axiologice şi metodologice care i-au determinat pe editori să aleagă acest 

segment temporal sunt prezentate detaliat şi convingător de către aceştia, fiind în ultimă 

instanţă o chestiune profesională. 

Am parcurs cu interes acest volum – în care înscriu cu plăcere un Cuvânt înainte – 

făcând o dublă lectură, una de cercetător şi profesor, alta de om politic şi diplomat, fost 

ministru de Externe, cunoscător peste timp al unei experienţe parţial coincidentă cu aceea a 

marelui meu predecesor, diferenţa fiind dată doar de faptul că dacă unuia contemporanii i-au 

sortit exilul exterior, celuilalt, unii contemporani stăruie în construcţia unui „exil“ interior. 

Cele aproape 400 de documente, de tot felul, produse de sau privind (parţial/exclusiv) 

pe Nicolae Titulescu umplu un mare gol, care risca să perpetueze falsa impresie că înlăturarea 

sa din viaţa politică românească a coincis cu aşezarea sub umbra mortală a anonimatului. 

Paginile atât de diverse ca sursă, subiect, autor, gen publicistic conving că Nicolae Titulescu a 

spart cercul strâmt al izolării urmărite de adversari, înfrângând boala şi ostilităţile. 

Editorii acestui volum restituie lumii academice şi opiniei publice, românilor şi 

străinilor, piese deosebit de preţioase, care – afirm cu toată gravitatea – constituie şi astăzi 

obiect de meditaţie şi de inspiraţie ideatică. 

Mi-au reţinut în mod deosebit atenţia discursurile şi cuvântările ţinute în Marea 

Britanie, Franţa, Cehoslovacia. 

Pe parcursul anilor, mi-a fost dat, pe cele mai diverse meridiane, să-l aud elogiat pe 

predecesorul nostru, la zeci de ani de la moarte, de către „nemuritori“, de alte personalităţi de 

marcă, de oameni care i-au fost contemporani sau care doar îl consideră contemporan. 

Arcului temporal surprins în acest volum îi aparţine, ca o arcadă de rezistenţă, lucrarea 

Politica externă a României (1937), a cărei publicare în română, dar şi în originalele sale, în 

franceză şi engleză, ar fi superfluu să-i mai subliniez utilitatea. 

Prefigurând marile convulsii ce aveau să vină în scurt timp, Nicolae Titulescu a pledat 

în capitalele marilor democraţii occidentale ale vremii pentru conştientizarea şi solidarizarea 

tuturor forţelor politice chemate să-şi asume destinele securităţii şi păcii europene şi globale. 

Pericolele relevate de involuţiile politico-militare din vremea sa, ascensiunea 

regimurilor de extrema dreaptă sau de extrema stângă, proliferarea manifestărilor de forţă, 

accentuarea pretenţiilor revizioniste şi revanşarde, multiplicarea expresiilor de terorism politic 

şi a confruntărilor de ordin etnic şi religios, l-au angajat într-un efort fără egal pentru trezirea 

la realitate. 
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Nicolae Titulescu nu a ezitat să reamintească marilor democraţii occidentale că 

interesele lor nu se pot opri la propriile graniţe, că pacea şi securitatea sunt fenomene 

indivizibile, precum şi faptul că niciun stat al continentului – oricât de îndepărtat geografic de 

o zonă de conflict potenţial sau efectiv – nu se poate deroba de responsabilităţile ce-i revin în 

plan european şi global. 

A avut soarta Casandrei. 

Aud astăzi, cu precădere în spaţiul românesc – şi citesc cu surprindere şi nemulţumire 

– afirmaţii ale unor analişti improvizaţi care reproşează lui Nicolae Titulescu că nu a 

împiedicat dezagregarea României, pierderile de la Est, de la Vest şi de la Sud, izbucnirea 

celui de-al Doilea Război Mondial şi consecinţele dezastruoase ale acestuia. Ridicolul şi 

absurditatea reproşurilor mă degrevează de orice contraargumente întru apărarea marelui 

dispărut într-o dreaptă judecată de istorie.  

Observator lucid al realităţilor interbelice, al forţelor şi proceselor coagulante sau 

distructive, creator şi apărător al principiilor de drept internaţional, promotor al unei noi ordini 

politice, economice şi morale la scară globală, soldat în prima linie şi până la moarte în 

„tranşeele păcii“, Nicolae Titulescu a fost deopotrivă vizionar, precursor şi promotor al 

Europei Unite, numele său aflându-se cu îndreptăţire alături de acelea ale lui Jean Monnet şi 

Robert Schumann, ca părinţi fondatori ai Uniunii Europene de astăzi. 

Judecăţile lui Nicolae Titulescu pun în relief un acut simţ al istoriei. 

A continuat să creadă în destinul nostru european, chiar atunci când Europa a căzut 

sub barbaria agresivă a regimurilor totalitare. 

Speranţa lui a fost şi speranţa noastră. Ne-a însoţit în aşteptarea revenirii la libertate şi 

democraţie, la progres şi prosperitate, în graniţele fireşti ale Europei. Am traversat câteva 

decenii grele. Am fost confruntaţi cu toate întrebările de după război. Am răspuns acestora 

mai bine sau mai puţin bine decât alţii, dar avându-l pe Nicolae Titulescu alături, 

înţelepciunea lui, ideile sale, intrate într-un patrimoniu european de acţiune. Toate acestea ne-

au permis în cele din urmă să găsim calea cea dreaptă. 

Revin adesea la celebra butadă a lui Ion I.C. Brătianu: „Ţările mici nu-şi pot permite 

luxul să aibă oameni de stat mediocri“. 

Aflându-se printre părinţii fondatori ai României Mari, Nicolae Titulescu şi-a asumat 

conştient misiunea de creator şi promotor al unei politici externe realiste, echilibrate, de largă 

deschidere, cu o vocaţie constructivă, cu principii ferme de drept internaţional. 

Nicolae Titulescu a făcut din slujirea ţării o religie. 

Avem în acest volum nenumărate mărturii concludente ale angajamentului său 

nedezminţit întru apărarea României, în ciuda ostilităţilor unor forţe politice, a unor dificultăţi 

materiale şi a problemelor de sănătate. 

Întâlnirile şi convorbirile avute în acel an la Paris, Londra, Praga, dar şi cu 

personalităţi politice din URSS, Turcia, Iugoslavia, certifică faptul că interesul pentru Nicolae 

Titulescu nu numai că nu dispăruse odată cu eliminarea sa din guvern, ci, din contră, audienţa 

pentru analizele şi punctele sale de vedere era mai acută ca oricând. 

Cei ce vor parcurge paginile acestui volum se vor convinge că sintagma „Titulescu – 

pelerin al păcii“ nu induce niciun coeficient de gratuitate. 

Am – cred – autoritatea dată de experienţa înaltelor magistraturi ce mi-au fost 

încredinţate succesiv, de-a lungul a aproape două decenii, să afirm că şi azi, în alte condiţii de 

funcţionare a instituţiilor, sub aspectul resurselor umane şi financiare şi al mijloacelor tehnice, 

nu este uşor să construieşti programe atât de ambiţioase pentru vizite oficiale şi mai ales să le 

realizezi. Varietatea, multitudinea şi altitudinea contactelor lui Nicolae Titulescu din acest an, 

greu de conceput chiar pentru un ministru în funcţie, sunt cu atât mai mult de apreciat, la 

superlativ, pentru cel care era doar un „fost“ ministru, în ultimă instanţă pentru un ilustru 

particular. 
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Permiţându-şi să aibă vederi personale şi să le exprime public, uneori nu doar 

neconcordant, ci de-a dreptul contradictoriu în raport cu poziţiile oficiale de la Bucureşti, care 

înregistrau un clivaj în materie de politică externă, Nicolae Titulescu a sfârşit rapid prin a fi 

calificat drept trădător de ţară, vândut iudeo-masoneriei mondiale, comunist ş.a. 

Că regimurile fasciste şi profasciste din Europa l-au tratat cu maximă ostilitate şi că 

forţele şi facţiunile de extrema dreaptă din ţara noastră l-au condamnat la moarte nu este 

surprinzător. 

Mărturiile adunate în acest volum probează deopotrivă adversitatea guvernanţilor de la 

Bucureşti faţă de Nicolae Titulescu, faţă de omul care a slujit ţara timp de 20 de ani. 

Se confirmă că la Bucureşti, mai frecvent şi mai accentuat ca oriunde altundeva, cei 

ieşiţi de pe scena politică – şi cu atât mai mult cei înlăturaţi – s-au văzut condamnaţi şi 

judecaţi fără putinţa de a se apăra. 

Tandemul nefast Carol al II-lea–Gheorghe Tătărescu a pus în operă o acţiune anti-

Titulescu de mare ostilitate, încercând nu doar obstruarea oricăror canale de exprimare 

politică, ci şi anularea oricăror posibilităţi de existenţă materială. 

Carol al II-lea şi Gheorghe Tătărescu au transmis instituţiilor din subordine cuvântul 

de ordine care însemna moartea civilă. Ei s-au servit de cohorte de lichele politice, de 

intriganţi de carieră, de delatori de profesie, de jolly-jokeri ai camarilei regale, de condotieri 

de duzină, care luni la rând şi-au revărsat în ziare şi reviste subvenţionate atacuri imunde. 

La 70 de ani de la aceste evenimente, încerc, alături de editori, un sentiment de tristeţe 

citind atacurile nedrepte, uneori viscerale, împotriva lui Nicolae Titulescu, pronunţate sau 

semnate în 1937 de Octavian Goga, A.C. Cuza, Gheorghe Brătianu, Nicolae Iorga, colegi la 

Academia Română. Dacă în cazul unora, afinităţile cu ideologiile de extrema dreaptă justifică 

formal o atare atitudine antititulesciană, în cazul lui Nicolae Iorga ea rămâne nejustificabilă şi 

chiar de neînţeles şi astăzi. 

Indivizi care n-au trăit epoca, care nici măcar nu-i cunosc sau care nu-i înţeleg opera, 

se lansează şi azi, la împlinirea a 125 de ani de la naştere, în atacuri josnice, împroşcându-ne 

şi pe noi, care nu facem altceva decât să restituim posterităţii gândirea şi acţiunea sa politico-

diplomatică. 

Aşa fiind, mă reîntorc la acel incitant, dar echilibrat „Pro şi Contra Titulescu“, editat 

de Fundaţia Europeană Titulescu cu cinci ani în urmă, unde găsesc răspuns dat unui război 

perpetuu împotriva tuturor susţinut de ignoranţa agresivă şi nimicnicia preţioasă.. 

Departe de a fi prieten al lui Nicolae Titulescu şi cu atât mai puţin partizan al acestuia, 

filosoful şi teologul Nichifor Crainic scria la mijlocul acelui „desfrâu“ mediatic din vara–

toamna anului 1937: „Că noi, cei de acasă, continuăm să atacăm pe Nicolae Titulescu e un 

lucru inerent imbecilităţii noastre morale. E de ajuns să se ridice cineva ca un stat de palmă 

peste nivelul mediocrităţii ca să-l izbim cu sălbăticie. Puţin ne pasă de foloasele pe care el le-a 

adus sau le poate aduce încă acestei ţări. Ceea ce nu putem suferi în omul superior e tocmai 

superioritatea lui. Fiecare se crede mai presus de toţi ceilalţi şi, cum apare unul realmente mai 

presus de ceilalţi, ne jigneşte şi trebuie să-l lovim cu copitele. Când Titulescu era grav bolnav, 

toată ţara asta, emoţionată, a ridicat rugăciuni pentru sănătatea lui. Dacă el ar fi murit, ar fi 

fost plâns unanim şi tot atât de unanim elogiat. Dar, fiindcă s-a însănătoşit şi ni se dovedeşte 

util fără voia noastră, trebuie, evident, să-l batjocorim. Îmi face impresia că ne-am rugat să nu 

moară tocmai ca să avem pe cine înjura mai departe“. 

Din nefericire, asemenea rânduri aveau să fie confirmate nu doar ieri, ci şi astăzi. 

La sfârşitul anului 1937, adversarii lui Nicolae Titulescu şi-au dat mâna, la vedere sau 

pe ascuns, pentru a-i bloca revenirea pe scena politică. 

Deşi ştia că se angajează într-o bătălie inegală, Nicolae Titulescu a participat la 

alegerile pentru deputaţi din decembrie 1937 cu sentimentul că împlineşte o obligaţie într-un 

moment critic. Vedea loviturile pe care democraţia la primea din diverse părţi, resimţea tot 
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mai puternic frisonul dictaturii iminente, care, în mai puţin de două luni, avea să devină o 

realitate constituţională. 

Nicolae Titulescu a trăit ani la rând cu sabia lui Damocles deasupra capului. 

A fost condamnat la moarte în mai multe rânduri de structuri criminale din ţară şi 

străinătate. 

Editorii volumului fac publice testamentele olografe întocmite de Nicolae Titulescu şi 

Catherine Titulescu, cu doar puţine zile înainte de revenirea în ţară, într-un climat de 

confruntare, de tensiune, de intoleranţă. 

Pe pereţii Facultăţii de Drept din Bucureşti sau pe stâlpii felinarelor de pe numeroase 

străzi ale Capitalei, au fost lipite manifeste incitând la lichidarea fizică a lui Nicolae Titulescu. 

Unii au pus aceste apeluri criminale pe seama serviciilor aflate sub autoritatea 

guvernului, alţii le-au pus pe seama facţiunilor de extremă dreapta; cert este că Nicolae 

Titulescu a fost ameninţat cu moartea. 

Consecvent cu sine însuşi, Nicolae Titulescu a fost un adversar indefectibil al 

fascismului, nazismului, bolşevismului, al tuturor structurilor extremiste, xenofobe ş.a. 

În plină campanie electorală, Nicolae Titulescu a publicat faimosul său articol Eu şi 

Garda de Fier. Riguros, tranşant, înlocuind diplomaţia de catifea cu bisturiul omului politic, 

Nicolae Titulescu analizează conjunctura scoaterii Gărzii de Fier în afara legii, cu câţiva ani în 

urmă, şi factorii decidenţi care, declinându-şi responsabilităţile, căutau să le transfere asupra 

lui Nicolae Titulescu. Adversarilor săi, mai ales celor aflaţi la guvernare, care-l blamau pentru 

îndrăzneala de a fi spus adevărul, Nicolae Titulescu le-a opus încă o dată, prin propriul 

exemplu, exigenţele cărora omul de stat trebuie să se conformeze întotdeauna, în numele 

interesului naţional acesta trebuind să-şi impună, deopotrivă, o discreţie mergând uneori până 

la tăcere, chiar cu riscul de a aduce deservicii propriului interes: „De atunci şi până la 29 

august 1936, adică aproape douăzeci de ani, activitatea mea a fost închinată numai României, 

nu înăuntru unde certurile sunt zgomotoase, dar în afară unde luptele sunt grele. // M-am 

identificat atât de mult cu interesul românesc, încât continuu şi astăzi să fiu preocupat numai 

de chestiunile care privesc ţara, fără să-mi fi trecut o dată prin minte o idee în legătură cu 

interesele mele personale. // În răstimpul lungii mele cariere ministeriale am învăţat un lucru: 

să tac. În adevăr, nu se poate face politica externă a României dându-se în vileag situaţiunea 

la orice moment. // Dar dacă am tăcut, am strâns, nu aci, ci departe, documente pe toate 

chestiunile pe care le-am trăit. Ele mi-au permis azi să explic, pe bază de dovezi, chestiunea 

dizolvării Gărzii de Fier. Dar câte alte chestiuni nu sunt asupra cărora voi fi silit să vorbesc! // 

Să mă ferească Dumnezeu să fiu silit vreodată să spun tot ce ştiu cu dovezile ce am. // Nu 

spun aceasta ca o ameninţare pentru alţii, ci ca o ferire a mea de suferinţă. // Când deci tac, 

opinia publică românească trebuie să ştie că este mai aproape de adevăr dacă, în loc să ia 

tăcerea mea ca o confirmare a învinuirilor răspândite de adversarii mei, îşi va spune: Titulescu 

tace, dar ştie ce face.“ 

În acel decembrie 1937, presa a fost inundată – din nou – de sute de articole pro sau 

contra Titulescu. 

La 70 de ani de la această confruntare de pe scena politică românească, lăsând 

deoparte orice false pudori, editorii pun faţă în faţă condamnarea formulată de Corneliu Zelea 

Codreanu: „Tinerimea română legionară […], pe orice listă va fi să apară d. Titulescu, peste 

orice pact, îl va combate cu violenţa cea mai mare. // Întreaga tinerime se va opune din toate 

puterile la reintrarea acestui om în politica internă a ţării“ şi sfidarea lui Nicolae Titulescu: 

„Consider faptul că Garda de Fier m-a declarat obiect de agresiune ca o onoare şi nu voi 

încerca cu nimic să-i schimb atitudinea“. 

Este dincolo de orice dubiu că Nicolae Titulescu a fost un duşman ireductibil al 

legionarismului şi că, la rândul său, Garda de Fier a făcut din el inamicul său numărul unu. 
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Deşi revenise în ţară cu gândul să rămână, cu dorinţa să reintre în viaţa politică şi să-şi 

reia activitatea universitară, Nicolae Titulescu a fost obligat, în ultimele zile ale lui 1937, să 

părăsească intempestiv România. 

Rezultatele alegerilor au consacrat o deplasare spre dreapta în electoratul românesc. 

Carol al II-lea a încredinţat mandatul de formare a guvernului unui partid de dreapta. Garda 

de Fier se simţea „eliberată“ de orice „rezerve“ impuse de Pactul de neagresiune şi era gata să 

transpună în practică hotărârile asasine ale unor organisme sau foruri regionale. 

Guvernanţii – atât cei de dinainte de alegerile din decembrie 1937, cât şi cei veniţi la 

putere după aceea – l-au ameninţat pe Nicolae Titulescu cu ridicarea cetăţeniei române dacă 

insista să publice în ţară sau în străinătate studiul său Politica externă a României. 

Editorii ne ajută să nu uităm – ceea ce ar fi impardonabil – cei aproape 60 de ani de 

intoleranţă faţă de Politica externă a României, condamnată, respinsă, interzisă, de toate 

regimurile totalitare – carlist, antonescian, ceauşist. 

Afirmând că nu dispun de precizări exprese din partea lui Nicolae Titulescu privind 

motivele plecării sale din ţară, editorii consideră îndreptăţit că acestea au fost de ordin politic 

şi moral. 

Atmosfera de ostilitate era evidentă. Devenea de-a dreptul sufocantă. 

Înainte de instaurarea unui regim dictatorial, Nicolae Titulescu devenea, mai mult sau 

mai puţin, un expatriat. 

Exilul pe viaţă – căruia îi devenea victimă – amintea de hotărârile tiranilor din 

Antichitate şi Evul Mediu. 

Moartea îl va surprinde, prematur, la 17 martie 1941, departe de ţară. 

Avea să aştepte 50 de ani pentru a se putea întoarce Acasă. 

Fără a extrapola decizia de înscriere formală în Partidul Naţional Ţărănesc, am 

temeiuri să cred că şi în ultimii ani ai vieţii, ca în toţi douăzeci de ani de dinainte, ca în 

întreaga sa viaţă, a servit doar interesul naţional. 

Câţi oameni politici de pe la noi, chemaţi să apere interesul naţional, în Parlamentul 

European, îşi pot asuma, ca un jurământ de conştiinţă, afirmaţia „Partidul meu de azi se 

cheamă România“?! 

Cu siguranţă, acest volum – despre care ar trebui să scriu rânduri mai numeroase decât 

cele pe care le-ar îngădui un Cuvânt înainte – va trezi un real interes nu doar în cercurile 

ştiinţifice, ci şi în rândurile opiniei publice. 

Având în spate o experienţă titulesciană de cel puţin un sfert de veac, îndrăznesc să 

afirm că actualul volum permite cunoaşterea în profunzime a unui segment important din 

viaţa compatriotului nostru, înlăturând un hiatus prea mult prelungit. 

Încerc o dublă satisfacţie – ca cercetător şi diplomat, dar şi ca om politic – având şansa 

de a mă număra printre primii cititori ai acestei lucrări care, la împlinirea a 125 de ani de la 

naşterea lui Nicolae Titulescu, aduce în România cea mai preţioasă contribuţie la 

reconstituirea/restituirea personalităţii şi operei titulesciene şi fixarea lor în biografia secolului 

XX, românesc şi european. 

Într-o suită de demersuri similare, însumând peste patru decenii de activitate, George 

G. Potra ne oferă astăzi un volum de ţinută academică desăvârşită, în care celor aproape 400 

de documente le adaugă un amplu studiu, o adevărată carte în carte, despre destinul dramatic 

al unui mare Român, mare European, mare Contemporan, care confirmă că nimeni nu este 

profet în ţara lui. 

 

Adrian Năstase 

Preşedinte al 

Fundaţiei Europene Titulescu 
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STUDIU INTRODUCTIV 
 

 

După 20 de ani de activitate prometeică pusă în slujba României eterne, Nicolae 

Titulescu a fost înlăturat, la 29 august 1936, din viaţa politică. 

Duşmani ireductibili de la Bucureşti, de la Berlin şi Roma, Belgrad, Varşovia, 

Budapesta, Sofia – şi nu numai – l-au silit să aleagă calea Exilului. 

Au făcut din el un Proscris. 

A rămas însă devotat fără rezerve Ţării, înfrângând boala, adversitatea, izolarea 

politică şi fizică, servindu-şi Poporul prin Idee şi Acţiune. 

A încercat şi a reuşit să depăşească limitele Posibilului. 

1937 – cel de-al doilea an al exilului său – o dovedeşte cu prisosinţă. 

Documentele acestui timp – atâtea câte s-au păstrat – sunt o mărturie. 

Le oferim astăzi cititorului, din ţară şi străinătate, încercând pe baza lor o reconstituire, 

parte integrantă a cunoaşterii operei politico-diplomatice a lui Nicolae Titulescu. 

 

* 

 

Nemaiavând o funcţie oficială, opera lui Nicolae Titulescu din acest an – din toţi acei 

ani în care a rămas în afara establishmentului politic românesc – nu poate fi considerată decât 

o expresie a propriei gândiri şi a propriei acţiuni, dar nu o manifestare a politicii externe 

oficiale a României. 

Nicăieri însă, nici la noi, nici în altă parte, nimeni nu poate ignora o prezenţă şi o 

prestaţie ca acelea ale lui Nicolae Titulescu, chiar dacă îi lipsea funcţia oficială. Vocea lui 

rămânea puternică, atât pe plan intern, cât şi pe scena internaţională, ea avea un impact real, 

dată fiind autoritatea conferită de ceea ce a fost şi perspectiva revenirii în actualitate. 

Reconstituirea biografiei politico-diplomatice a lui Nicolae Titulescu din anul 1937 nu 

poate fi pe deplin înţeleasă în afara contextului internaţional, a evoluţiilor şi involuţiilor de pe 

scena politică mondială. 

Nu înţelegem însă să facem – cu atât mai forţat – un racord formal între poziţiile şi 

acţiunile lui Nicolae Titulescu, pe de o parte, şi actele politice importante ale României pe 

plan continental şi evenimentele de pe scena politică mondială, pe de altă parte. Şi aceasta din 

mai multe raţiuni. Nu dispunem, în fiecare caz în parte, de date care să elucideze care au fost 

reacţiile lui Nicolae Titulescu. Lipsa unor reacţii provenea din lipsa totală sau parţială a unor 

informaţii. În nu puţine cazuri – în care am fi tentaţi să speculăm – nu ne-au parvenit 

documentele edificatoare, poate neidentificate, poate distruse. În fine, noi ne propunem să 

comentăm ceea ce s-a păstrat, ceea ce este accesibil, ceea ce este autentic şi credibil, ceea ce 

are un grad de certitudine. Rămâne altor analişti să stabilească conexiunile pe care le 

consideră logice, sprijinite pe filiaţiuni, similitudini, identităţi ideatice sau coincidenţe 

temporale. 

Acţiunea lui Nicolae Titulescu din anul 1937 trebuie văzută, deopotrivă, ca o operă de 

continuitate, de apărare a principiilor şi valorilor de drept şi morală, dar şi ca o atitudine 

reactivă atât faţă de derapajele intervenite în politica externă românească, cât şi faţă de 

slăbiciunile şi inconsecvenţele marilor cancelarii diplomatice occidentale, de compromisurile 

şi cedările celor mici, dintre care unii vecini ai României, în faţa poziţiilor, pretenţiilor şi 

presiunilor statelor revanşarde şi agresive. 

Volumul de faţă nu şi-a propus şi nici nu este o istorie a politicii externe a României 

din anul 1937. 

Mai mult decât atât, consideraţiile noastre introductive nu-şi propun, nici pe departe, 

să reconstituie pas cu pas activitatea lui Nicolae Titulescu din 1937 (având, de altfel, şi o 
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cronologie substanţială), ci să atragă atenţia asupra unor zone şi direcţii de acţiune, asupra 

unor evenimente, pozitive şi negative, asupra unor lucruri revelatorii, puţin cunoscute sau 

total inedite. 

 

* 

 

După misterioasa sa „boală“, urmată de o convalescenţă mai îndelungată, Nicolae 

Titulescu şi-a reînceput activitatea politică, continuând cu aceeaşi fervoare acţiunea sa de 

tribun al păcii şi colaborării. Înfrângând adversităţi numeroase şi diverse, atât interne, cât şi 

externe, depăşind obstacolele create prin intrigile şi demersurile lui Carol al II-lea, ale prim-

ministrului Gheorghe Tătărescu, ale altor membri ai Cabinetului, ostili, Nicolae Titulescu a 

ţinut şi a reuşit să se manifeste activ, încă o perioadă, pe arena vieţii internaţionale, spărgând 

cercul anonimatului în care voiau să-l împingă adversarii săi. 

Modul în care a continuat să se manifeste şi după demiterea sa, la 29 august 1936, 

confirmă un Nicolae Titulescu lucid şi responsabil, demn şi angajat, cu aceeaşi remarcabilă 

forţă de pătrundere a sensului şi conţinutului proceselor şi evenimentelor internaţionale şi cu 

aceeaşi scânteietoare capacitate de a formula judecăţi de mare valoare ideatică şi practică în 

convorbirile cu personalităţi politice ale vremii sale, în faţa cercurilor politice, ştiinţifice, 

diplomatice şi ziaristice. 

 

* 

 

La 8 ianuarie 1937, se întâlneşte la Saint-Moritz cu Milan Stojadinović, prim-ministru 

şi ministru de Externe al Iugoslaviei, adversar neînduplecat al orientării titulesciene privind un 

sistem de securitate colectivă în Europa (implicând o înţelegere cu Moscova). Acesta vizitase 

România între 26 şi 28 decembrie 1936, prilej cu care le-a cerut guvernanţilor români 

asentimentul pentru semnarea unui pact iugoslavo-bulgar, care avea să se dovedească o 

lovitură dintre cele mai grave date Înţelegerii Balcanice. 

Convorbirea lui Nicolae Titulescu cu Milan Stojadinović – al cărei conţinut ni s-a 

păstrat, din fericire, datorită notaţiilor ample şi fidele ale fostului ministru de Externe român şi 

pe care le publicăm pentru prima dată în acest volum – n-a schimbat, în niciun fel, atitudinile 

celor doi. Nicolae Titulescu a considerat Tratatul de prietenie şi neagresiune iugoslavo-bulgar, 

care avea să se încheie, la Belgrad, la 24 ianuarie 1937, ca de altfel şi Tratatul de prietenie şi 

neutralitate italo-iugoslav, care se va semna la 25 martie 1937 la Belgrad, drept o grea lovitură 

dată solidarităţii şi securităţii ţărilor balcanice. 

S-ar putea specula mult pe marginea întâlnirii Titulescu–Stojadinović. De ce a dorit 

premierul şi ministrul de Externe iugoslav să-l vadă pe Nicolae Titulescu, la acea dată un 

simplu particular? Desigur nu din curtoazie, desigur nu din prietenie! Posibilitatea ca Nicolae 

Titulescu să apară din nou în prim-planul scenei politice internaţionale, ca şi – dincolo de 

orice asemenea eventualitate – prestigiul imens de care se bucura l-au făcut pe Milan 

Stojadinović să treacă diplomatic, şi doar o clipă, peste adversităţile care-l separau de omul 

politic român şi să-l viziteze la Saint-Moritz. 

Oficialităţile de la Bucureşti au interzis apariţia în presă a oricăror informaţii şi 

comentarii despre întâlnirea Titulescu–Stojadinović, apreciind, probabil, că inserarea unor 

asemenea materiale le-ar fi fost păgubitoare, lăsând să se înţeleagă că Nicolae Titulescu nu era 

mort din punct de vedere politic. 

Chiar după publicarea unei asemenea ştiri, Constantin Argetoianu, la aproape o 

săptămână de la consemnarea acestei întâlniri, continua să-şi exprime neîncrederea. „Ştirea 

publicată de ziarele noastre, că ar fi avut la St.-Moritz o lungă întrevedere cu Stojadinović, 

deşi posterioară despărţirii lui Mirto de el, n-ar fi adevărată şi în orice caz ar fi lipsită de sens, 
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căci Titulescu înjura pe primul-ministru sârbesc de-l spurca, şi-l acuza de toate uneltirile care 

au dus la debarcarea lui.“ 

 

* 

 

Temerile că Nicolae Titulescu ar putea reveni pe prim-planul scenei politice nu erau 

chiar nejustificate. 

În ianuarie 1937, în cercurile de presă pariziene circula zvonul că Nicolae Titulescu 

urma să ia locul lui Joseph Avenol ca secretar general al Societăţii Naţiunilor. 

Nu ne putem pronunţa asupra substanţei şi asupra amplorii unui asemenea zvon şi, mai 

mult decât atât, asupra judiciozităţii sale. 

Vehicularea eventualităţii unei asemenea mişcări politice pornea de la criza pe care 

Societatea Naţiunilor deja o încerca sub raportul orientării şi al prestaţiei. Joseph Avenol nu 

reuşea să se manifeste ca un lider, ca un constructor de idei şi promotor de acţiuni, ca un 

ferment al unor programe care să facă faţă aşteptărilor neîmplinite. Sigur, ar fi nedrept să 

reducem cauza insucceselor la persoana lui Joseph Avenol. Nicolae Titulescu s-a manifestat 

constant, atâta timp cât a fost la putere, cât şi după demitere, ca un apărător al ideilor, 

principiilor şi prevederilor Pactului Societăţii Naţiunilor, ca un lider al organizaţiei, ca o 

autoritate intelectuală şi acţională, îndeajuns dovedită şi reliefată de prestanţa cu care a lucrat 

ca membru al Consiliului şi ca preşedinte, de două ori consecutiv, al Adunării Societăţii 

Naţiunilor. Vehicularea numelui lui Nicolae Titulescu se desfăşura pe fondul unor divergenţe, 

mai mult sau mai puţin subterane, între Londra şi Paris, pe fondul nemulţumirilor altor 

capitale care doreau o schimbare – cel puţin formală – la nivelul liderilor Societăţii Naţiunilor 

(Adunare şi Consiliu, Secretariat, comisii etc.). 

 

* 

 

La sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie, Nicolae Titulescu se întâlneşte şi 

conferă, în Elveţia, cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul de Externe al Turciei, însoţit de câţiva 

diplomaţi turci bine cunoscuţi. Această întâlnire a fost folosită de cei doi pentru a realiza un 

amplu schimb de păreri privind pactul iugoslavo-bulgar. Nu ni s-a păstrat un aide-memoire al 

convorbirii Nicolae Titulescu–Tewfik Rüstü Aras, ca în cazul întâlnirii Titulescu–

Stojadinović. Asta în cazul în care Nicolae Titulescu a procedat la aşa ceva. Din notaţiile 

zilnice sumare ale lui Savel Rădulescu deducem că Nicolae Titulescu avea să constate, din 

partea interlocutorului turc, o stare de mulţumire, greu de înţeles de diplomatul român, care, 

dincolo de aspecte particulare, lua în considerare efectele negative imediate şi de perspectivă 

ale hotărârii Belgradului asupra solidităţii Înţelegerii Balcanice, care primea prin asemenea 

acte primele lovituri, ce vor duce peste puţin timp la dezagregarea sa. Îndrăznim să credem că 

Nicolae Titulescu a încercat o profundă decepţie, căci Tewfik Rüstü Aras era unul dintre 

semnatarii Pactului Înţelegerii Balcanice, un slujitor al consolidării şi dezvoltării relaţiilor 

turco-române, un prieten. 

 

* 

 

Nu vom şti niciodată cu certitudine motivele care au stat în spatele vizitelor lui 

Constantin Argetoianu la Paris şi Londra din prima jumătate a anului 1937. 

Dar faptul că în urma acestor vizite, a întâlnirilor avute şi a convorbirilor purtate, 

Constantin Argetoianu aducea de fiecare dată noi şi noi însemnări despre Nicolae Titulescu, 

date şi informaţii recente, cu precizări mergând până la nuanţă şi consemnate cu fidelitate de 

stenograf, confirmă că vizitele întreprinse aveau rostul de seismograf al curentelor, tendinţelor 
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şi poziţiilor din marile capitale occidentale, dar şi o altă dublă misiune, de adunare şi difuzare 

de informaţii, având în epicentru pe Nicolae Titulescu: pe de o parte – evaluarea cu precizie a 

ponderii pe care numele şi ideile acestuia le mai avea pe scena internaţională, în marile 

cancelarii, a creditului şi camerei de rezonanţă de care se mai bucura; pe de altă parte – 

construirea şi proliferarea de noi argumente în campania de denigrare, acreditând lipsa de 

sprijin din partea monarhiei şi guvernului (şi nu numai), de credit moral şi psihologic din 

partea opiniei publice. 

În ianuarie 1937, în drum spre Paris, Constantin Argetoianu are o lungă convorbire cu 

Eduard Mirto (care-l întâlnise pe Nicolae Titulescu la 20 decembrie 1936) şi cu Ion Şoneriu 

(care îl întâlnise la 13 ianuarie 1937 pe Nicolae Tabacovici şi care îi relatase întâlnirea cu 

Nicolae Titulescu). Dornic de a şti toate amănuntele, toate dedesubturile, cum s-a consumat o 

cabală, care au fost reacţiile ş.a., Constantin Argetoianu nota informaţiile primite de la Eduard 

Mirto despre sănătatea lui Nicolae Titulescu, despre atitudinea fostului ministru de Externe 

faţă de Carol al II-lea şi Gheorghe Tătărescu, despre opiniile acestuia faţă de lipsa lor de 

lealitate şi despre modul cum i-au montat demiterea, scoaterea din viaţa politică a României. 

Deşi notaţia trimitea la convorbirea avută în urmă cu trei săptămâni de Titulescu cu Mirto, 

merită evocată aici de noi declaraţia făcută de Nicolae Titulescu lui Eduard Mirto, precum şi 

reacţia acidă a lui Constantin Argetoianu: „Atitudinea guvernului faţă de Soviete, de Polonia, 

de Germania, de Italia, e curată nebunie. «Mă, răul pe care-l fac oamenii aceştia, nu-l voi mai 

putea drege nici eu!» Să fie pe pace, căci multă vreme nu va mai avea să intervină!“ 

Constantin Argetoianu nu pierde nicio ocazie pentru a-şi trage de limbă interlocutorii, 

pentru a nota – ca într-un proces-verbal – tot ce îi comunicau sau împărtăşeau aceştia. 

Cititorul se poate întreba ce rol avea Constantin Argetoianu în aceste întâlniri! Să fi fost 

acesta de simplu ascultător? Cititorul îşi poate pune întrebarea de ce acesta nota cu o 

asemenea frenezie şi fidelitate conţinutul convorbirilor relatate şi al informaţiilor primite? Din 

plăcerea şi pasiunea memorialistului? De două ori dubitabil. Constantin Argetoianu nu se 

rezuma la a asculta pe unul sau altul, oameni politici, diplomaţi sau ziarişti, români sau 

străini; în funcţie de interlocutor, îl „lucra“ în mod corespunzător pe Nicolae Titulescu. 

Aceasta pe de o parte. Constantin Argetoianu vroia să aibă la îndemâna discuţiilor şi 

tranzacţiilor sale politice acest tezaur de informaţii, toate amănuntele posibile despre persoane 

şi evenimente. Constantin Argetoianu ştia să-şi vândă informaţiile, să le negocieze, să facă 

presiuni din deţinerea lor şi să-şi şantajeze adversarii cu diseminarea lor. Carol al II-lea şi 

Gheorghe Tătărescu au fost foarte interesaţi de tot ceea ce făcea Nicolae Titulescu, iar 

Constantin Argetoianu putea fi – şi a fost – furnizor prompt al unor noi piese pentru dosarele 

anti-Titulescu în curs de completare sau al unor noi dosare. Asta pe de altă parte. 

 

* 

 

Pe întreg parcursul activităţii sale oficiale, dar şi după aceea, consacrată în principal 

problemelor de politică externă, Nicolae Titulescu s-a arătat interesat în mod constant de 

evoluţiile de pe scena politică românească, fie că era vorba de acte legislative sau schimbări 

de echipe guvernamentale, de poziţii şi reacţii în una sau alta din problemele majore sau doar 

în scandaluri publice de un fel sau altul. 

Departe de ţară şi departe de îndatoririle oficiale, Nicolae Titulescu resimţea cu atât 

mai mult şi cu atât mai acut necesitatea informaţiei, care îi parvenea cu întârziere şi în formule 

rezumate prin textele făcute publice de agenţiile de presă, ziarele şi revistele franţuzeşti şi 

englezeşti, prin excelenţă, dar nu numai. 

Apariţia, la sfârşitul anului 1936, a lucrării Rusia şi Mica Înţelegere în politica lumii, 

la Editura Malentrich din Praga, sub semnătura lui Jan Šeba, trimis extraordinar şi ministru 

plenipotenţiar al Cehoslovaciei la Bucureşti, care avea să fie cunoscută în România abia în 
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ianuarie 1937, a scandalizat pe unii oameni politici din România prin aprecierile pe care le-a 

făcut la adresa politicii externe a României, a personalităţilor de prim rang, unele din 

informaţiile şi afirmaţiile sale creând o stare de confuzie şi suspiciune, alimentând acţiunile 

forţelor de opoziţie din interior, ca şi ale unor forţe ostile din Germania şi Polonia. Lucrarea – 

care a fost dăunătoare şi lui Nicolae Titulescu – a fost dezavuată chiar şi de unele publicaţii 

cehoslovace, făcând obiectul unor interpelări şi dezbateri în Senatul şi în Adunarea 

Deputaţilor ale României. 

Primele reacţii se înregistrează, la 3 februarie 1937, în plenul Adunării Deputaţilor. 

Deputatul Atta Constantinescu, figură proeminentă a Partidului Naţional Liberal 

(Gheorghe Brătianu), evoca referirile dubioase sau negative ale diplomatului cehoslovac la 

acţiunea militară a României în timpul Primului Război Mondial, la relaţiile Dinastiei cu 

factorii politici, aprecierile oficialităţilor cehoslovace privind politica externă a României, în 

general, şi a lui Nicolae Titulescu, în special. Atta Constantinescu cerea ministrului Afacerilor 

Străine, Victor Antonescu, să răspundă „unor aprecieri asupra societăţii româneşti, care capătă 

în aceste împrejurări un răsunet şi un înţeles de-o excepţională gravitate şi, totodată, ce măsuri 

de rigoare înţelege a lua tocmai în interesul menţinerii legăturilor noastre cu Cehoslovacia“. 

După cum avea să se vadă ulterior, intervenţia lui Atta Constantinescu avea doar rolul 

de deschidere a unei dezbateri care îl va supune criticii şi atacului pe Nicolae Titulescu. 

În acelaşi spirit, avea să intervină în Adunarea Deputaţilor, tot la 3 februarie 1937, 

deputatul Leon Scridon, trimis în Parlament de Partidul Naţional Creştin. Omul politic român 

cerea preşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministrului Afacerilor Străine să ia atitudine faţă 

de informaţiile vehiculate şi aprecierile făcute de diplomatul cehoslovac la adresa României 

(participarea României la Primul Război Mondial; evenimentele care au precedat Restauraţia 

din 1930; tratativele româno-sovietice pentru încheierea unui pact de asistenţă mutuală), 

formulând întrebarea: „Ca o concluzie a celor spuse până aici şi care s-ar putea completa cu 

nenumărate citate, am onoare a întreba pe dl preşedinte al Consiliului şi pe dl ministru al 

Afacerilor Străine: // Mai întâi: poate să mai rămână diplomatul-polemist Jan Šeba în 

funcţiunea sa de ministru al Cehoslovaciei la Bucureşti, după apariţia cărţii sale ofensatoare 

pentru România, militând în publicitate pentru o politică potrivnică intereselor româneşti? // 

Şi al doilea: directivele expuse cu atât prisos de argumentare de dl Jan Šeba şi consfinţite de 

prefaţa ministrului de Externe de la Praga reprezintă în adevăr situaţia actuală a politicii 

româno-ceho-bolşevice?“ 

La adresa lui Nicolae Titulescu, a politicii sale externe, în general, şi a poziţiei şi 

acţiunii sale în problema relaţiilor româno-sovietice, în particular, atacul este doar prin 

ricoşeu, pe când la adresa lui Jan Šeba, ca promotor activ al dezvoltării relaţiilor ceho-

sovietice, ca diplomat activ la Bucureşti şi ca prieten al fostului şef al cancelariei diplomatice 

româneşti, Nicolae Titulescu, atacul este direct, agresiv, pe un ton ireconciliabil. 

Trei zile mai târziu, date fiind ecourile pe care dezbaterile în această chestiune le-au 

avut în cercurile politico-diplomatice, în opinia publică, Victor Antonescu, ministrul de 

Externe al României, s-a prezentat în faţa Adunării Deputaţilor, ca o primă reacţie faţă de 

intervenţiile din zilele precedente ale lui Atta Constantinescu şi Leon Scridon, pe marginea 

lucrării lui Jan Šeba. Rezervat şi echilibrat în răspuns, Victor Antonescu acuza graba cu care 

s-a intervenit în punerea în discuţie a acestei cărţi şi criticile formulate la adresa autorului ei. 

În final, Victor Antonescu cerea membrilor Adunării Deputaţilor să-i acorde răgaz pentru a 

analiza această lucrare, urmând să se pronunţe public după aceea. 

Discuţia nu s-a încheiat însă aici, solicitarea de a se accepta amânarea a fost ignorată. 

Nervos, Leon Scridon s-a declarat nemulţumit de răspunsul dat de Victor Antonescu la 

întrebările pe care le formulase pe marginea aprecierilor din lucrarea lui Jan Šeba, precizând 

că va transforma comunicarea într-o interpelare. 

În scenă au intrat ulterior, succesiv, Gheorghe I. Brătianu şi Octavian Goga. 
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În intervenţia sa, liderul Partidului Naţional Liberal (georgist) a focalizat asupra 

informaţiei lui Jan Šeba privind discuţiile lui Litvinov cu Titulescu relative la încheierea unui 

pact de asistenţă mutuală. Deputatul român afirma că, deşi a adus de mai multe ori această 

problemă în dezbaterea Adunării Deputaţilor, „am primit din partea guvernului român cele 

mai categorice dezminţiri“. 

Liderul Partidului Naţional Creştin, Octavian Goga, a folosit intervenţia sa 

parlamentară pentru a ataca pe Nicolae Titulescu în câteva puncte sensibile. 

Deputatul naţional-creştin a incriminat atitudinea fostului ministru al Afacerilor 

Străine faţă de Parlament, afirmând că senatorii şi deputaţii României nu ar fi fost informaţi 

direct, clar şi la obiect. În acest context, liderul naţional-creştin a accentuat asupra necesităţii 

ca gravele probleme de politică externă să poată face obiectul analizei şi dezbaterii în rândul 

parlamentarilor. Cenzurarea presei, prin eliminarea oricăror articole-comentarii privind 

informaţii şi aprecieri aduse în discuţie publică de lucrarea diplomatului cehoslovac Jan Šeba, 

a ocupat minute în şir din intervenţia sa. Octavian Goga a condamnat negocierile româno-

sovietice pentru încheierea unui pact de asistenţă mutuală şi, implicit, pe un ton pamfletar, 

persoana şi acţiunea lui Nicolae Titulescu. Cât priveşte pe Jan Šeba, Octavian Goga afirma: 

„Adevărul este că dl Šeba n-a slujit cu această carte nici ţării noastre şi n-a slujit nici 

legăturile noastre de prietenie“. În final, liderul Partidului Naţional Creştin a cerut ministrului 

de Externe, Victor Antonescu, o precizare categorică de atitudine în privinţa relaţiilor 

româno-sovietice, în general, şi a încheierii unui pact de asistenţă mutuală, în particular. 

Pe aceeaşi linie, deputatul Pamfil Şeicaru afirma: „Dl Jan Šeba  s-a făcut vinovat de un 

exces de sinceritate; şi în loc să-şi trimită discret rapoartele (prin însăşi natura lor 

confidenţiale), le-a dat o formă de imprudentă publicitate, într-o carte prefaţată (spre a-i mări 

imprudenţa) chiar de dl Kamil Krofta, ministrul de Externe al Cehoslovaciei! // Şi cartea a 

devenit un element iritant; defineşte o concepţie de clasă, conturează păreri mai puţin 

acceptabile pentru o bună parte a românilor, cărora Uniunea Sovietică le apare ca o permanent 

activă ameninţare a civilizaţiei“. 

Ca urmare a luărilor de cuvânt şi a solicitărilor adresate de deputaţi privind definirea 

urgentă şi categorică a poziţiei ministrului de Externe român în problema negocierilor 

româno-sovietice, Victor Antonescu declara: „Dle preşedinte, dlor deputaţi, din tot discursul 

dlui deputat Goga, reţin afirmaţiunea că d-sa vrea să ştie dacă tratăm sau dacă avem vreun 

pact de asistenţă mutuală cu Rusia Sovietică. // Pentru trecut, dl Titulescu v-a afirmat, pentru 

prezent vă declar că nu avem pact de asistenţă mutuală cu Rusia Sovietică şi nici nu avem 

intenţiunea să tratăm un asemenea pact“. 

În ciuda precizărilor făcute de ministrul Afacerilor Străine, deputatul Grigore Iunian, 

lider al Partidului Radical Ţărănesc, a luat şi el cuvântul în plen pentru a cere lui Victor 

Antonescu o declaraţie categorică privind atitudinea trecută, prezentă şi viitoare în problema 

unui pact de asistenţă mutuală româno-sovietic, considerând necesară o dezbatere mai amplă 

pe problemele generale de politică externă a ţării. „Dlor, cu prilejul acestei dezbateri, însă, s-

au anunţat şi unele discuţii cu privire la orientarea României în politica externă. Evident, s-ar 

părea că s-au ivit oarecare spărturi în sentimentul general, care orientează politica noastră 

alături de aliaţii din Mica Înţelegere şi relativ la pactele care au fost încheiate. Cred că este 

bine să fie din nou dezbătută această chestiune, cu prilejul dezvoltării răspunsului pe care îl 

veţi da, dle ministru de Externe. Fiecare din reprezentanţii partidelor politice socotesc că va 

avea datoria de a lămuri orientarea fiecărui partid în politica noastră externă.“ 

Fruntaşul naţional-ţărănist Virgil Madgearu a apreciat că întreaga discuţie din 

Parlament pe seama cărţii lui Jan Šeba a fost „penibilă“. Dar, la fel ca alţii de dinaintea sa, el a 

reproşat ministrului de Externe că nu a intervenit oportun pentru a curma speculaţiile şi 

suspiciunile exprimate în Parlament şi în opinia publică şi, mai ales, felul în care guvernul 
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României a exercitat cenzura, considerând că acesta a împiedicat să se obţină lămuririle 

necesare. 

Afirmaţia noului şef al diplomaţiei româneşti avea să aibă imediat ecou pe plan intern 

şi pe plan internaţional, în cercurile politico-diplomatice şi de opinie publică. 

Maksim Maksimovici Litvinov a înregistrat declaraţia tranşantă de la Bucureşti ca o 

schimbare de atitudine în cursul relaţiilor româno-sovietice. 

Deşi o asemenea reorientare era previzibilă – negocierile româno-sovietice pentru 

încheierea unui pact de asistenţă mutuală constituiseră unul din punctele centrale ale 

atacurilor la adresa lui Nicolae Titulescu şi, în ultimă instanţă, unul din motivele înlăturării 

sale – Nicolae Titulescu avea să fie surprins. În mai 1937, cu ocazia îndelungatei convorbiri 

avute la Talloires cu ministrul de Externe sovietic, Nicolae Titulescu avea să cunoască în mod 

direct reacţia Moscovei, care aducea în prim plan, fără menajamente, problema Basarabiei, a 

apartenenţei ei la România. 

Chiar şi la o sumară trecere în revistă a intervenţiilor menţionate din Adunarea 

Deputaţilor, din 3 şi 6 februarie 1937, cititorul obiectiv nu-şi poate refuza părerea că punerea 

în discuţie a unora din afirmaţiile cuprinse în lucrarea lui Jan Šeba au fost un simplu pretext 

pentru a-l ataca pe Nicolae Titulescu. 

Într-un anume fel, aceasta surprinde. Nicolae Titulescu fusese înlăturat. Oficialităţile 

guvernamentale – în ciuda afirmaţiilor făcute în câteva rânduri – nu manifestaseră nicio 

intenţie reală şi concretă de a mai apela la serviciile sale. Trecuseră 5 luni de la scoaterea sa 

de pe scena politică. În prima lună a anului 1937, Nicolae Titulescu nu înregistrase nicio 

prezenţă majoră. Şi atunci? Rămâne doar frica adversarilor săi, de la guvernare sau din 

opoziţie, faţă de pericolul potenţial al revenirii lui Nicolae Titulescu în viaţa politică 

românească şi pe scena diplomatică europeană. 

La rândul său, Senatul României avea să găzduiască, pe parcursul câtorva zile din 

februarie 1937, intervenţii ale unor parlamentari, care, într-un fel sau altul, puneau în discuţie 

politica externă a României în timpul mandatului lui Nicolae Titulescu. 

Astfel, la 5 februarie 1937, senatorul Mihail G. Orleanu, figură proeminentă a 

Partidului Naţional Liberal, îşi dezvoltă, în plenul Senatului, interpelarea sa adresată 

ministrului Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la atitudinea lui Nicolae 

Titulescu, conducătorul delegaţiei române la Conferinţa de la Montreux privind regimul 

strâmtorilor Mării Negre şi rezultatele acestei conferinţe. Mihail G. Orleanu aprecia că, prin 

hotărârile de la Montreux, România a pierdut drepturile pe care le avea în privinţa liberei 

circulaţii a navelor sale comerciale şi de război prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele. 

Vorbitorul, prea puţin încrezător în soliditatea şi eficienţa structurilor subregionale de 

securitate, pleda pentru întărirea capacităţii proprii de apărare a ţării, cu scopul de a putea face 

faţă pericolelor cu mijloacele personale. 

Trei zile mai târziu, în Senat se reluau dezbaterile pe probleme de politică externă. 

Senatorul Grigore Gafencu, fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc, a făcut astfel, la 8 

februarie 1937, o interpelare pe probleme de politică externă, prin care cerea ca guvernul să 

precizeze – prin ministrul de Externe – poziţia României în problemele de politică externă ale 

ţării, dacă exista sau nu continuitate cu politica promovată de Nicolae Titulescu: „Nimic nu ar 

fi mai îngrijitor, în vârtejul frământărilor internaţionale de azi, faţă de problemele care pun 

neîncetat în cauză relaţiile noastre cu prietenii, cu aliaţii sau cu vecinii noştri şi faţă de 

sugestiile care ne vin de pretutindeni, găsind deseori un ecou binevoitor în presă şi în 

Parlamentul Ţării, decât impresia că avem păreri nelămurite, atitudini şovăitoare şi o politică 

ale cărei formule au rămas aceleaşi, dar al cărei înţeles nu ne mai străduim să-l lămurim, nici 

pentru noi, nici pentru alţii. [...] Această întârziere provoacă nedumerire şi e prielnică 

dezbinării, care ameninţă să se întindă în ţară, cu privire la cele mai însemnate probleme de 

politică externă. Iată de ce e neapărată nevoie să ajungem la o lămurire a principiilor de 
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gândire şi de acţiune care trebuie să călăuzească acţiunea noastră în afară, principii în jurul 

cărora să se poată strânge, fără deosebire de partid, toţi cei doritori să apere interesele, 

autoritatea şi onoarea ţării.“ 

Interpelarea lui Grigore Gafencu adresată ministrului de Externe, Victor Antonescu, 

avea – dincolo de solicitarea ca guvernul să exprime, fără echivoc, principiile şi linia 

directoare ale politicii externe româneşti – un subtext deloc greu de descifrat şi de înţeles. 

Evident, evocând o dilemă, Grigore Gafencu pune guvernul în faţa alternativei: dacă 

recunoştea şi reafirma continuitatea politicii externe promovate de Nicolae Titulescu, 

guvernul Tătărescu era încă o dată confruntat cu întrebarea privind raţiunile care au 

determinat înlăturarea lui Nicolae Titulescu, pe de o parte, cu revitalizarea atacurilor forţelor 

de opoziţie din interior şi a cercurilor ostile din exterior, pe de altă parte; dacă ar fi negat 

continuitatea politicii externe promovată de Nicolae Titulescu ar fi intrat în contradicţie cu 

afirmaţiile făcute iniţial, la 29 august 1936, dar şi apoi, de premierul Gheorghe Tătărescu, pe 

de o parte, şi mai ales ar fi generat suspiciuni, şi mai mult decât atât, din partea marilor 

democraţii occidentale, a aliaţilor României (cel puţin a unora dintre ei), a principalului ei 

vecin, pe de altă parte. 

Deşi nu trimitea direct la politica externă promovată de Nicolae Titulescu – pe care o 

atacase şi avea să o mai atace cu o virulenţă şi o intensitate greu egalabilă şi greu de înţeles – 

intervenţia lui Nicolae Iorga în Senat, la 8 februarie 1937, are gradul ei de interes. Vorbitorul 

a atras atenţia asupra dezavantajelor regimului bicameral pentru cunoaşterea directă, 

reciprocă, a punctelor de vedere exprimate de senatori şi deputaţi, în oferirea posibilităţii de a 

formula şi de a da replica cuvenită. Nicolae Iorga a făcut o severă punere la punct a 

intervenţiilor lui Gheorghe Brătianu şi Octavian Goga din Adunarea Deputaţilor, în care 

aceştia îi atribuiau, în mod fals, afirmaţii şi calificative denigratoare la adresa Poloniei. 

Nicolae Iorga atrăgea atenţia asupra efectului nefast al unui asemenea procedeu în opinia 

publică poloneză. Mai direct interesantă pentru obiectul acestei lucrări este luarea de atitudine 

a lui Nicolae Iorga faţă de modul în care Milan Stojadinović a procedat, lipsit de lealitate, la 

negocierea tratatului iugoslavo-bulgar, cu ignorarea intereselor reale ale statelor membre ale 

Înţelegerii Balcanice, a regulilor care stăteau la baza unităţii şi solidarităţii ei. Aflaţi la Saint-

Moritz, Nicolae Titulescu şi Savel Rădulescu aveau să constate cu amară satisfacţie că 

punctul lor de vedere, în ciuda poziţiei oficialităţilor de la Bucureşti, nu era singular. 

Duşman declarat al lui Nicolae Titulescu, care s-a manifestat ani de zile împotriva 

şefului diplomaţiei româneşti, fie în Parlament, fie în întâlniri publice sau prin interviuri şi 

declaraţii de presă, lider mai întâi al Ligii Apărării Naţional Creştine şi mai apoi copreşedinte 

al Partidului Naţional Creştin, A.C. Cuza lua din nou cuvântul în Senat la 8 februarie 1937. 

Spre deosebire de intervenţii anterioare, în care atacul la persoană era foarte frecvent, de astă 

dată A.C. Cuza aborda politica externă sub raport principial, la capătul intervenţiei sale 

afirmând concluziv: „Eu cred că România are nevoie să-şi revizuiască relaţiile sale externe. 

Aceasta nu înseamnă că trebuie să le schimbe numaidecât, dar are datoria să revizuiască 

relaţiile sale externe, faţă de unele manifestaţiuni, care s-au produs în ultimul timp şi care tind 

a primejdui situaţia statului românesc“. Afirmaţia lui A.C. Cuza trebuie citită ca o 

reconfirmare a atitudinii sale ostile faţă de politica promovată de Nicolae Titulescu, cât şi de 

aceea dusă de Victor Antonescu, care, paradoxal, se afirma drept o politică de continuitate, 

dar se dorea, în acelaşi timp, o politică a schimbării, în zone şi direcţii ale intereselor 

româneşti. 

La 12 februarie 1937, Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine, s-a prezentat în 

faţa Senatului şi a răspuns interpelării făcute de senatorul Mihail G. Orleanu în legătură cu 

regimul strâmtorilor, aşa cum a fost stabilit prin Convenţia de la Montreux. Victor Antonescu 

afirma că noua convenţie nu aducea o ştirbire a drepturilor româneşti în privinţa trecerii 

navelor de comerţ sau în privinţa trecerii navelor de război ale puterilor beligerante, acceptate 
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în condiţiile executării unor obligaţiuni decurgând din Pactul Societăţii Naţiunilor. Cu aceeaşi 

ocazie, Victor Antonescu declara că România a fost consultată şi şi-a dat acordul pentru 

încheierea pactului iugoslavo-bulgar, că, de asemenea, au fost consultate şi şi-au dat acordul 

Turcia, Grecia şi Cehoslovacia. „Noul pact – afirma Victor Antonescu – nu micşorează întru 

nimic garanţiile de securitate ce ni le dau Pactul Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice; 

am primit în această direcţiune asigurări precise din partea guvernului iugoslav.“ Respingând 

suspiciunile formulate în legătură cu solidaritatea alianţelor României, Victor Antonescu 

declara: „Pot afirma completa loialitate în toate direcţiile a Cehoslovaciei, ca şi a Iugoslaviei, 

faţă de noi“, încheind categoric cu asigurarea că politica externă a României va rămâne 

neschimbată. Cei ce au în vedere evoluţiile din anii următori vor avea să constate cât de sigure 

(mai bine zis nesigure) au fost afirmaţiile făcute. 

Statornic până la încăpăţânare, senatorul Mihail G. Orleanu a replicat categoric la 

intervenţia lui Victor Antonescu, reafirmându-şi punctul de vedere susţinut în interpelarea sa, 

potrivit căruia Convenţia de la Montreux ar fi adus atingere drepturilor de trecere a vaselor de 

comerţ româneşti şi a vaselor de război ale aliaţilor săi potenţiali. Mihail G. Orleanu şi-a 

reafirmat, încă o dată, poziţia sa privind dezbaterile şi negocierile consacrate unui pact de 

neagresiune româno-sovietic, atât în prima, cât şi în cea de a doua formulă a sa, înaintate de 

partea română, ca şi poziţia sa privind relaţiile cu Rusia Sovietică, focalizând asupra 

pericolului sporirii influenţelor sovietice în Europa şi, mai ales, în Europa Centrală şi Europa 

de Sud-Est. Nedrept, dar cinstit şi consecvent în atitudinea sa, Mihal G. Orleanu declara: „N-

am avut nimic cu dl Titulescu, dar nu am aprobat politica d-sale, care nu a fost o politică 

românească, căci nu a fost în interesul ţării noastre“. 

Dezbaterile au fost departe de a avea rigoare. 

Intervenţiile nu au avut legătură între ele, iar uneori n-au avut niciuna cu principalele 

probleme aduse pe ordinea de zi. 

Senatorul naţional-ţărănist Mihail Manoilescu a ţinut să atragă atenţia în plenul 

Senatului asupra lipsei de reacţie a României faţă de propaganda ostilă realizată de Rusia 

Sovietică prin intermediul emisiunilor în limba română, destinate populaţiei din Basarabia, 

prin posturile de radio sovietice. „Nu este admisibil – afirma el – ca să stăm la aceeaşi masă 

cu diplomaţii străini care ne trimit zâmbete îmbietoare şi în acelaşi timp fiecare ţăran din 

Basarabia să asculte acolo, în satul lui îndepărtat, un cuvânt de ură împotriva guvernului ţării 

şi neamului românesc, trimis de la aceeaşi ţară şi de la acelaşi popor“. 

Nemulţumit de luarea de cuvânt a lui Victor Antonescu, senatorul naţional-ţărănist 

Grigore Gafencu a intervenit încă o dată în plenul Senatului, reproşând ministrului Afacerilor 

Străine lipsa unei atitudini imediate şi hotărâte de politică externă, cantonarea în expuneri de 

principii şi doctrină. Grigore Gafencu a cerut o reafirmare a credinţei în trăinicia şi necesitatea 

alianţelor noastre „ca să întărim în sânul acestor alianţe o disciplină şi o ordine atât de 

necesare în colaborările dintre state şi să ne ferim de anumite tendinţe divergente, de anumite 

tendinţe străine de interesele vitale fie ale unui stat, fie ale altuia, dar cum trebuie să ne ferim 

de surprinderi neplăcute şi de neplăcute neînţelegeri“. Spusele lui Grigore Gafencu trimiteau 

în mod direct la atitudinea Iugoslaviei şi la efectele negative ale acesteia asupra coeziunii şi 

solidarităţii Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice.  

Surprinde, numai într-o oarecare măsură, trimiterea critică la persoana şi acţiunea lui 

Nicolae Titulescu, trimitere care face notă discordantă cu poziţia adoptată de conducerea 

Partidului Naţional Ţărănesc. Lăsând să se înţeleagă nemulţumirea proprie, dar nu numai a 

lui, faţă de modul în care era informat Parlamentul în problemele de politică externă, faţă de 

caracterul aleatoriu al dezbaterilor pe asemenea chestiuni, Grigore Gafencu nu l-a menajat 

deloc pe Nicolae Titulescu, uitând că pe vremea când marele „Tit“ domina la Palatul Sturdza 

atitudinea sa era alta. „Trebuie să avem un corp diplomatic compus din oameni culţi, 

inteligenţi şi în curent cu tot ce se petrece în lume; care, coordonând munca lor, să dea 
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politicii noastre externe acea unitate fără de care nu se poate face nimic serios. // Îmi aduc 

aminte că dl Titulescu, când voia să dea explicaţiuni, chema membrii Senatului în localul 

Camerei, unde, în şedinţă intimă, spunea ceea ce avea de spus. // Dar Senatul este un corp 

legiuitor, are Comisiunea lui de afaceri străine, cu birouri etc. Era lipsit de eleganţă procedeul; 

căci cum să ceri Senatului să iasă din localul lui, ca să asculte pe dl Titulescu. // Greşeala dlui 

Titulescu a fost că la un moment dat s-a găsit prea stăpân, prea liber; ambianţa aceasta 

internaţională l-a făcut să piardă din vedere marile interese naţionale şi să adopte interesele 

internaţionale.“ Gravă şi nedreaptă apreciere, pe care Grigore Gafencu n-o îndrăznise până 

atunci şi pe care Partidul Naţional Ţărănesc, din care făcea parte, nu o împărtăşea şi, cu atât 

mai mult, n-a exprimat-o niciodată. 

Reproşul nedisimulat formulat de Grigore Gafencu la adresa politicii externe a 

guvernului l-a iritat pe Victor Antonescu, care s-a simţit obligat să ia din nou cuvântul. 

Răspunzând interpelării acestuia, Victor Antonescu a afirmat că a venit în câteva rânduri în 

faţa Parlamentului cu explicaţii şi precizări de politică externă care înlătură orice dubii, 

subliniind deopotrivă că alianţele României nu numai că nu au avut de suferit în timpul 

mandatului său, ci din contră. Dezvoltând în acest sens, Victor Antonescu a menţionat în 

context călătoriile politico-diplomatice făcute la Praga, Varşovia, Paris, precum şi vizitele pe 

care urma să le facă la Atena, Ankara şi Belgrad. Victor Antonescu a reiterat continuitatea 

politicii externe a României, a respins suspiciunea privind o ruptură cu politica externă 

urmărită de predecesorul său, aducând în consecinţă un omagiu activităţii desfăşurate de 

Nicolae Titulescu. 

Cunoscut fiind rolul pe care Partidul Naţional Liberal sau, mai exact, guvernul liberal 

condus de Gheorghe Tătărescu l-a avut în înlăturarea lui Nicolae Titulescu, la 29 august 1936, 

elogiul adus de noul ministru de Externe, Victor Antonescu, predecesorului său, Nicolae 

Titulescu, a surprins: „Dlor senatori, eu închei această cuvântare, asigurând Senatul că 

niciodată alianţele noastre nu au fost mai bine slujite, mai bine păzite într-o atmosferă de mai 

afectuoasă încredere decât astăzi. // Nu vreau să se creadă însă – şi datoresc asupra acestui 

lucru un cuvânt de explicaţiune Senatului – că arunc prin această afirmare vreo umbră asupra 

activităţii predecesorului meu. // De dl Titulescu mă leagă o afectuoasă, o profundă şi veche 

prietenie. // Predecesorul meu, cu un talent strălucit, cu o mare inteligenţă şi cu un deosebit 

prestigiu, a ştiut întotdeauna să păzească interesele ţării. Succesiunea ce am primit nu este 

grea şi profit bucuros de această ocaziune spre a aduce dlui Titulescu, fără niciun fel de 

rezervă, omagiile mele înaintea Senatului. // Dacă se face greşeala de a se judeca politica ţării 

nu după principiile ce o călăuzesc – dictate de interesele permanente ale ţării –, ci după 

oamenii ce o aplică, se poate ajunge uneori la concluzii eronate. // Politica ţării, pe care o apăr 

astăzi, cu căldură şi cu convingere, este politica dusă de la Război încoace de ţara noastră, 

statornicită de Ion Brătianu, continuată cu strălucire de Titulescu şi urmată cu toată grija şi cu 

toată sârguinţa de mine! Acesta este adevărul.“ 

Ar fi hazardat să afirmăm că omagiul era sincer sau că el reprezenta doar o abilitate 

politică. Avem însă suficiente motive să credem că Gheorghe Tătărescu nu a fost foarte 

încântat de lipsa oricărui echivoc a judecăţii lui Victor Antonescu, de tonul cald şi generos al 

spuselor sale la adresa lui Nicolae Titulescu. Partidul Naţional Liberal şi guvernul Tătărescu 

nu vor mai înregistra în perioada următoare astfel de elogii, ba, din contră, vor reacţiona 

violent ori de câte ori Nicolae Titulescu va ieşi pe scena politică, întrevederile şi declaraţiile 

sale fiind comentate cu ostilitate, prin intermediul unui vast aparat propriu de propagandă şi al 

tuturor celor, fără niciun fel de convingeri, care puteau fi cumpăraţi, devenind mercenari ai 

oricărui război. 

Şi observatorilor români ai scenei parlamentare de la Bucureşti nu le-a scăpat faptul că 

în dezbaterile din luna februarie 1937, aşa cum remarca Grigore Filipescu, preşedintele 
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Partidului Conservator, „s-a altoit o chestie externă, cu serioase consecinţe posibile, pe o 

chestie personală“, că „tot substratul dezbaterilor [...] este afacerea Titulescu“. 

Referindu-se la conţinutul şi tonul luărilor de cuvânt din şedinţa din 12 februarie 1937, 

liderul Partidului Conservator sublinia cu tristeţe în editorialul său din „Epoca“: „Şedinţa de 

ieri a Senatului, dacă a fost bună în ansamblul ei, a avut şi o latură urâtă: atitudinea unor 

membri ai maturului corp – din fericire puţini la număr – faţă de d. Titulescu. // D. Orleanu a 

avut curajul părerilor sale şi atunci când d. Titulescu era ministru de Externe. Alţii se 

ploconeau în faţa lui. // Aproape trei ani cât a făcut parte din cabinetul liberal d. Titulescu, 

aceşti viteji n-au deschis gura. // Curajul le-a revenit ca prin farmec văzând scaunul dlui 

Titulescu gol. // Unii au avut întreruperi deplasate, de câte ori se rostea numele fostului 

ministru, alţii, mai modeşti, murmurau cuvinte de neînţeles. // Erau mai în rolul lor când 

aplaudau acum un an, pricepând ori nepricepând.“ 

Scandalul provocat de lucrarea lui Jan Šeba a agitat spiritele şi în rândurile figurilor 

extraparlamentare. Gheorghe Tătărescu a dispus o anchetă pentru identificarea autorului 

broşurii Regat Independent Român sau Protectoratul Cehoslovac, care a adus în discuţie în 

Adunarea Deputaţilor şi în Senat, ca şi în cercurile largi de presă, lucrarea lui Jan Šeba. S-au 

făcut tot felul de supoziţii, dar nu s-a stabilit niciun responsabil şi, cu atât mai mult, nimeni n-

a fost făcut vinovat şi nimeni n-a fost pedepsit. Abia mai târziu, în lucrarea România şi 

sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută, apărută după război, Mihail R. Sturdza, fruntaş 

legionar, fost ministru de Externe al României, în perioada 14 septembrie–20 decembrie 1940, 

condamnat în contumacie pentru participarea la rebeliunea legionară, şi-a asumat paternitatea 

broşurii şi difuzarea ei. Mihail R. Sturdza afirma că broşura a fost tipărită în tipografia 

ziarului „Mişcarea“ în 500 exemplare şi că el a distribuit-o „membrilor Parlamentului, 

membrilor guvernului, personalităţilor politice importante, serviciilor competente ale 

Ministerului Afacerilor Străine, corpului diplomatic şi presei“. În lipsa unor contestări, putem 

reţine o asemenea pretenţie. Pledează pentru acceptarea ei faptul că Mihail R. Sturdza a fost 

unul dintre cei mai virulenţi şi ireductibili duşmani ai lui Nicolae Titulescu, pe care nu s-a sfiit 

să-l califice – absurd şi abject – drept trădător de neam, vânzător de ţară în slujba şi în 

favoarea Rusiei Sovietice. Pledează pentru acceptarea ei şi numirea sa, la 1 iunie 1937, ca 

ministru plenipotenţiar cls. II. Toţi cei ce l-au iubit pe Nicolae Titulescu şi i-au rămas, într-un 

fel sau altul, aproape, au fost pedepsiţi. Toţi cei care au îngroşat corul adversarilor şi 

detractorilor săi au fost răsplătiţi, cu cât mai nemernici au fost, fiind puşi la adăpostul 

protecţiei din partea unor înalţi oficiali, a Coroanei înseşi. 

În spatele atacurilor împotriva lui Jan Šeba s-au aflat cercuri politice guvernamentale 

din diverse ţări, din Germania şi Polonia, în primul rând. Aşa cum am spus-o mai sus, o 

repetăm: nu Jan Šeba era cel vizat, ci Nicolae Titulescu, nu aprecierile lui Šeba erau 

discutabile şi discutate, ci opţiunea lui Titulescu pentru reglementarea şi normalizarea 

relaţiilor României cu Rusia Sovietică, pentru încheierea unui pact de asistenţă mutuală între 

cele două ţări. Aşa fiind, Jan Šeba nu a scăpat tirului unor reproşuri şi acuze din partea unor 

partide şi organe de presă din Cehoslovacia, accentuat de răsplătirea între timp a lucrării sale 

cu Premiul „Masaryk“ al oraşului Praga şi cu recomandarea, de către Ministerul 

Învăţământului de la Praga, de cumpărare şi folosire a lucrării lui Jan Šeba în procesul de 

învăţământ. Milan Hodža, primul-ministru, şi Kamil Krofta, ministrul de Externe, au fost 

interpelaţi sever de opoziţie. Şeful diplomaţiei cehoslovace a fost obligat să se explice – 

aproape până la a se scuza – că a semnat prefaţa lucrării lui Jan Šeba. 

Nimeni, nici la noi, nici în alte state vecine, n-a văzut în „cazul Šeba“ un incident, ci în 

principal o problemă de fond, a rolului şi ponderii factorului sovietic în Europa. Edificatoare 

pentru percepţia Moscovei faţă de dezbaterile Senatului şi Adunării Deputaţilor din România 

sunt cele spuse de Mihail Semionovici Ostrovski, trimisul extraordinar şi ministru 

plenipotenţiar al Uniunii Sovietice la Bucureşti, la 1 martie 1937, lui Victor Antonescu, 
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ministrul de Externe al României: „…i-am spus că în «cazul Šeba» pe mine mă interesează nu 

atât Šeba în sine, cât acea circumstanţă că şi polonezii şi nemţii, cu contribuţia cărora s-a 

instrumentat tot acest caz, şi-au propus să lovească şi au lovit şi în Mica Înţelegere şi în noi; 

niciodată în doi ani şi mai bine de când sunt la Bucureşti – i-am spus lui Antonescu – nu s-au 

ţinut asemenea discursuri în Parlament. Surprind, însă, în aceste dezbateri nu discursurile în 

sine, ci faptul că atacurile împotriva conceptului de Mică Înţelegere şi împotriva Uniunii 

[Sovietice] nu au primit riposta nici din partea guvernului, cu toate că erau prezenţi trei 

membri ai Cabinetului, inclusiv ministrul Afacerilor Străine, nici din partea majorităţii 

guvernamentale, ceea ce ar fi fost de neimaginat cu un an în urmă“. 
Amploarea şi virulenţa scandalului din Adunarea Deputaţilor şi Senatul României au 

impus lui Victor Antonescu să facă în consecinţă diligenţe diplomatice care să stingă ceea ce 

devenise „cazul Šeba“, „scandalul Šeba“. 

După o întâlnire Victor Antonescu–Jan Šeba, făcută sub semnul curtoaziei reciproce, 

în care diplomatul cehoslovac, „foarte deprimat a recunoscut el însuşi imposibilitatea de a mai 

rămâne în post la Bucureşti“, ministrul român de Externe a cerut lui Gheorghe Aurelian, 

trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Praga, să transmită lui Kamil 

Krofta dorinţa guvernului român – exprimată într-o formulă diplomatică consacrată – ca 

misiunea lui Jan Šeba la Bucureşti să înceteze. 

În consecinţă, Gheorghe Aurelian a făcut trei vizite lui Kamil Krofta. Respectând 

indicaţia expresă a Bucureştilor, ministrul României la Praga nu a cedat argumentelor şi 

contraargumentelor formulate de şeful diplomaţiei cehoslovace, în numele guvernului de la 

Praga, care arăta că nu putea accepta luarea unei asemenea măsuri sub presiuni externe, în 

primul rând din partea Varşoviei. 

Riscul ca scandalul să continue şi să ia proporţii a determinat Parisul să intervină, 

cerând guvernelor cehoslovac şi român să rezolve incidentul „printr-o puternică manifestaţie 

de solidaritate în cadrul Micii Înţelegeri“, cât mai curând cu putinţă. 

Jan Šeba a fost rechemat la Praga. La 12 martie 1937, Carol al II-lea l-a primit în 

audienţă de rămas bun, ocazionată de încheierea misiunii. 

În zilele de 22–24 martie 1937, Gheorghe Tătărescu, primul-ministru român, a făcut o 

vizită oficială la Praga, având întrevederi cu Edvard Beneš şi Milan Hodža. În zilele de 15–17 

iunie 1937, Milan Hodža a făcut o vizită oficială în România. 

Totul părea că a intrat în normal. Jan Šeba părăsea scena politico-diplomatică 

europeană, fiind trimis la Shanghai. Nicolae Titulescu a continuat însă să fie urmărit şi atacat 

şi fără „cazul Šeba“. 

Ceea ce s-a întâmplat la începutul anului 1937 nu era decât un semnal. 

Tendinţele centrifuge din cadrul Micii Înţelegeri s-au accentuat. 

Un an mai târziu, în urma Acordului de la München (29 septembrie 1938), care 

consacra mutilarea Cehoslovaciei prin semnătura lui Hitler, Mussolini, Chamberlain şi 

Daladier, Mica Înţelegere ieşea de pe scena politică europeană, devenind doar o filă de istorie. 

Desfăşurările ostile din Parlamentul de la Bucureşti au fost receptate de Nicolae 

Titulescu ca un semnal politic. Departe de a putea interveni pentru a le contracara sau atenua, 

luările de atitudine de la Bucureşti conturau un puternic curent anti-Titulescu care se folosea 

de orice motiv, mai mult sau mai puţin formal, pentru a ataca şi denigra persoana şi politica 

lui Nicolae Titulescu. Guvernanţii de la Bucureşti – aceiaşi care îl eliminaseră din viaţa 

politică la 29 august 1936 – îi confirmau mesajul că nu îl doreau, nici în prezent, nici în viitor. 

 

* 

 

În întreg acest an pe care îl avem în vedere, au apărut în presa română numeroase 

articole de mai largă analiză a personalităţii şi operei politico-diplomatice a lui Nicolae 
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Titulescu. Orice analist de astăzi este obligat să-şi pună întrebări privind rostul şi impactul lor. 

Era vorba de un exerciţiu intelectual pur şi simplu sau de un scop imediat? Oameni cultivaţi şi 

serioşi, inteligenţi şi riguroşi, acei ziarişti pe care îi avem în vedere nu revendicau pentru ei 

calitatea de oameni de ştiinţă, şi, ca atare, nu revendicau pentru articolele lor, mai mari sau 

mai mici, calitatea de analize ştiinţifice a liniilor şi acţiunilor de politică externă ale lui 

Nicolae Titulescu şi a evoluţiilor României în plan internaţional după înlăturarea acestuia. 

Neîndoielnic, paginile lor – sigur, avem în vedere ale celor care făceau opinie publică – nu 

erau exegeze savante, dar constituiau radiografii fidele şi utile, care nu puteau fi ignorate de 

cercurile politice şi diplomatice, din ţară şi străinătate, şi care erau aşteptate şi primite cu 

interes în zonele largi ale cititorilor de rând. Aşa fiind, articolele respective, atunci când aveau 

un sens pozitiv, constituiau pledoarii, mai mult sau mai puţin directe, pentru un anumit tip de 

politică externă, pentru readucerea în prim-plan a personalităţii lui Nicolae Titulescu. 

Comparaţiile aluzive sau directe reliefau slăbiciunile care interveniseră după demiterea lui 

Nicolae Titulescu la 29 august 1936. Fusese înlăturat un lider, nu doar al României, ci şi al 

scenei politice europene, fusese îndepărtat un partizan al marilor principii şi un promotor al 

marilor idei, fusese blocat un duşman ireductibil al tendinţelor revizioniste şi al poziţiilor 

conciliatoriste. Concluziile se impuneau de la sine. Dacă guvernanţii nu mai aveau nicio 

intenţie de a-l readuce sau de a-l accepta pe Nicolae Titulescu la conducerea diplomaţiei 

româneşti, opinia publică resimţea, din ce în ce mai acut, această necesitate, ce se regăsea în 

luările de atitudine ale unor ziare şi ale unor ziarişti de prestigiu. Dincolo de latura afectivă, 

publicul larg resimţea din ce în ce mai acut zonele de incoerenţă tot mai frecvente în noua 

politică externă a României, micşorarea autorităţii şi prestigiului României de putere (sub) 

regională. Acest fenomen era legat în conştiinţa publică de înlăturarea lui Nicolae Titulescu, 

după cum de revenirea sa se lega speranţa reluării cu fidelitate şi consecvenţă a politicii 

externe pe care acesta, în numele ţării, o promovase. 

În cadrul unor conferinţe publice, ziarişti de primă linie au pledat pentru revenirea lui 

Nicolae Titulescu pe scena politică internă din România.  

În încheierea unei conferinţe publice ţinută sub auspiciile „Asociaţiei de studii 

internaţionale Louis Barthou“ la 11 februarie 1937, N.N. Petraşcu afirma: „Să-mi daţi voie să 

închei, urând poporului nostru să aibă curând norocul de a mai fi călăuzit de marele său ctitor, 

care este eminentul om de stat Nicolae Titulescu, în opera căruia găsim cea mai perfectă 

susţinere şi apărare a intereselor superioare naţionale ale ţării“. 

Pledând pentru revenirea lui Nicolae Titulescu pe scena politică, la conducerea 

diplomaţiei româneşti, Alexandru Popescu-Necşeşti, fost subsecretar de stat la Ministerul 

Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, afirma, într-o conferinţă publică susţinută la 18 aprilie 1937: 

„Diplomatul trebuie să se resemneze în ceasurile grele la o tăcere desăvârşită. // D. Titulescu 

s-a identificat cu interesele permanente ale ţării sale, luptând fără preget şi închizându-se în 

tăcere atunci când soarta i-a fost potrivnică. // Care sunt cauzele ce ne lipsesc în clipele de faţă 

de concursul marelui bărbat de stat? Mutismul lui apasă asupra noastră mărind neliniştea celor 

de aci. // Să sperăm că această strălucită inteligenţă n-o să stea mult timp departe de postul de 

răspundere unde cu toţii îl dorim.“ 

Nu ne propunem să inventariem aici toate aceste pledoarii, oricât de relevante şi 

prestigioase ar fi fost. Ne-am oprit doar asupra câtorva, întrucât ele exprimau o atitudine, un 

curent de opinie, în egală măsură o judecată de valoare şi o poziţie publică. 

 

* 

 

La începutul celei de a doua decade a lunii februarie 1937, Nicolae Titulescu a fost 

îngrijorat de starea sănătăţii sale, căci analizele făcute indicau o scădere a numărului 
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globulelor roşii. Obiectiv vorbind, scăderea globulelor roşii de la 4,8 milioane la 4,2 milioane 

nu reprezenta un motiv real de îngrijorare, asta pentru specialişti. 

Dar apropiaţii, rude şi prieteni, nespecialişti, i-au împărtăşit îngrijorarea şi 

preocuparea. Tuturor le erau încă proaspete în memorie momentele deosebit de grele prin care 

Nicolae Titulescu a trecut în septembrie 1936. Aflat la un pas de moarte, fusese obligat atunci 

să apeleze la numeroşi medici de mare autoritate, din ţară şi străinătate, care au adoptat atunci 

diverse măsuri urgente pentru a-l scoate pe conaţionalul nostru din starea critică în care se 

afla. S-a procedat la o serie de transfuzii. Din relatările presei româneşti şi ale presei 

internaţionale, se cunosc reacţiile de opinie publică din acele zile de tensiune şi 

disponibilitatea unui mare număr de persoane, care s-au oferit spontan să doneze sânge pentru 

transfuziile necesare în beneficiul lui Nicolae Titulescu. 

Din raţiuni lesne de înţeles în asemenea împrejurări, îngrijorările lui Nicolae Titulescu 

din februarie 1937 n-au fost făcute publice. O largă publicitate în acest sens ar fi afectat 

programul său de contacte şi convorbiri, pe de o parte, ar fi fost speculată de adversari şi 

duşmani, care ar fi calificat-o drept o încercare de a intoxica, sensibiliza şi emoţiona, încă o 

dată, opinia publică din ţară şi străinătate, pe de altă parte. 

Din datele de care dispunem – provenind în special de la cel mai apropiat colaborator 

al său, care a fost Savel Rădulescu – putem afirma că încercările dramatice pe care le-a 

traversat în 1936 l-au obligat pe Nicolae Titulescu, pe parcursul anilor următori, să alterneze, 

mai frecvent ca altă dată, perioadele de lucru intens cu perioadele de relaxare. În anii 

precedenţi, de intensă activitate, vacanţa intervenea o dată pe an, după aproape 10 luni de 

lucru istovitor, ceea ce acum nu-şi mai putea permite. 

În mare vorbind, se poate afirma însă că anul 1937 a fost pentru Nicolae Titulescu, sub 

raportul sănătăţii, un an acceptabil, fără crize majore. 

La sfârşitul lunii decembrie 1937, el a părăsit precipitat ţara pentru a se duce la Viena 

şi a consulta un celebru oto-rino-laringolog austriac, dr. Neuman. Motivul real al părăsirii ţării 

de către Nicolae Titulescu la sfârşitul anului 1937 rămâne discutabil şi de cercetat în 

continuare. Se poate spune cu certitudine, că atunci şi în lunile următoare, Nicolae Titulescu 

nu s-a confruntat cu o problemă gravă, situaţia fiind sub control. 

 

* 

 

Nu dispunem de informaţii directe provenind de la Nicolae Titulescu referitoare la 

situaţia sa economico-financiară în 1937. 

Este însă mai presus de orice dubiu că Nicolae Titulescu a cunoscut dificultăţi. 

Consultarea, în toamna anului 1936, a numeroşi medici, străini şi români – într-un 

moment în care însăşi viaţa sa a fost pusă într-un pericol extrem – a fost foarte costisitoare. 

Activul său a fost grevat în continuare cu sarcini reale, în principal cea rezultată din 

împrumutul făcut la Marmorosch-Blank – în lire sterline şi franci francezi – convertit în 1924 

la cursul zilei, presiunea resimţind-o în continuare, inclusiv, după ştiinţa noastră, în cursul 

anului 1937. 

Nemaiavând nicio demnitate ministerială şi, cel puţin deocamdată, niciun alt 

angajament, de membru în vreun consiliu de administraţie, consultant juridic internaţional sau 

colaborator la vreun mare organ de presă, Nicolae Titulescu a fost obligat să-şi impună unele 

restricţii, cheltuind totuşi sume modice impuse de obligaţia de a face faţă onorabil uzanţelor 

de gazdă a unor invitaţi, oficiali străini sau prieteni şi colaboratori români. 

A sperat, şi nu doar în 1937, să revină la guvernare şi, ca atare, a locuit pe întreg 

parcursul anului 1937 într-un hotel. Regia, oricât ar fi fost de mică, i-a sporit cheltuielile. Mai 

târziu, când avea să constate că nu mai are nicio cale de întoarcere în viaţa politică 

românească, Nicolae Titulescu avea să regrete faptul că nu şi-a cumpărat la timp, după 



21 

 

demitere, o casă în străinătate, pe Coasta franceză, ceea ce ar fi fost posibil şi indiscutabil 

infinit mai puţin costisitor. 

A apelat, în consecinţă, la creditori străini, care i-au răspuns cu promptitudine şi l-au 

tratat cu înţelegere. 

Faptul în sine că Nicolae Titulescu a fost obligat să apeleze la împrumuturi contrazice 

afirmaţia calomnioasă a lui Constantin Argetoianu cum că fostul ministru de Externe şi-ar fi 

însuşit sume mari de bani din cele puse la dispoziţia sa, în timpul mandatului, de către Palatul 

Sturdza, din care nu ar fi restituit decât o parte infimă, restul însuşindu-şi fără niciun fel de 

acte justificative. „Această din urmă afirmare este probabil menită să explice sumele mari pe 

care le cheltuieşte împreună cu suita sa la Monte Carlo sau la St.-Moritz. Sumele încasate din 

fondurile Externelor şi puse la o parte sunt într-adevăr greu de mărturisit.“ 

Lui Nicolae Titulescu i s-au făcut în timp, după demiterea sa, la 29 august 1936, 

propuneri pentru unele angajamente şi el însuşi a făcut demersuri în acest sens. 

Susţine o asemenea afirmaţie faptul că, în decembrie 1936, întâlnindu-l pe Eduard 

Mirto, Nicolae Titulescu îi vorbea despre „toate consultaţiile de drept internaţional care i s-au 

cerut pentru procese din Franţa şi din Anglia“, precum şi despre „toate băncile care i-au oferit 

credite nelimitate ca să lupte împotriva adversităţii“. 

Din informaţiile dobândite de Constantin Argetoianu şi diseminate în cercurile politice 

şi financiare de la Bucureşti, Nicolae Titulescu obţinuse, probabil în septembrie 1937, un 

angajament la „Schell“. Nu avem informaţii certe privind statutul său, ca funcţie şi retribuţie. 

Nu dorim să extindem analiza şi la nivelul anilor următori. Informaţiile documentare, 

atâtea câte sunt, certifică faptul că exilul a însemnat pentru Nicolae Titulescu o situaţie 

precară, mereu mai dificilă, din punct de vedere psihic şi material, că dezamăgirile şi 

dificultăţile personale s-au înmulţit şi accentuat, sporindu-i starea de tensiune, dezamăgire şi 

tristeţe iremediabilă. 

 

* 

 

Puţini ca el, la vremea lui, au înţeles că rămânerea în actualitate se realizează în cele 

mai diferite moduri. Nicolae Titulescu a intuit, printre primii, că sportul – manifestările 

sportive – poate constitui pentru un om politic terenul (unul dintre terenuri) pentru câştigarea, 

recâştigarea, menţinerea şi consolidarea popularităţii. Cupa „Titulescu International Challenge 

Cup“, organizată la Saint-Moritz, a fost în februarie 1937 un eveniment monden dintre cele 

mai apreciate şi de larg ecou, plasându-l pe Nicolae Titulescu, ca iniţiator, coorganizator şi 

gazdă, în prim-planul actualităţii reputatei staţiuni alpine elveţiene. Nu ni s-a păstrat discursul 

său ţinut la dineul organizat cu ocazia încheierii primei manifestări de acest gen de la Saint-

Moritz. Dintr-un alt discurs, rostit cu o ocazie similară, în 1939, deducem că Nicolae 

Titulescu folosea asemenea prilejuri pentru a depăşi notele protocolare, dând cuvintelor sale şi 

un mesaj politic. De fapt, conaţionalul nostru nu pierdea nicio ocazie pentru a vorbi despre 

pace şi război, despre necesitatea de a solidariza toate forţele şi conştiinţele iubitoare de pace 

într-o acţiune vigilentă împotriva atitudinilor şi acţiunilor distructive ale forţelor revizioniste 

şi agresive ale statelor totalitare. 

 

* 

 

La sfârşitul lunii martie 1937, Nicolae Titulescu părăseşte Elveţia şi se duce un timp în 

Franţa, instalându-se la reşedinţa sa de la Cap Martin. 

Chiar în ziua plecării spre Paris, Nicolae Titulescu conferă cu André Pierre Gabriel 

Amedée Tardieu şi cu Pierre Etienne Flandin, foşti prim-miniştri. 
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În răstimpul şederii sale la Paris, făcute cu rostul de a-şi „afirma din nou existenţa 

biologică şi politică“, Nicolae Titulescu are întâlniri şi conferă cu Albert Lebrun, preşedintele 

Republicii Franceze; Léon Blum, prim-ministru; Yvon Delbos, ministru de Externe; Edouard 

Daladier, ministru de Război; Pierre Cot, ministru al Aerului; André Pierre Gabriel Amedée 

Tardieu, Pierre Etienne Flandin, Pierre Laval, Albert Sarraut, Joseph Paul-Boncour – foşti 

prim-miniştri; cu alţi miniştri, foşti miniştri şi înalţi funcţionari (Paul Reynaud, fost ministru 

de Finanţe, al Coloniilor, de Justiţie; Anatole de Monzie, fost ministru al Instrucţiunii Publice, 

al Lucrărilor Publice; Georges Mandel, fost ministru al Poştelor; Alexis Saint Léger Léger, 

ambasador, secretar general al Ministerului de Externe francez; René Massigli, ministru 

plenipotenţiar, directorul Direcţiei Politice la Quai d’Orsay; Charles Rochat, director al 

Cabinetului ministrului de Externe francez; Pierre Commert, directorul Secţiei Informaţii din 

Secretariatul Societăţii Naţiunilor; Marcel Desirée Hoden, înalt funcţionar francez la 

Secretariatul Societăţii Naţiunilor). 

În aprilie 1937, Nicolae Titulescu avea să se întâlnească la Paris cu Grigore Filipescu, 

şeful Partidului Conservator; G.G. Mironescu, fost prim-ministru şi ministru de Externe; 

Armand Călinescu, fost ministru ş.a. 

Printre contactele avute la Paris, în primăvara anului 1937, s-a numărat şi William 

Christian Bullit, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Paris. 

Savel Rădulescu s-a manifestat şi el activ. În afara contactelor mai sus-menţionate, la 

care avem toate motivele să credem că a participat, Savel Rădulescu s-a întâlnit personal cu 

Yvon Delbos, ministrul de Externe francez; Joseph Paul-Boncour, fost prim-ministru; cu Léon 

Blum, prim-ministru şi Paul Bastid, ministru al Comerţului. 

Cronologia pe care o publicăm la sfârşitul lucrării inserează multe alte informaţii utile 

privind alte contacte ale lui Nicolae Titulescu şi Savel Rădulescu, împreună sau separat, cu 

prestigioşi oameni de cultură aflaţi în capitala Franţei (Charles de Chambrun, Wladimir 

d’Ormesson, André Maurois, Reynaldo Hahn, Madeleine Brisson) şi cu ziarişti de renume 

european (dintre care evocăm numele: John Eppstein, Pierre Guimier; Emile Buré, Jacques 

Chastenet de Castaing, Henri Geraud [Pertinax], James Donadieu, Alfred Mousset), cu 

diplomaţi români în funcţie ş.a. 

Chiar dacă nu avem decât puţine amănunte în legătură cu toate aceste întrevederi, 

datele de care dispunem ne permit câteva remarci. Se impune a constata calitatea contactelor. 

Nicolae Titulescu a întâlnit practic toate vârfurile politice (preşedinte, prim-ministru, ministru 

de Externe, ministru de Război), ca şi alţi oameni politici, reprezentativi, membri sau nu ai 

Cabinetului, diplomaţi de marcă ş.a. Numărul mare al întâlnirilor nu poate scăpa observaţiei. 

Frecvenţa lor pe un spaţiu temporal atât de mic impresionează de-a dreptul. Aria convorbirilor 

– se poate deduce – a fost largă, implicând aspecte globale ale vieţii internaţionale (securitatea 

în Europa Occidentală, în Europa Centrală şi Răsăriteană, dezagregarea structurilor de 

securitate, scăderea autorităţii şi eficienţei Societăţii Naţiunilor), dar şi aspecte punctuale ale 

relaţiilor româno-franceze. Dată fiind calitatea neoficială a lui Nicolae Titulescu, se poate 

presupune cu mult temei că, în ciuda caracterului deschis al acestor convorbiri, ele s-au limitat 

la o informare reciprocă, neimplicând angajamente de niciun fel. 

Ansamblul acestor constatări conduce la concluzia că Nicolae Titulescu s-a bucurat la 

Paris de o primire de excepţie. Nu exagerăm când afirmăm că un asemenea program – 

dovedind marile simpatii pe care Nicolae Titulescu le câştigase pentru ţară şi pentru sine – 

putea face gelos pe orice om politic. 

Faţă de o asemenea primire, cercurile conducătoare de la Bucureşti, surprinse oarecum 

– căci ele legau mecanic onorurile şi consideraţia arătate în trecut faţă de Nicolae Titulescu de 

calităţile sale oficiale – au manifestat o serioasă iritare. Asemenea stări de lucruri vor face ca, 

mai târziu, guvernul român să intervină, direct sau prin interpuşi, pe lângă autorităţile 
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franceze şi engleze, în scopul de a îngusta câmpul de mişcare al diplomatului român şi de a 

reduce camera de rezonanţă pentru persoana şi acţiunea sa. 

 

Nimeni nu poate crede într-o coincidenţă între prezenţa lui Constantin Argetoianu şi a 

lui Nicolae Titulescu la Paris. 

Dorinţa de a contacta personalităţi franceze de vârf şi de a purta convorbiri cu acestea 

edifică asupra scopului concret şi imediat al prezenţei sale în capitala Franţei. 

Constantin Argetoianu era acolo pentru a contracara sau micşora efectele întâlnirilor şi 

convorbirilor lui Nicolae Titulescu. 

Că a făcut-o din proprie iniţiativă nu este exclus, dar şi mai probabil este că a fost 

mandatat de Carol al II-lea, căruia i-a fost fidel. Surprinde şi azi – desigur doar până la un 

punct – promptitudinea cu care Yvon Delbos l-a primit pe Constantin Argetoianu (la 3 zile 

doar de la primirea lui Nicolae Titulescu de către primul-ministru Léon Blum şi Yvon Delbos, 

cu o zi înainte de primirea lui Nicolae Titulescu de către Albert Lebrun, preşedintele Franţei). 

Înaltul demnitar francez ştia, desigur, că, dincolo de calitatea sa de lider politic al unui partid 

politic românesc, Constantin Argetoianu era un oponent al politicii lui Titulescu şi un posibil 

mesager al lui Carol al II-lea. 

Înainte de orice altceva, trebuie să remarcăm lipsa de caracter a omului politic francez 

– departe de a fi singurul! – care accepta o asemenea întâlnire – care nu putea scăpa nimănui, 

ca dată şi semnificaţie – în chiar perioada prezenţei lui Nicolae Titulescu la Paris, înainte ca 

acesta să-şi fi încheiat contactele oficiale. 

Nu dispunem de o stenogramă a convorbirii Argetoianu–Delbos, dar notaţiile omului 

politic român sunt ample şi substanţiale. 

Atacurile şi contraatacurile lui Constantin Argetoianu sunt multiple. 

Înainte de toate, micuţul lider român îşi avertiza interlocutorul francez asupra efectelor 

„posibilelor intrigi pe care fără îndoială delăsata odaliscă va încerca să le ţese în cercurile 

politice franceze“. 

Mimând insensibilitatea faţă de „calomniile şi minciunile“ atribuite lui Nicolae 

Titulescu care îl avea drept obiect, Constantin Argetoianu specula afirmând că „acum nu mai 

eram eu […] ţinta perfidelor sale atacuri, ci Regele care fără îndoială îl debarcase în mod cam 

brutal“. 

Scopul intervenţiei era clar – apărarea persoanei lui Carol al II-lea. 

Contestând aprecierea lui Nicolae Titulescu cum că îndepărtarea sa era motivată de „o 

schimbare totală de orientare politică“, Constantin Argetoianu releva „hotărârea Regelui Carol 

de a conduce în persoană politica noastră externă, de a fi propriul său ministru de Externe – şi 

nicidecum intenţia de a schimba politica urmată până la acest gest de eliberare de ordin 

exclusiv personal“. 

Scopul intervenţiei era clar: apărarea politicii lui Carol al II-lea. 

Constantin Argetoianu s-a lansat într-un atac dezlănţuit furibund împotriva lui Nicolae 

Titulescu, care n-ar fi făcut decât „să compromită alianţele noastre interpretându-le 

instrumentele în afară şi peste spiritul lor propriu“, care s–ar fi „preocupat numai şi numai de 

situaţia dsale personală“, care „a voit să joace rolul de vedetă europeană, să vorbească în 

numele a 70 milioane de suflete şi s-a sinchisit mai mult de presa europeană decât de 

interesele ţării sale“. 

Scopul intervenţiei sale era clar: justificarea înlăturării lui Nicolae Titulescu de către 

Carol al II-lea. 

Atacând pe fidelii lui Nicolae Titulescu – cu scopul de a anula camera de rezonanţă a 

acestora şi a determina o posibilă îndepărtare a unora dintre ei de persoana fostului titular de 

la Palatul Sturdza – Constantin Argetoianu s-a lansat în butade descalificante, avertizând „că 
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la Paris în cercurile politice se face marea greşeală de a se confunda România cu Titulescu, şi 

viceversa“. 

Scopul intervenţiei era clar: minimizarea lui Nicolae Titulescu, acreditarea decesului 

politic al acestuia pe scena politică internă, pledând pentru o consecinţă logică pe scena 

internaţională. 

La capătul Însemnărilor zilnice din 28 aprilie 1937, Constantin Argetoianu nu-şi putea 

ascunde satisfacţia pentru o nouă ticăloşie: „Cred că am dat «un croc en jambe» [i-am pus o 

piedică – n.n.G.G.P.] încercărilor de sabotare pe care Titulescu a venit să le pună la cale în 

Paris şi că am făcut un bun serviciu Regelui. Nu mă costă nimic, şi ţineam să-l fac pe amicul 

meu Titulescu să mă simtă, pe propriul său teren de manevră. Am avut impresia, părăsind pe 

Delbos, că şi franţujii s-au plictisit cu palinodiile caraghiosului care ne face de râs 

închipuindu-şi că e un factor determinant al politicii europene“. 

 

* 

 

Una dintre cele mai importante acţiuni ale lui Nicolae Titulescu din această perioadă 

rămâne indiscutabil întâlnirea sa de la Talloires, din mai 1937, cu Maksim Maksimovici 

Litvinov, comisarul pentru Afaceri Externe al U.R.S.S., discuţiile prilejuind abordarea unor 

aspecte ale politicii externe româneşti şi ale relaţiilor româno-sovietice, ca şi a unor chestiuni 

mai generale privind Europa Centrală şi Răsăriteană, securitatea colectivă, politica Micii 

Înţelegeri, viitorul Societăţii Naţiunilor. 

Analistul perioadei respective va găsi relatările acestei întâlniri aşa cum le-a făcut 

Nicolae Titulescu în lucrarea sa Politica externă a României (1937), pe care o inserăm 

integral în acest volum, dar şi în scrisoarea-memoriu adresată de Nicolae Titulescu, fostul 

ministru de Externe, Regelui Carol al II-lea, la 9 martie 1940, după declanşarea celui de-al 

Doilea Război Mondial.  

Din raţiuni formale, această scrisoare-memoriu nu a fost inclusă în volumul de faţă. 

Cele două texte, redactate la distanţă de trei ani, sunt indispensabile analizelor pe această 

problemă; deşi nu se contrazic cu nimic ca fond, ele oferă informaţii complementare, nuanţe 

care se cer cunoscute şi luate în considerare. 

„În luna mai–iunie 1937 – scria Nicolae Titulescu în scrisoarea-memoriu amintită mai 

sus –, am avut un schimb telefonic cu Litvinov, care era la Geneva. El mi-a propus o întâlnire 

la Geneva. I-am răspuns că-mi era imposibil a veni la Geneva având în vedere că în situaţia în 

care mă găseam aş avea impresia că mă plimb gol pe străzi. I-am propus Montreux pentru un 

prânz. El mi-a spus că, fiind preşedinte al Consiliului Societăţii Naţiunilor şi neavând decât 

câteva ore libere, Montreux era prea departe. Mi-a propus Talloires, care se află la 35 km de 

Geneva, dar pe teritoriu francez. // Cum plecam la Londra, unde mă duceam pentru a ţine 

conferinţe în Camera Comunelor, Universitate, Royal Institut for Foreign Affairs etc., am 

acceptat acest ocol. // Am sosit la Talloires pe la 10 dimineaţa, însoţit nu cum s-a spus de 

către ministrul Antoniade, ci de Savel Rădulescu şi de un secretar. Cum ştiam că ministrul 

Afacerilor Externe al Moscovei n-ar fi vorbit în public, am avut tocmai timp să transform la 

restaurantul Père Bise o cameră de dormit în sufragerie particulară. Cei doi secretari ai mei şi-

au luat prânzul în grădină şi noi am rămas între patru ochi, condiţie sine qua non pentru ca un 

rus, dacă vrea să vorbească, să vorbească. // Abia sosit, după salutările obişnuite şi înainte 

chiar de începerea prânzului, Litvinov mi-a spus deodată această întrebare: «Credeţi că aveţi 

Basarabia?» // Am răspuns: «Dar aceasta este o chestiune care nu se mai poate pune după 

actele pe care le-aţi semnat în 1933 şi 1936, chiar dacă acesta din urmă n-a fost oficializat». // 

Şi Litvinov a replicat: «Raţionamentul dv. ar fi valabil dacă guvernul român ar vorbi astfel, 

dar aflaţi că, de mai multe zile, dl Victor Antonescu îmi cere recunoaşterea de jure a 

Basarabiei. Or, a cere U.R.S.S. recunoaşterea de jure înseamnă din partea României a 
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recunoaşte că nu posedă Basarabia în virtutea actelor anterioare pe care le-aţi semnat dv. Am 

vrut să vă văd pentru a vă pune la curent cu acest fapt nou şi pentru a nu risca critica de lipsă 

de loialitate». // Pe de altă parte, Litvinov a adăugat: «România şi-a schimbat politica externă. 

Trebuie deci să ne apărăm împotriva actelor pe care Titulescu ne-a făcut să le semnăm. Nu 

am decât un regret. Acela de a fi făcut harta Europei din pietre preţioase, în aşa fel încât 

Basarabia intra pe teritoriul român. Am încercat să-mi corectez greşeala, adăugând o hartă 

veche, în care teritoriul Basarabiei este haşurat». // În sfârşit, Litvinov mi-a spus: «Vă amintiţi 

condiţiile în care am reluat relaţiile noastre diplomatice? Vă era atât de teamă de ministrul rus 

în România încât mi-aţi pus întrebarea: şi dacă acest ministru intră în biroul meu şi îmi cere în 

mod paşnic Basarabia, în virtutea Articolului 19 din Pactul Societăţii Naţiunilor? Am răspuns 

atunci: îl veţi da afară. România, repet – în zadar spuneţi contrariul –, şi-a schimbat politica 

externă. Vreau ca potenţialul pe care îl reprezintă Basarabia să devină rus, nu german. De 

aceea, ţin să vă comunic că vom încerca să reluăm Basarabia prin toate mijloacele juridice şi 

militare care ne vor fi posibile». // Sire, de data aceasta aş fi vrut cu orice preţ să vă văd 

pentru a vă comunica această hotărâre pe care o pronunţa Litvinov însuşi. Dar, dacă 

Maiestatea Voastră şi-a manifestat dorinţa de a nu mă vedea la sfârşitul lui 1937, cum aş fi 

putut ajunge la ea după Talloires, conferinţele de la Londra, primirea mea ca doctor honoris 

causa la Bratislava etc.? […] // Sire, în zadar te poţi considera victima unei nedreptăţi, în 

zadar poţi să nu simţi iubire pentru un anumit guvern, dar sunt sigur că Maiestatea Voastră 

îmi acordă onoarea de a mă crede bun român. Am făcut tot ce era omeneşte posibil pentru a-l 

convinge pe Litvinov de contrariu, invocând propriile interese ale U.R.S.S. Inutil. Litvinov şi 

cu mine ne-am despărţit după aceste cuvinte. De atunci, nu ne-am mai revăzut niciodată. // 

Dar trebuie să adaug un fapt pe care se baza probabil Litvinov: succesorul meu, dl Victor 

Antonescu, a ţinut în Parlament, în 6 februarie 1937, o cuvântare în care printre altele a 

pronunţat aceste cuvinte: «Pentru trecut, domnul Titulescu v-a afirmat, pentru prezent vă 

declar că nu avem pact de asistenţă mutuală cu Rusia Sovietică şi nici nu avem intenţiunea să 

tratăm un asemenea pact.» // Or, domnul Antonescu era una din persoanele care insista cel 

mai mult în luna iulie 1936 ca să-mi retrag demisia, unul din semnatarii procesului-verbal din 

14 iulie 1936. Litvinov ştia acest lucru. // Între noi, românii, trebuie să recunoaştem, în ce 

priveşte raţionamentul lui, că există ceva nou sub soarele României, care faţă de U.R.S.S. se 

baza pe fapte. // Aşadar – şi repet, departe de mine orice vedere critică. Nu am decât un ţel. 

Acela de a informa pe Maiestatea Voastră că dl Victor Antonescu, succesorul meu, golise de 

conţinut actul din 1933, prin cererea recunoaşterii de jure pe care i-a făcut-o lui Litvinov în 

1937. // Că domnul Victor Antonescu n-a cunoscut actul din 21 iulie 1936 semnat la 

Montreux, prin care Nistrul era recunoscut ca frontieră, nimic de zis. Dar ca să nu fi cunoscut 

un act ratificat de Maiestatea Voastră şi discutat în Parlament, care este cel al Convenţiei de 

neagresiune din 1933, ca să nu fi cunoscut instrucţiunile lui Ion Brătianu din 1924, care sunt 

scrise şi depuse la Ministerul Afacerilor Externe, şi că, ignorând aceste fapte, a întreprins cu 

U.R.S.S. o discuţie cu privire la Basarabia, aceasta este pentru mine un fapt de neconceput. // 

Să nu-l citeşti pe Titulescu înţeleg. […] Dar ca un ministru liberal, introdus în Cabinet pentru 

a asigura omogenitatea guvernului (iau această expresie din telegrama prin care dl Tătărescu 

îmi anunţa încetarea mandatului meu), să nu citească pe Ionel Brătianu, mai ales când nu este 

vorba de un tânăr liberal, ci de un om din generaţia lui Ionel Brătianu, este un lucru pe care nu 

ajung să-l înţeleg. // Inutil de a spune Maiestăţii Voastre că toată această istorie mă face şi 

inconsolabil, căci întreaga mea muncă depusă cu răbdare sub înalta autoritate a Maiestăţii 

Voastre, din 1932, pentru apropierea cu U.R.S.S., care, dacă ar fi reuşit, ar fi putut împiedica 

multe lucruri la care am asistat şi asistăm astăzi, este nimicită.“ 

În urmă cu doi ani, odată cu publicarea sub egida Ministerului Afacerilor Externe al 

României şi a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse a lucrării Relaţiile româno-

sovietice. Documente, vol. II (1935–1941), cercetătorii români au putut lua cunoştinţă de 
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relatarea (mai mult ca sigur doar una dintre ele) şefului diplomaţiei sovietice, Maksim 

Maksimovici Litvinov, privind întâlnirea de la Talloires – pe care o expedia, la 13 iunie 1937, 

spre beneficiul lui Mihail Semionovici Ostrovski, ministrul U.R.S.S. la Bucureşti – relatare pe 

care, în mod firesc, o reproducem în volumul de faţă. 

Analizând acest document, ne oprim asupra câtorva aspecte, confruntând informaţiile 

date de diplomatul sovietic privind circumstanţele în care s-a convenit această întâlnire, 

substanţa discuţiilor purtate şi concluziile lor cu cele furnizate, mai mult sau mai puţin în 

acelaşi sens, de diplomatul român. 

Dacă Nicolae Titulescu afirma că Maksim Maksimovici Litvinov este cel care i-a 

propus o întâlnire la Geneva, diplomatul sovietic, ca şi când ar fi vrut să se scuze, preciza că – 

împărtăşind lui Hirşfeld dorinţa de a face o vizită la Moscova – Nicolae Titulescu şi-ar fi 

exprimat dorinţa de a-l vedea în prealabil pe şeful diplomaţiei sovietice. 

Iată-ne în situaţia de a avea două explicaţii complet diferite. Nu de puţine ori, în 

istoria diplomaţiei – şi nu doar – ne întâlnim cu asemenea situaţii, interlocutorii apelând la 

motivaţii, explicaţii şi justificări diferite. Motivele sunt de înţeles. Atunci când interlocutorul 

dorea să aibă profitul politic şi moral din partea superiorilor săi, revendica pentru sine – mai 

ales dacă fusese un succes – iniţiativa unei asemenea acţiuni. Atunci când interlocutorul avea 

incertitudini referitoare la reacţia superiorilor săi privind un anume demers, indica mai 

totdeauna pe celălalt ca autor al iniţiativei. În cazul de faţă, s-ar putea da credit fie unuia, fie 

celuilalt. De ce? Nicolae Titulescu nu putea să nu gândească la reacţiile negative ale 

cercurilor politice guvernamentale de la Bucureşti, ca să nu mai vorbim de cercurile de 

dreapta sau de extrema dreaptă faţă de întâlnirea şi discuţia cu liderul diplomaţiei sovietice în 

jurul unei probleme casate, pe fondul răcirii relaţiilor româno-sovietice după înlăturarea sa. 

Maksim Maksimovici Litvinov nu putea să nu gândească, la rândul său, la câteva lucruri, şi 

anume: sterilitatea unor discuţii cu un om politic şi diplomat debarcat de cercurile guvernante 

de la Bucureşti, cu acordul Regelui Carol al II-lea, dacă nu chiar la cererea (iniţiativa) 

acestuia; posibila blocare a oricăror discuţii viitoare ale Moscovei cu Bucureştii, din cauza 

dialogului cu Nicolae Titulescu, pe care guvernul Gheorghe Tătărescu îl putea aprecia ca un 

act ostil; în fine, factorii responsabili de la Moscova nu par să fi fost consultaţi în mod expres 

în acest sens, iar întâlnirea cu Nicolae Titulescu risca să fie considerată nu doar fără utilitate, 

ci chiar contraproductivă. 

În privinţa locului convenit pentru întâlnire, după ce Litvinov propusese Geneva, iar 

Titulescu propusese Montreux, propuneri respinse atât de unul, cât şi de altul, soluţia 

acceptată până la urmă părea să fie convenabilă celor doi. Informaţiile şi precizările celor doi 

diplomaţi par concordante. 

Exagerând, unii au vorbit de „echipa“ care l-a însoţit pe Nicolae Titulescu la Talloires. 

Alegaţia a generat discuţii şi a determinat reacţii la Bucureşti. Fostul ministru de Externe 

român precizează în mod expres că la Talloires a ajuns împreună cu Savel Rădulescu şi 

Sergiu Nenişor, dar nu şi cu Constantin Antoniade. Precizarea privind pe Constantin 

Antoniade, făcută de Nicolae Titulescu la doi ani de la consumarea acestei întrevederi, nu este 

lipsită de semnificaţie şi ne vom referi la ea în altă parte. Ministrul de Externe sovietic 

aminteşte de Savel Rădulescu, de Sergiu Nenişor şi de „ministrul român la Teheran“ (Grigore 

Gr. Constantinescu). Nu avem niciun motiv să ne îndoim de corectitudinea acestui amănunt 

furnizat de Maksim Maksimovici Litvinov. Cât priveşte faptul că Nicolae Titulescu îl omite 

pe acesta din urmă are o explicaţie uşor de înţeles: Gou (Grigore Gr. Constantinescu) era în 

funcţie, era şef de misiune diplomatică, îi fusese un subaltern devotat şi îi era un prieten, mai 

tânăr, dar apropiat. Că nu s-a ştiut imediat despre participarea sa la această întâlnire nu l-a 

scăpat pe mai tânărul Grigore Gr. Constantinescu de sancţiuni din partea Bucureştilor. Poate 

că – şi trebuie să spunem acest lucru – amănuntul nu s-a aflat la timpul respectiv de 
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guvernanţii de la Bucureşti. Pentru a-l înlătura era suficient ca aceştia să-l considere „omul lui 

Titulescu“. 

Discuţia celor doi s-a purtat între patru ochi. Relatările celor doi concordă. 

Cât priveşte atmosfera întâlnirii şi substanţa discuţiilor, decupăm din relatarea trimisă 

de Litvinov lui Ostrovski trei paragrafe pe care le considerăm interesante şi utile. 

Un prim segment: „Am servit micul dejun şi am vorbit cu Titulescu între patru ochi: el 

avea pe masă o servietă burduşită cu hârtii, pe care mi le-a arătat. Titulescu a vorbit cu mine 

pornind de la ipoteza reîntoarcerii lui la putere. El spunea că nu va mai fi niciodată ministru 

pe lângă actualul Rege. Când, însă, l-am întrebat cum speră, atunci, să revină la putere, cu 

actualul Rege, el a răspuns confuz că dacă, chipurile, Regele va accepta programul său, atunci 

el îl va sluji, fireşte. Când l-am întrebat despre întâlnirea lui cu Maniu şi am amintit despre 

colaborarea acestuia din urmă cu Garda de Fier, Titulescu a răspuns că este gata să lucreze cu 

oricine este împotriva Regelui. Dându-şi seama şi înţelegând că ar însemna să înceapă să 

lucreze cu fasciştii, a făcut precizarea că pe el îl interesează numai politica externă, nu cea 

internă. Din discuţia ulterioară a rezultat că el a încheiat cu Maniu o înţelegere de declanşare 

a unei campanii împotriva Regelui. Titulescu are, chipurile, destule dovezi care atestă faptul 

că Regele «jefuieşte» ţara.“ 

În cazul acestui segment al discuţiei, nu există relatări ale ambelor părţi, care să 

permită să apreciem gradul de veridicitate al celor consemnate de Maksim Maksimovici 

Litvinov. 

Coroborând cu informaţiile provenind din alte surse, din ţară şi străinătate, suntem în 

măsură să afirmăm că Nicolae Titulescu se afla pe o poziţie net anticarlistă. Anticarlistă şi nu 

antimonarhică. Raţiunile erau multiple şi fundamentate. Carol al II-lea acţiona evident în 

direcţia distrugerii partidelor politice, a vieţii de partid, a vieţii parlamentare; monarhul îşi 

manifesta tot mai evident dispoziţiile sale dictatoriale, dorinţa şi hotărârea de a prelua 

elaborarea şi promovarea politicii externe a ţării; şi asta în lipsa unei viziuni integratoare, a 

unor principii consecvente şi a unor obiective clare, dincolo de slăbiciune şi oportunism; în 

fine, hotărârea de a-l fi înlăturat din guvern, ce se dovedea a fi nu un fapt insolit, unic şi 

pasager, ci o decizie care viza viaţa politică în ansamblul ei, ţinea de un program şi avea un 

caracter definitiv. Sprijinindu-ne pe un ansamblu de informaţii provenind din varii însemnări 

zilnice, memorii, note de convorbiri, declaraţii oficiale sau oficioase, reacţii şi contrareacţii, 

indiscreţii, afirmăm că personal nu ne îndoim nicio clipă de sentimentele monarhice ale lui 

Nicolae Titulescu, că refuzăm să credem că acesta ar fi gândit mai mult decât la răsturnarea 

lui Carol al II-lea – care nu se bucura de credit nici la Paris, nici la Londra, nici la Berlin, nici 

la Roma – şi că ar fi avut cândva o atitudine prorepublicană, că s-ar fi angajat alături de Iuliu 

Maniu într-o acţiune politică, de comun acord, pentru înlăturarea monarhiei şi instaurarea 

republicii. Chiar dacă opiniile critice ale lui Iuliu Maniu erau categorice – şi nu doar ale 

acestuia –, chiar dacă atacurile împotriva lui Carol al II-lea şi a Camarilei erau tot mai 

frecvente şi mai tăioase, sentimentele monarhice rămâneau dominante în ţară. 

Un al doilea segment: „Titulescu a încercat să continue discuţia cu mine despre pact, 

în cazul în care va reveni la putere. Fireşte că am evitat. Atunci a încercat să obţină de la mine 

promisiunea că noi nu vom încheia niciun fel de pact până la revenirea lui la putere. Atunci 

când am refuzat să fac o atare promisiune, el mi-a replicat cu vehemenţă că va aprecia 

încheierea unui pact de către noi cu actualul guvern drept un act de trădare a sa şi de 

nerecunoştinţă, făcând aluzie la faptul că el ar fi avut de suferit din cauza noastră.“ 

Câteva remarci. Afirmaţia că Litvinov n-a vrut să discute cu Titulescu problema 

pactului de asistenţă mutuală este mai mult decât dubitativă. Logic se pot formula mai multe 

contraargumente. Titulescu a asociat unui asemenea proiect un interes real, considerând că 

semnarea acestuia ar fi avut o importanţă esenţială pentru asigurarea României pe graniţa de 

est, pentru securitatea ţării în ansamblul ei. Litvinov a manifestat la rândul său interes pentru 
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un pact de asistenţă mutuală sovieto-român, ajungând cu Titulescu, la 14 iulie 1936, la un 

proiect – ale cărui linii generale erau acceptate de ambele părţi – care urma să fie definitivat şi 

semnat la Geneva în septembrie 1936, cu ocazia desfăşurării lucrărilor Adunării Societăţii 

Naţiunilor. Litvinov ştia prea bine că – prin intermediul lui Victor Antonescu, noul ministru 

de Externe al României – guvernul de la Bucureşti afirmase categoric hotărârea de a nu trata 

şi de a nu semna un asemenea pact. Aşa stând lucrurile, de ce ar fi refuzat Litvinov să discute 

un asemenea proiect cu Titulescu?! În mai 1937, Titulescu nu putea fi considerat mort ca om 

politic. În mod cert nu atunci. Avea întâlniri şi contacte de substanţă, se bucura încă de o 

amplă cameră de rezonanţă la Paris şi Londra, nu se putea exclude ideea revenirii sale pe 

scena politică românească, dominată de incertitudini, inconsecvenţe şi schimbări de atitudine 

uneori şocante. 

Că Litvinov făcea, în momentul convorbirii de la Talloires, o corelaţie logică mentală 

între cele două poziţii convergente exprimate de Bucureşti în primele luni ale anului 1937 (şi 

anume, în primul rând, refuzul de a negocia şi semna un tratat de asistenţă mutuală cu 

Moscova şi, în al doilea rând, cererea sa expresă de a obţine recunoaşterea de jure  de către 

Soviete a apartenenţei Basarabiei la România) şi dorinţa lui Titulescu de a se ajunge la 

semnarea unui tratat de asistenţă mutuală româno-sovietic, act de care asocia credinţa 

recunoaşterii ipso facto, a apartenenţei Basarabiei la România, integritatea teritorială a ţării 

noastre, nu este exclus. Că Litvinov îşi dorea ca Moscova să aibă un răgaz să poată analiza şi 

judeca noile poziţii ale Bucureştilor este foarte posibil, dar că el ar fi abandonat pe loc un 

asemenea proiect nu este credibil. În fine, că vroia sau nu vroia, Litvinov nu putea refuza 

categoric discutarea unui asemenea subiect, cu atât mai mult cu cât nu era vorba de convorbiri 

oficiale, care să implice luări de atitudine obligatorii, angajante. Nu acordăm niciun fel de 

credit afirmaţiei lui Litvinov că Titulescu ar fi încercat să obţină de la interlocutorul său 

„promisiunea că noi nu vom încheia niciun fel de pact până la revenirea lui la putere“. 

Devotat şi credincios intereselor naţionale, Titulescu îşi servea ţara, dincolo de guvernări şi 

guverne. Cum să poţi crede că Titulescu făcea o asemenea solicitare lui Litvinov, când în 

toate cancelariile, în opinia publică, se ştia că Bucureştii renunţaseră la ideea încheierii unui 

tratat de asistenţă mutuală româno-sovietic?! 

Convorbirile de la Talloires i-au permis lui Nicolae Titulescu să cunoască modificările 

de atitudine ale cancelariei diplomatice de la Moscova faţă de precizările şi declaraţiile lui 

Victor Antonescu, noul ministru de Externe, făcute cu puţin timp în urmă. 

Dacă în iulie 1936, Nicolae Titulescu primise, încă o dată, acceptul Cabinetului pentru 

negocierea unui pact de asistenţă mutuală cu Sovietele, în februarie 1937, Victor Antonescu 

preciza renunţarea categorică la o asemenea intenţie. Moscova nu rămânea indiferentă faţă de 

o asemenea modificare de atitudine. În convorbirea cu Nicolae Titulescu, Maksim 

Maksimovici Litvinov nu aştepta de la interlocutorul său o confirmare sau infirmare a poziţiei 

pe care, în aceeaşi lună, cu puţin timp înainte, ministrul sovietic o aflase reconfirmată la 

Geneva din partea lui Victor Antonescu, noul ministru român de Externe; nicio promisiune 

din partea lui Nicolae Titulescu pentru eventualitatea că ar fi revenit la putere; ci, pur şi 

simplu, folosea acest prilej pentru a transmite interlocutorului său de la Talloires propria 

modificare de atitudine, hotărârea Moscovei de a apela la toate mijloacele, juridice şi militare, 

pentru a reintra în posesia de jure şi de facto a Basarabiei, schimbare de atitudine facilitată 

formal de „gafa“ – pentru a folosi un eufemism – pe care Victor Antonescu o făcuse atunci 

când ceruse Moscovei recunoaşterea de jure a apartenenţei Basarabiei la România. 

Desigur, afirmaţiile de mai sus par a sugera o contradicţie logică între poziţia lui 

Litvinov (hotărârea de a relua „Basarabia prin toate mijloacele juridice şi militare care ne vor 

fi posibile“ şi refuzul de a discuta cu Titulescu problema unui tratat de asistenţă mutuală 

româno-sovietic) şi dubiile formulate de noi privind autenticitatea refuzului ministrului de 

Externe sovietic de a discuta cu fostul titular de la Palatul Sturdza chestiunea tratatului de 
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asistenţă mutuală. Dacă rămâne neîndoielnic faptul că Titulescu considera esenţial un 

asemenea tratat, tot atât de sigur este că, în fond, Moscova dorea recâştigarea Basarabiei. În 

contextul internaţional dat, în condiţiile în care, cel puţin formal, Sovietele se pretindeau 

drept un campion al securităţii colective, Moscova juca alternativ pe două planuri: aici lăsa să 

se înţeleagă disponibilitatea de a se ajunge la o formulă care să conducă la un tratat de 

asistenţă mutuală, aici adopta un ton sever, vorbind de recuperarea pe cale juridică sau 

militară a Basarabiei. Este cert că Moscova nu dorea, cel puţin în 1937, să renunţe expresis 

verbis la Basarabia, dar nici nu era hotărâtă să apeleze la mijloace forte. Oricum, ea nu 

renunţa la ideea unui asemenea tratat bilateral de asistenţă mutuală. Că este aşa, o certifică 

faptul că refuzându-i (dubitativ) lui Titulescu o discuţie pe această chestiune, Litvinov îi 

refuza, de asemenea, angajamentul de a nu aborda în viitor cu Bucureştii respectiva problemă 

în condiţiile în care Titulescu nu ar fi revenit la putere. Cu multă abilitate, Litvinov lăsa 

deschise ambele căi de acţiune, Moscova fiind într-o poziţie avantajoasă faţă de Bucureşti. 

În scrisoarea adresată lui Ostrovski, Litvinov dădea informaţia că Titulescu preconiza 

o vizită la Moscova. La reîntoarcerea în ţară, Armand Călinescu, care discutase cu Titulescu 

la Paris, îl informa în acelaşi sens pe Carol al II-lea. Din relatarea lui Litvinov se deduce că 

demnitarul sovietic afla pentru prima dată de o asemenea intenţie. Dacă vreo autoritate 

sovietică ar fi purtat direct sau prin intermediari o discuţie cu Titulescu despre un asemenea 

proiect, Litvinov ar fi fost pus la curent, fiind vorba de o personalitate de prim rang, chiar 

dacă nu mai avea o funcţie oficială. Aşa fiind, putem afirma că din partea autorităţilor 

sovietice nu a existat o invitaţie în acest sens. În consecinţă, suntem obligaţi să ne punem 

întrebarea: cine a procedat la o asemenea invitaţie, cum s-a născut o asemenea intenţie, ce ar 

fi presupus „programul“ vizitei la Moscova?! Litvinov nu părea foarte încântat de preconizata 

vizită a lui Titulescu. Nu numai că nu adresa lui Titulescu o invitaţie oficială – din moment ce 

acesta exprimase dorinţa de a conferenţia la Moscova –, ba chiar demnitarul sovietic sugera o 

amânare, rezervându-şi răgazul pentru a informa Moscova şi a primi o reacţie din partea 

autorităţilor sovietice. Diplomat abil, Litvinov nu numai că nu proceda la o invitaţie oficială, 

ci încerca o amânare a materializării intenţiei lui Titulescu. Să-i sugerezi lui Titulescu o 

amânare a vizitei pe care preconiza a o face cândva în perioada iunie–iulie–august pentru 

lunile de iarnă – cunoscând prea bine că suferea teribil de frig – însemna, implicit, o amânare 

sine die a unei asemenea vizite. În fine, ştim că preocuparea lui Titulescu în acest sens era 

serioasă. Elaborase deja textul conferinţei pe care dorea s-o prezinte la Moscova. I l-a citit lui 

Litvinov, după cum i l-a citit şi lui Armand Călinescu. Din păcate, nu l-am identificat. Poate 

norocul ne va surâde în viitor, nouă sau altora. 

Considerând că discuţiile de la Talloires reprezentau un subiect deosebit de sensibil, 

strict confidenţial, Litvinov îi cerea lui Ostrovski, şeful oficiului diplomatic de la Bucureşti al 

Uniunii Sovietice „ca, după lectură, partea din scrisoare referitoare la întâlnirea cu Titulescu 

să o decupaţi şi să o distrugeţi“. 

În scrisoarea-memoriu adresată lui Carol al II-lea în 1940, Nicolae Titulescu afirma că 

n-a putut comunica acestuia, în decembrie 1937, când s-a aflat în România, conţinutul 

convorbirii cu Maksim Maksimovici Litvinov. Ce l-a făcut pe Nicolae Titulescu să tacă din 

mai 1937 până în decembrie 1937, când diplomatul român pare să fi făcut, după propriile 

precizări, prima tentativă; de ce – Carol al II-lea refuzând să-l primească – Nicolae Titulescu 

a amânat această comunicare până în martie 1940. Întrebare gravă, căci nu era vorba de o 

chestiune de rutină, ci de o problemă de existenţă, aceea a integrităţii teritoriale a ţării noastre. 

Convorbirile Titulescu–Litvinov de la Talloires au avut un larg ecou în presa din mai 

multe ţări europene. Misiunile diplomatice româneşti în străinătate au informat operativ 

Bucureştii despre reacţiile şi comentariile presei internaţionale, acestea devenind, prin ele 

însele, obiect de analiză şi comentariu pentru cercurile politice şi principalele organe de presă 

din România. 
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Legaţia României de la Paris – unde de ani funcţiona, sub conducerea lui Constantin 

(Dinu) Cesianu, un grup ostil lui Nicolae Titulescu şi politicii sale – a urmărit cu deosebită 

atenţie ecourile întâlnirii de la Talloires în coloanele presei franceze. 

Ion Luculescu, un modest, dar duşmănos condotier, telefona Bucureştilor, de două ori 

la 29 mai 1937 şi o dată la 30 mai 1937, făcând o revistă a presei franceze, cu referiri exprese 

la ştirile şi comentariile din „Le Journal“, „L’Echo de Paris“, „Petit Journal“, Le Temps“, 

„L’Intransigeant“, „La Liberté“, „Paris Soir“, „L’Humanité“ ş.a. 

Decupajul de presă făcut de Ion Luculescu releva semnificaţia politică a întrevederii şi 

convorbirii Titulescu–Litvinov, ecoul deosebit al acestei întâlniri în cercurile politico-

diplomatice şi ale opiniei publice. 

Practic, mai toate ziarele pariziene au inserat în ediţiile lor de seară ştirea transmisă de 

Agenţia Havas. 

Într-un microcomentariu, „Petit Journal“ remarca: „Ştirea întrevederii dintre dnii 

Titulescu şi Litvinov a sosit aci în timpul nopţii. Ea a produs o vie senzaţie printre delegaţii 

Micii Înţelegeri. Se ştie că d. Titulescu continuă să exercite o mare influenţă asupra oamenilor 

de stat ai Micii Înţelegeri şi ai Înţelegerii Balcanice. Întrevederea de azi are deci o înaltă 

semnificaţie politică“. „L’Humanité“ explica largul interes pentru convorbirile celor doi 

diplomaţi, de la Talloires, afirmând: „Dl Titulescu a păstrat o mare influenţă în România şi 

Mica Înţelegere şi concepţiile sale de pace se identifică cu politica de pace pe care o 

urmăreşte U.R.S.S.“ Comentând, cu o nedisimulată indignare, „conferinţa misterioasă“ de la 

Talloires, „La Liberté“ se întreba retoric: „Care sunt în ceasul de faţă titlurile dlui Titulescu? 

El nu a redevenit încă ministru la Bucureşti. Nu îi ajunge că a fost primit la Paris ca adevărat 

şef al guvernului? Trebuia încă să meargă să schiţeze la Geneva o intrigă cu d. Litvinov? 

Vom asista fără îndoială la o nouă tentativă de presiune din partea Sovietelor pentru a obţine 

de la guvernul nostru o adeziune totală la politica sovietică“. 

A doua zi după convorbirea celor doi, „Petit Journal“ dedica întâlnirii lor un 

comentariu mai amplu, care intriga prin însuşi titlul său: Dl Titulescu va fi rechemat la 

putere? Întrevederea de la Talloires ar reprezenta punctul de plecare pentru o nouă orientare 

a politicii româneşti. Cotidianul francez amintea încă o dată cauzele care au stat – opinia sa 

fiind larg împărtăşită – la baza înlăturării sale la 29 august 1936, subliniind dintru început 

„profunda impresie“ produsă în cercurile diplomatice geneveze de întâlnirea Titulescu–

Litvinov. Comentatorul ziarului parizian remarca în acest sens: „Se aminteşte la Geneva că, 

de la ultima întrevedere Titulescu–Litvinov, care a avut loc în vara anului 1936, poziţiile 

respective ale statelor Micii Înţelegeri au evoluat în mod sensibil. Axa Roma–Berlin a ajuns 

la stabilirea în Europa Centrală a unor zone de influenţă care tind să excludă orice posibilitate 

de a se menţine reţeaua de prietenii şi alianţe franceze, slăbind, în orice caz, importanţa 

morală şi eficacitatea materială a acestora“. Apreciind că „departe de a se limita la discutarea 

politicii româneşti faţă de U.R.S.S., politică care este în clipa de faţă deosebit de confuză şi 

nehotărâtă“, autorul comentariului avansa o informaţie – mai largă, cel puţin dintr-un anume 

punct de vedere, decât cea cuprinsă în relatările lui Litvinov şi Titulescu – că cei doi au 

abordat, în ampla lor convorbire, un larg evantai de probleme: Mica Înţelegere, chestiunile 

balcanice, situaţia în Mediterana Orientală, viitorul Societăţii Naţiunilor, necesitatea unei 

regrupări a puterilor pacifice etc. Cei doi – aprecia comentatorul francez, pe un ton apodictic, 

ca şi când ar fi participat la convorbirea lor sau, cel puţin, cei doi ar fi făcut declaraţii publice 

ulterioare – „admit necesitatea unei politici active şi dinamice în cadrul Societăţii Naţiunilor, 

care singură poate să se opună în mod eficace tentativelor anexioniste şi imperialismului 

ideologic al dictaturilor“. Finalul comentariului, asupra căruia în mod necesar am stăruit mai 

mult, sublinia că, la Geneva, „este deplânsă actuala slăbiciune a României şi izolarea la care a 

condus-o noua sa politică externă “. Un asemenea semnal de alarmă nu putea rămâne fără 
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ecou în cercurile politice din ţările occidentale, ca şi, mai ales, în cele din România, asupra 

cărora vom reveni ceva mai departe. 

Comentariul din „Le Petit Journal“ a provocat o deosebită preocupare în rândul 

adversarilor lui Nicolae Titulescu, angajaţi într-o altă orientare de politică externă. 

Monitorizând presa franceză, Anton Bibescu informase prompt pe Constantin Argetoianu 

asupra poziţiei acestei publicaţii (şi desigur şi a altora). La 4 iunie 1937, textul comentariului 

mai sus citat era primit de Constantin Argetoianu la Bucureşti însoţit de câteva rânduri 

lapidare: „Sovietele dau concursul lor deplin pentru readucerea lui Titulescu ca ministru de 

Externe. // Vom vedea de vor reuşi“. 

Legaţia României la Viena i-a transmis cu maximă operativitate ministrului de 

Externe al României, Victor Antonescu, comentariul făcut pe aceeaşi problemă de ziarul 

austriac „Telegraf“. 

Presa italiană aproape în totalitate a comentat ostil întâlnirea de pe malul lacului 

Annecy dintre Titulescu şi Litvinov. 

„Stampa“, „Popolo di Roma“, „Popolo d’Italia“, „Giornale d’Italia“, „Corriere della 

Sera“ au dat expresie poziţiei oficiale a cercurilor politico-diplomatice italiene faţă de acest 

eveniment. 

Este pe deplin sugestiv titlul comentariului publicat, la 30 mai 1937, în „Stampa“ – 

Linguşiri franco-ruse pentru a încercui România – preluat ad litteram şi de „Popolo di 

Roma“. 

Ziarele italiene au înregistrat cu adversitate marele ecou pe care l-a avut întâlnirea 

Titulescu–Litvinov de la Talloires în presa franceză. „Această întrevedere – aprecia «Popolo 

d’Italia», afirmaţia fiind preluată ca un laitmotiv de o serie de alte ziare – trebuie interpretată 

în sensul că Titulescu, de când s-a însănătoşit, caută aliaţi în toate ţările din Europa împotriva 

guvernului ţării sale, cu scopul de a provoca o criză şi a-şi impune din nou, cu preţul chiar al 

unei dezordini politice, personalitatea, la Bucureşti.“ 

În schimb, publicaţiile italiene salutau cu satisfacţie – aşa cum o făcea „Giornale 

d’Italia“ sub titlul Conduita lui Titulescu blamată în România – condamnarea acţiunii lui 

Nicolae Titulescu de către ziarele Partidului Naţional Liberal şi cele obediente guvernului, 

acreditând în opinia publică italiană afirmaţia că, la Bucureşti, sub raportul fondului, această 

acţiune ar fi fost considerată suspectă, iar sub raport formal, ea ar fi fost apreciată drept 

neconstituţională. 

Aprecierile făcute la Paris – unele mai obiective, altele mai subiective, unele 

favorabile, altele ostile –, ca şi cele de la Berlin, Roma şi Viena, diseminate pe scară largă şi 

în România, îl deserveau profund pe Nicolae Titulescu, atacat de adversari – şi nu erau puţini 

şi veneau din multe părţi ale eşichierului politic românesc – şi de duşmani ireductibili, care nu 

se sfiau să-l indice drept un trădător gata să pactizeze cu duşmanii. 

Cititorul va găsi în acest volum atacuri şi replici – pe care le-am reprodus cu 

onestitate, în mod echilibrat, pentru a avea oglinzile pro şi contra – ce vor permite nu doar 

înţelegerea problemelor epocii, a momentelor politice, nu doar propriile tristeţi ale marelui 

nostru compatriot, ci piese documentare care, în plus, vor invita la meditaţie asupra marilor 

scăderi pe care le-au cunoscut scena şi lupta politică românească, cu efecte dezastruoase 

pentru echilibrul şi coeziunea societăţii româneşti confruntată constant cu grave şi complexe 

probleme interne şi externe. 

Pe poziţii adverse s-au situat nume cunoscute ale vieţii politice româneşti, precum 

Grigore Gafencu, Nicolae Iorga şi Gheorghe I. Brătianu. 

Diplomat şi gazetar redutabil, profesând, spre deosebire de alţii, un limbaj urban, 

abandonat atunci de nu puţini oameni politici şi ziarişti, Grigore Gafencu, care, cu două luni 

în urmă, nu se sfiise să-l atace în Parlamentul României, în dezbaterile ocazionate de „cazul 

Šeba“, adresa lui Nicolae Titulescu un avertisment, prea puţin voalat, pentru a nu putea fi 
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perceput exact ca sens şi greutate. „D. Titulescu ştie – scria directorul ziarului «Timpul» –, 

cum ştim cu toţii, că politica ţării nu poate fi schimbată nici la Geneva, nici la Talloires. 

Politica română, chiar cea externă, se hotărăşte în ţară. Şi numai în ţară. Aci, oricare dintre 

noi îşi poate spune cuvântul de laudă sau de critică. Şi ne închipuim cât ar cântări în cumpăna 

hotărârilor ţării un cuvânt rostit cu talentul dlui Titulescu. // În afară, însă, statul nostru nu 

poate avea decât o singură politică şi un singur cuvânt. // O spun nu pentru a sprijini politica 

dlui Victor Antonescu, cu privire la care am avut prilejul să exprim unele rezerve în presă şi 

în Parlament. Ci fiindcă am convingerea că în împrejurările tulburi de azi şi faţă de unele 

înrâuriri tot mai stăruitoare din afară, ţara are nevoie nu numai de disciplina celor de jos, dar 

are nevoie mai ales de disciplina celor care au fost şi poate vor mai fi în fruntea ei.“ 

La fel cu alţi fruntaşi ai vieţii politice româneşti, Grigore Gafencu nu era în posesia 

unor informaţii de la sursă privind întâlnirea Titulescu–Litvinov, ci se folosea de alegaţiile pro 

şi contra ale unor publicaţii occidentale. Aşa fiind, deci fără a-şi fundamenta judecata şi 

aprecierea pe o cunoaştere profundă a problemei, Grigore Gafencu se lansa în presupunerea 

că Nicolae Titulescu a adoptat un punct de vedere diferit de acela promovat în mod oficial. 

Abil formulat, reproşul era lipsit de suport informaţional sigur şi, în consecinţă, rămânea un 

exerciţiu de logică formală. De fapt, Grigore Gafencu refuza lui Nicolae Titulescu dreptul – şi 

vom avea prilejul să vedem cum au făcut-o şi alţii concomitent cu el sau după el – de a se 

pronunţa în probleme de politică externă în afara unui cadru românesc. Reproşul rămâne 

nedrept şi ridicol. Grigore Gafencu era însă o voce cu ecou în cercurile politice şi diplomatice 

şi în opinia publică, unele dintre reproşurile sale fiind preluate şi dezvoltate de alte organe de 

presă din ţara noastră. 

În fruntea celor care l-au contestat şi bălăcărit pe Nicolae Titulescu s-au aflat – 

tristeţea celor ce au cunoscut asemenea atitudini stăruie peste decenii – doi mari istorici, 

Nicolae Iorga şi Gheorghe I. Brătianu. Citindu-le paginile din aceste luni, rămâi cu regretul că 

doi savanţi de renume mondial au făcut din lupta politică – de înţeles şi de acceptat – o 

mizerie morală căreia nu-i putem acorda nici circumstanţe, nici înţelegere. 

Într-una din tabletele sale zilnice, de substanţă politică, plecând de la gratuitate, 

trecând prin insinuare şi ajungând la atac, Nicolae Iorga afirma în „Neamul Românesc“ că 

Nicolae Titulescu „a uitat că România are un guvern“ şi că „Litvinov vrea să ne impună o 

politică a sa printr-un om al său“. Afirmaţia lui Nicolae Iorga era o calomnie, pe care nimic şi 

niciodată n-ar fi putut-o justifica. „Neamul Românesc“ a devenit o tribună anti-Titulescu, de 

la care, în mod consecvent, Nicolae Iorga l-a defăimat pe fostul şef al diplomaţiei româneşti în 

cursive pamfletare dintre cele mai corozive. 

Liderul „tinerilor liberali“, Gheorghe I. Brătianu, s-a impus în acest context nu atât ca 

detractor al lui Nicolae Titulescu, cât mai ales ca iniţiatorul şi diriguitorul celei mai aprige 

campanii denigratoare la adresa marelui diplomat. „Mişcarea“ a găzduit, săptămâni la rând, 

atacuri la baionetă, în care comparşii lui Gheorghe I. Brătianu s-au dezlănţuit fără rezerve şi 

ruşine. Ea a devenit laboratorul celor mai grosolane şi vulgare atacuri anti-Titulescu. 

Gheorghe I. Brătianu şi-a găsit suport în afirmaţiile lui Grigore Gafencu cum că 

„politica română, chiar cea externă, se hotărăşte în ţară. Şi numai în ţară!“ În postura de 

publicist, istoricul nu a excelat, dar a stăruit a bate monedă, insinuant, dar persuasiv în 

anumite cercuri, asupra abaterii lui Nicolae Titulescu de la acest imperativ, demersurile 

acestuia riscând – în opinia sa – să arunce ţara „în grozăviile «colective» spre care ne mână 

profeţii războinici ai sistemelor internaţionale“. 

„Ţara în pericol“ devine un laitmotiv. „Trădătorul Titulescu“ este indicat execuţiei 

politice. 

Nu ne propunem să trecem în revistă, în acest cadru, numele autorilor şi a tuturor 

capetelor de acuzare găzduite de „Mişcarea“. Ne oprim doar asupra câtorva, edificatoare 

pentru virulenţă, ticăloşie, inspiraţie şi orchestrare. 
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Însăilând vorbe mari despre „crez naţional“, avocatul Constantin Hentzescu, directorul 

ziarului „Mişcarea“, îl plasa pe Nicolae Titulescu în afara sforţărilor şi jertfelor solidare ale 

poporului român. „Când în cumpăna istoriei e viaţa unui neam, e o crimă să cauţi în afară de 

el inspiraţii şi sugestii. Căci oricât de dependente unele de altele ar fi statele, în jocul politicii 

mondiale, totuşi fiecare din ele e dator să-şi făurească un crez naţional, o directivă proprie. // 

D. N. Titulescu poartă pe meleaguri străine un suflet hoinar, legănat de iluzia unei omeniri 

superioare, dar afară cu totul de realitate. Ideile sale politice sunt zămislite sub alt soare. 

Românul din ţară, admirându-l, vede totuşi în dosul strălucirii talentului său patima 

internaţională a unei inteligenţe al cărei contact cu patria e rupt demult. // D. N. Titulescu nu 

mai reprezintă astăzi în străinătate decât pe fostul preşedinte al Ligii Naţiunilor.“ 

Aflat în „plutonul propagandistic“ de la „Mişcarea“, Ovidiu Constant, preocupat de 

Spectrul de la hotare, căuta să-i convingă pe cititorii ziarului că a descoperit „duşmanul“: 

„Sunt oameni incorigibili în greşeala lor. Oameni pe care îi poartă o fatalitate a greşelii, pe 

care îi mână un instinct al răului, ajuns cu timpul să fie singurul lor atribut şi singurul rol în 

viaţă. // Pe aceştia îi caută adesea duşmanii unui neam. Aceşti predestinaţi ai răului devin cele 

mai bune unelte în mâinile lor. // Din această categorie face parte d. N. Titulescu. // Fostul 

ministru de Externe al României face astăzi jocul unor interese străine. Fostul preşedinte al 

Ligii Naţiunilor a fost găsit disponibil de duşmanii neamului românesc. Cu instinctul 

perseverării în greşeală, d. N. Titulescu a acceptat să fie pârghia unei lovituri îndreptată 

împotriva României.“ 

„Mişcarea“ a alternat comentariile semnate cu cele nesemnate. Poate pentru a nu se 

descoperi sărăcia numărului de semnatari angajaţi în această campanie, poate pentru a acredita 

un diapazon mai larg de condeie şi diversităţi de opinii. 

La o trecere în revistă, oricât ar fi de superficială, a suitei de articole la care ne 

referim, nu poate scăpa remarca existenţei uneia şi aceleiaşi partituri. 

Anonimul autor al unuia dintre comentariile „Mişcării“ căzând din ridicol în penibil, 

nu se sfia să-i atace pe toţi interlocutorii lui Nicolae Titulescu din mai–iunie 1937 şi toate 

manifestările publice ale acestuia, fie că au avut loc la Paris, Talloires, Londra, Oxford, 

aşezându-i, implicit, alături pe ministrul de Externe sovietic şi pe liderii politici britanici. 

Duşmănia împotriva lui Nicolae Titulescu îl ducea pe autor la orbire şi absurd. „România – 

scria acesta – urmăreşte cu deosebită atenţie activitatea neobişnuită pe care un simplu 

particular, care a rupt demult cu sufletul românesc şi cu aspiraţiile ţării sale, o desfăşoară în 

străinătate. // Acest particular, care este d. N. Titulescu, a avut mai întâi o întrevedere secretă 

cu comisarul Afacerilor Străine al U.R.S.S., d. Litvinov. Acesta din urmă este cunoscut pentru 

rolul ce-l joacă în politica mondială. // După aceasta, particularul a plecat în Anglia pentru ca, 

în cursul a patru conferinţe, să pledeze opiniei publice engleze cauza pactului franco-sovietic, 

a pactului ceho-sovietic şi a unui pact româno-sovietic. […] Ceea ce se urmăreşte este clar. 

Anumite forţe oculte străine vor angrenarea României în jocul care duce la războiul 

ideologiilor imperialiste. […] Are d. Titulescu vreun mandat din partea forurilor 

răspunzătoare de la noi de a negocia cu alte state? Să se răspundă! Dacă nu, atunci avocatul 

Internaţionalei a III-a este demascat în faţa naţiunii române.“ 

Deşi nu a luat atitudine publică, sub propria semnătură, Constantin Argetoianu a 

condamnat demersul lui Nicolae Titulescu. La puţine zile după Talloires, după comentariile 

presei internaţionale, Constantin Argetoianu nota în Însemnări zilnice: „Şi iată cum se 

încearcă să se facă atmosferă – interesantă – în jurul zvârcolirilor dlui Titulescu. Cu ce drept 

se amestecă dsa în afacerile României? Cine l-a autorizat? Guvernul ar trebui să dea un 

comunicat care să pună lucrurile la punct. // În tot cazul e cert că dl Titulescu a declarat război 

Regelui şi Guvernului ţării“. Întrebările pe care le formulează în propriile Însemnări zilnice 

atestă în cazul Talloires o identitate între poziţiile sale şi acelea ale lui Grigore Gafencu, 

Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu. E greu de spus astăzi dacă Argetoianu se făcea ecoul 
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poziţiilor publice ale celor de mai sus sau dacă, în poziţiile acestora, se vor fi regăsit şi 

opiniile lui Argetoianu, care nu s-a sfiit niciodată să infesteze într-un mod insidios şi periculos 

opinia publică. 

Oricum ar fi, Constantin Argetoianu înregistra cu aparte satisfacţie articolele ostile lui 

Nicolae Titulescu. Uneori, aşa cum se întâmpla cu editorialul Vrem să ştim cine conduce, 

Constantin Argetoianu comenta, la capătul paginilor în care îl copia în propriile Însemnări 

zilnice: „Cu rezerva laudelor aduse unui guvern de neputincioşi şi de gheşeftari, articolul e 

excelent: are Iorga momentele lui – am recunoscut-o totdeauna. Tăcerea guvernului faţă de 

acţiunea lui Titulescu, aproape o acţiune de înaltă trădare, e însă tot atât de uimitoare ca şi 

prolixitatea defunctului nostru ministru de Externe. M-am gândit un moment să adresez o 

interpelare pe această chestiune, deşi ştiu bine că Camera nu se va mai întruni, numai ca să 

silesc guvernul să iasă din rezerva lui. Am renunţat însă, căci la urma urmelor n-am nicio 

răspundere în iubita mea ţară şi nu mi-a plăcut niciodată să scot castanele din foc pentru alţii. 

Şi am făcut bine, căci «a pus chestiunea» Iorga, şi a pus-o bine.“ 

Pamfil Şeicaru nu se înscrie în categoria celor care au apreciat politica externă 

promovată de Nicolae Titulescu. Situându-se, în fond, pe o poziţie opusă din multe puncte de 

vedere, Pamfil Şeicaru a abordat chestiunile în dispută cu mai multă seriozitate şi rigoare, 

judecăţile sale ocolind afirmaţiile gratuite şi incriminările vulgare. 

Nume mare al publicisticii româneşti interbelice, directorul ziarului „Curentul“ a 

consacrat întâlnirii de la Talloires un amplu comentariu, care se distinge însă de acela al lui 

Grigore Gafencu, atât prin unghiul de abordare, cât şi prin judecăţile formulate. Este corectă 

constatarea gazetarului care, în deschiderea comentariului, remarca: „Vâlvătaia imaginaţiilor a 

dezlănţuit cele mai năstruşnice ipoteze, toate egal de verosimile datorită misterului în care a 

decurs originalitatea întrevederii, cât şi ecoul pe care l-a avut în presa străină şi mai ales în 

presa franceză“. În ce îl priveşte, Pamfil Şeicaru, deşi declara că nu se va lăsa ispitit de jocul 

uşuratic al ipotezelor, el avansa, totuşi, presupunerea logică că în ansamblul problemelor 

discutate la Talloires de cei doi diplomaţi au figurat în mod firesc şi relaţiile româno-

sovietice. „Dacă nu ar fi format şi România obiectul discuţiilor – aşa cum au fost ele difuzate 

de indiscreţia dlui Litvinov – atunci n-ar mai fi avut niciun rost întâlnirea cu d. N. Titulescu, 

nu s-ar fi prelungit convorbirea timp de cinci ore, nu ar fi fost nevoie de o casetă de 

documente.“ Analizând interesele sovietice în zona Europei Centrale şi de Sud-Est, Pamfil 

Şeicaru ieşea din sfera presupunerilor şi intra în aceea a certitudinilor, asociind categoric 

diplomatului sovietic „răspândirea unor indiscreţii menite să creeze o mare confuzie în 

politica europeană“. Intuind că în spatele aprecierilor unor publicaţii franceze care îl 

prezentau pe Nicolae Titulescu drept „unica persoană în care politica Sovietelor faţă de 

România ar putea avea încredere“ se afla diplomaţia sovietică, însuşi Maksim Maksimovici 

Litvinov, Pamfil Şeicaru conchidea că acestea au alimentat un cor al tuturor duşmăniilor 

declanşate împotriva şi focalizate asupra diplomatului român. 

O parte importantă a opiniei publice româneşti, din Bucureşti şi provincie, nu-şi putea 

ascunde surpriza, dezamăgirea şi dezacordul faţă de focul concentric al tuturor acestor atacuri 

împotriva lui Nicolae Titulescu, unul dintre părinţii fondatori ai României moderne, unul 

dintre marii oameni politici şi diplomaţi români, care şi-au trăit viaţa dăruind tot ce a avut mai 

bun pentru a-şi servi ţara şi poporul, marile idei şi idealuri de pace, securitate şi conlucrare, 

cauzele superioare europene. 

Delirul anti-Titulescu a primit replica unor oameni politici şi publicişti de renume, a 

unor ziare şi reviste de prestigiu, care înţelegeau să pună la punct pe inspiratorii şi autorii 

campaniei declanşate şi urmărite în ţară, în Bucureşti şi provincie. 

La fel ca în cazul atacurilor, ne vom limita în cazul apărătorilor lui Nicolae Titulescu 

la câteva titluri de ziare şi gazete, la câteva nume de publicişti. Articolele lor se disting printr-

o atitudine tranşantă, prin profunzime, rigoare, har, stil etc. 
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Ziarul „Universul“, cel mai mare cotidian românesc din perioada interbelică, dădea 

expresie sentimentelor de stupoare existente într-o mare parte a opiniei publice: „Este totuşi 

cel puţin curios că unui fost ministru de Externe, a cărui activitate de ani de zile a căpătat 

aprobarea şi a ţării şi a guvernelor din care a făcut parte şi a tuturor oamenilor politici, i se 

tăgăduieşte dreptul de a-şi afirma existenţa politică, dreptul de a se informa şi de a activa în 

folosul ţării“. Acelaşi cotidian a ţinut să atragă atenţia asupra „primejdiei echivocului“, ţinând 

să afirme: „Mărturisim că nu mai înţelegem nimic – dar absolut nimic – din cele ce se petrec 

în jurul politicii noastre externe. Parcă s-au înţeles oamenii politici să-şi împartă rolurile spre 

a provoca echivocul şi a face să oscileze pe rând iluziile şi decepţiile, când într-o direcţie, 

când într-alta. […] De la ieşirea dlui Titulescu din guvern, atât actualul ministru de Externe, 

cât şi primul-ministru n-au încetat de a spune şi de a da toate asigurările că nimic nu se va 

schimba din politica urmată de d. Titulescu, care era şi rămâne politica ţării şi că înlăturarea 

fostului ministru de Externe n-a fost decât o măsură impusă de o chestiune interioară de 

partid. Primul-ministru a precizat chiar, în faţa comisiilor reunite ale Camerei şi Senatului 

pentru afacerile străine, că tocmai spre a se curma legenda, care – spunea dsa – se crease că 

politica externă a României ar fi legată numai de persoana dlui Titulescu, prin continuarea 

aceleiaşi politici şi după plecarea dlui Titulescu se va dovedi că politica externă a României 

rămâne neschimbată. // Dacă este aşa – şi să sperăm că aşa este – atunci de ce se supără unii 

de activitatea pe care o desfăşoară actualmente d. Titulescu în străinătate? Dacă nimeni în ţară 

nu urmăreşte schimbarea direcţiunii politicii noastre externe, atunci activitatea dlui Titulescu, 

atât de mult apreciată în străinătate, nu poate aduce decât reale foloase ţării, ea având ca 

propagandist pe unul din cei mai străluciţi fii ai ei. // Dacă, însă, se urmăreşte schimbarea 

politicii noastre externe şi îndreptarea ei pe alte căi, atunci trebuie să se spuie aceasta lămurit, 

ca s-o ştie toată lumea şi d. Titulescu.“ 

În orice înseriere a personalităţilor de stânga din România, numele gânditorului, 

scriitorului şi publicistului Nichifor Crainic nu s-ar putea găsi. Cei ce aşteptau să-l găsească în 

rândul detractorilor lui Nicolae Titulescu şi nu l-au găsit au fost dezamăgiţi. Luarea sa de 

atitudine i-a surprins şi i-a nemulţumit. Într-un comentariu din „Sfarmă Piatră“, Nichifor 

Crainic scria: „Că noi, cei de acasă, continuăm să atacăm pe Nicolae Titulescu e un lucru 

inerent imbecilităţii noastre morale. E de ajuns să se ridice cineva ca un stat de palmă peste 

nivelul mediocrităţii ca să-l izbim cu sălbăticie. Puţin ne pasă de foloasele pe care el le-a adus 

sau le poate aduce încă acestei ţări. Ceea ce nu putem suferi în omul superior e tocmai 

superioritatea lui. Fiecare se crede mai presus de toţi ceilalţi şi, cum apare unul realmente mai 

presus de ceilalţi, ne jigneşte şi trebuie să-l lovim cu copitele. Când Titulescu era grav bolnav, 

toată ţara asta, emoţionată, a ridicat rugăciuni pentru sănătatea lui. Dacă el ar fi murit, ar fi 

fost plâns unanim şi tot atât de unanim elogiat. Dar fiindcă s-a însănătoşit şi ni se dovedeşte 

util fără voia noastră, trebuie, evident, să-l batjocorim. Îmi face impresia că ne-am rugat să nu 

moară tocmai ca să avem pe cine înjura mai departe.“ 

Prin condeiul mai tânărului Leon Kalustian, „Lumea“ a adus în acele zile de dezmăţ 

ziaristic o punere la punct exemplară, care şi-ar găsi un binevenit loc într-o antologie a 

pamfletului românesc: „Câteva călimări care scuipă, elegant, veninul, în absenţa adversarului 

– şi numai atunci – nu mai prididesc, prezentându-l pe Nicolae Titulescu ca pe un duşman al 

naţiei acesteia pe care – nici mai mult, nici mai puţin – ar vrea s-o desfiinţeze şi s-o şteargă de 

pe harta lumii. Evident, citind asemenea stupidităţi, ar trebui să ne umple râsul. E, poate, 

unica replică ce se poate da. Să râzi. Dar, vedeţi, e aici ceva mai grav şi mai serios. Aceia care 

se căznesc să-l prezinte pe Nicolae Titulescu ca pe un vândut altor interese decât cele 

româneşti, n-o fac pentru că, în adevăr, cred în ceea ce susţin, nu săvârşesc erezia asta 

grosolană şi abjectă cu sinceritate, pentru că atuncea ar mai încăpea o scuză, o justificare. Ci, 

pur şi simplu, din patimă şi din rea-credinţă încearcă să mistifice spiritul public, să măsluiască 

realităţile, să trişeze cu adevărurile simple şi luminoase. Şi titulescofobii au pornit hora 
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calomniilor şi-şi ţipă neputinţa şi nevropările din rărunchi. Titulescu să nu se mai amestece în 

politică. [...] Şi a se tăgădui dreptul lui Nicolae Titulescu de-a vedea pe aceia alături de care a 

lucrat şi activat, este mai mult decât ridicol: este o uluitoare imbecilitate.“ 

„Epoca“ lui Grigore Filipescu, liderul Partidului Conservator, lua atitudine faţă de 

campania agresivă împotriva lui Nicolae Titulescu. Titlul unui articol – Oricine da, Titulescu 

nu! – inclus în acest ziar spune mai mult decât un comentariu. 

Chiar dacă presa de varii orientări va înceta, în câteva săptămâni, să comenteze cu 

acuitate această întâlnire, problema va fi reluată periodic, adversarii lui Nicolae Titulescu 

considerând întâlnirea un punct sensibil, oricând discutabil şi atacabil. 

 

* 

 

Am scris în alte părţi şi de mai multe ori despre procesul de „epurare“ a corpului 

diplomatic românesc urmărit după eliminarea lui Nicolae Titulescu din guvern. Nu vom stărui 

aici asupra cauzelor reale – de intuitivă evidenţă –, asupra explicaţiilor facile date de şeful 

guvernului, asupra reacţiilor ample din lumea politică românească şi din cercurile de opinie 

publică de peste hotare. 

„Epurarea“ de care vorbim a fost un proces care a parcurs diverse etape. 

Colaboratorii apropiaţi ai lui Nicolae Titulescu au fost daţi deoparte pas cu pas. 

Printre cei care au căzut victimă epurării corpului diplomatic românesc s-a aflat şi 

Theodor Emandi, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Praga. 

Fusese numit în acest post la 1 februarie 1928, la propunerea lui Nicolae Titulescu şi 

avea să-l ocupe până la 15 decembrie 1936. Este uşor de constatat că a fost un mandat mai 

lung decât cele obişnuite, de regulă de 4 ani, că, titular la Externe, Nicolae Titulescu i l-a 

prelungit în 1932 şi că şeful oficiului diplomatic românesc din capitala Cehoslovaciei ar fi 

continuat să rămână în acest post dacă nu ar fi intervenit suspiciunea lui Carol al II-lea că „ar 

fi mijlocit o întrevedere între Maniu şi Titulescu“. Notaţiile lui Constantin Argetoianu afirmă 

că dizgraţierea lui Theodor Emandi nu ar fi avut drept cauză o asemenea presupusă mediere, 

dar nici nu menţionează alte cauze, reale sau presupuse. Cert este că o solicitare a lui Carol al 

II-lea adresată lui Milan Hodža, în sensul de a-l determina să intervină pe lângă Iuliu Maniu 

pentru a-i tempera acţiunea antidinastică şi, în consecinţă, o rugăminte a lui Milan Hodža 

adresată lui Theodor Emandi de a-i înlesni o întâlnire cu Iuliu Maniu a născut suspiciuni, 

suficiente – din punctul nostru de vedere – pentru o execuţie. 

Naivii au crezut că acest val de epurări, de schimbări în funcţie sau de transferări va 

avea dimensiuni limitate şi se va încheia cu ceea ce se consumase până la sfârşitul anului 

1936. 

Faptul că Nicolae Titulescu n-a vrut să moară, faptul că fostul ministru al Afacerilor 

Străine n-a acceptat interdicţiile exilului, faptul că Nicolae Titulescu a fost extrem de activ, 

având întâlniri, convorbiri şi manifestări publice ca atunci când se afla pe creasta valului, a 

nemulţumit profund pe guvernanţi, cu atât mai mult cu cât scena politică a demonstrat că nu 

puţini i-au rămas fideli lui Nicolae Titulescu. Reacţiile n-au întârziat. 

 

Toţi cei care erau consideraţi în continuare fideli lui Nicolae Titulescu erau puşi pe 

„lista neagră“ a celor de scos din serviciul diplomatic românesc, în diverse formule, sau 

anihilaţi, prin dislocarea lor şi transferarea lor din marile capitale europene, direct peste 

Ocean, fie prin plasarea lor la periferia activităţii diplomatice. 

Dacă la Paris, Constantin (Dinu) Cesianu crease din timp şi consolidase cu migală şi 

perseverenţă o redută antititulesciană, la Londra, la aproape o jumătate de an de la înlăturarea 

lui Nicolae Titulescu de la Palatul Sturdza, la legaţia României din capitala britanică continua 

să funcţioneze un aşa numit „cuib de vipere“. Noul trimis extraordinar şi ministru 
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plenipotenţiar al României la Londra, Vasile Grigorcea – nota cu interes Constantin 

Argetoianu – „se plânge de Laptew, de Buzdugan şi mai ales de Ciotori, toţi «titulari» de 

seamă, pe care ministerul i-a lăsat încă la Londra şi care-l încurcă în misiunea lui. Fac tot ce 

pot pentru a servi pe Titulescu şi pentru a crea o atmosferă cât de rea Regelui. Zilele acestea a 

apărut un volum semnat de un englez de duzină, în realitate scris de Ciotori, volum care nu e 

decât o lungă proslăvire a lui Titulescu, cu o contrapartidă uşor de ghicit“. 

Toate însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu trebuie privite cu rezervă. În 

cazul de faţă, nu putem şti cu siguranţă ce anume aparţine lui Vasile Grigorcea, ce anume 

aparţine lui Constantin Argetoianu. Nu este exclus ca noul titular al legaţiei României la 

Londra să fi exprimat asemenea puncte de vedere despre diplomaţii români din capitala Marii 

Britanii care făcuseră parte din „echipa lui Titulescu“ şi care continuau să fie consideraţi 

„oamenii lui Titulescu“. Şi asta din cel puţin două motive: li s-ar fi putut reproşa că se 

situează pe linia unei lealităţi de neclintit faţă de fostul „Patron“, a unei consecvenţe 

indefectibile cu linia sa de politică şi conduita externă. Noul titular al legaţiei de la Londra, 

Vasile Grigorcea, pilotat de Bucureşti către o anume direcţie, avea în vedere alcătuirea unei 

noi echipe, a unei alte garnituri. Posibilele demersuri adresate Centralei de Vasile Grigorcea, 

dar mai probabil „vorbele bune“ puse la Bucureşti de Constantin Argetoianu, şi nu doar, au 

condus în scurt timp la dislocarea celor trei: Constantin Laptew va fi pus în disponibilitate, la 

cerere, la 1 mai 1937; Dimitrie G. Buzdugan va fi rechemat în Centrală la 1 martie 1937; 

Dimitrie N. Ciotori va fi transferat, în primăvara anului 1937, la Washington. 

 

Ne oprim asupra altor câteva „cazuri“ relevante din anul 1937, pe care mai mult le 

semnalăm decât să le analizăm. 

Personalitatea eminentă a culturii şi diplomaţiei româneşti, Constantin Antoniade, 

avea şi el să fie pedepsit. 

La puţin timp după eliminarea lui Nicolae Titulescu din guvern, Constantin Antoniade 

a fost mutat de la Geneva la Berna. 

Geneva aducea prea mult aminte de Nicolae Titulescu. Guvernanţii de la Bucureşti au 

trecut rapid la dislocarea majorităţii echipei româneşti de la Geneva, alcătuită din oameni bine 

pregătiţi, riguroşi, disciplinaţi, cu ştiinţa colaborării şi, mai presus de toate, devotaţi 

„Patronului“ lor. 

La 15 noiembrie 1936, postul de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Geneva şi delegat permanent al României pe lângă Societatea Naţiunilor a fost 

ocupat de Gheorghe Crutzescu. 

În aceeaşi zi, de 15 noiembrie 1936, Constantin Antoniade era numit trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Berna. 

Lucrurile nu s-au încheiat aici în ceea ce îl priveşte pe Constantin Antoniade. 

Guvernul condus de Gheorghe Tătărescu nu-i putea ierta colaborarea cu Nicolae 

Titulescu de cel puţin 8 ani, din perioada 1928–1936. Un eveniment – de ecou european – l-a 

readus pe Constantin Antoniade în centrul atenţiei cercurilor guvernamentale de la Bucureşti. 

Acuzat că s-a aflat alături de Nicolae Titulescu la convorbirile din 28 mai 1937, de la 

Talloires, cu Maksim Maksimovici Litvinov, Constantin Antoniade a fost pus rapid în 

disponibilitate. 

La 9 iunie 1937, prin Decret Regal, Constantin Antoniade este rechemat în ţară 

începând cu 10 iunie 1937. 

Constantin Antoniade a căzut victimă informaţiei pe care Victor Antonescu, ministrul 

de Externe al României, i-a dat-o lui Carol al II-lea într-un raport oral făcut la 4 iunie 1937. 

Sursa lui Victor Antonescu a fost în mod cert de mâna a doua şi, în consecinţă, 

inexactă. Dar nu este exclus ca Victor Antonescu să fi fost în mod deliberat „jucat“ de cei ce 
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voiau să lovească în Constantin Antoniade, unul dintre cei mai apropiaţi şi valoroşi 

colaboratori ai lui Nicolae Titulescu. 

Luată ca certă, informaţia dată de Victor Antonescu, care aducea o precizare ce 

accentua gravitatea ei – şi anume că întrevederea Litvinov–Titulescu a fost mijlocită de 

Constantin Antoniade – a avut reacţii pe loc. Carol al II-lea hotăra în acea zi de 4 iunie 1937, 

că ministrul României la Berna „va suporta consecinţele“. Zis şi făcut. După numai 5 zile, la 9 

iunie 1937, aşa cum arătam mai sus, Constantin Antoniade a fost rechemat în ţară. 

Graba rămâne suspectă. Nu există nicio mărturie care să ateste că s-a dispus de către 

Carol al II-lea – care în ultimă instanţă era cel care decide – o investigaţie privind 

autenticitatea informaţiei. Că era autentică sau nu, alegaţia convenea, scoţând din cursă încă 

un personaj incomod. 

Din însemnările zilnice ale lui Savel Rădulescu ştim sigur că reproşul făcut lui 

Constantin Antoniade era nedrept. Dar cui putea să aducă Savel Rădulescu această probă? Pe 

cine interesa? 

O altă mărturie, tot atât de credibilă, şi care ar fi putut avea un impact real – dar n-a 

avut – o constituia precizarea făcută de Maksim Maksimovici Litvinov în convorbirea avută la 

Moscova, la 15 iunie 1937, cu Edmond Ciuntu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 

al României la Moscova. Comunicată la Bucureşti, punerea la punct făcută de ministrul de 

Externe sovietic n-a avut niciun efect. Decizia a rămas definitivă. Nu a fost urmată, din câte 

ştim noi, de niciun act de reparaţie, nici măcar morală. 

Fără a şti însă de decizia luată la Bucureşti în ceea ce îl privea pe Constantin 

Antoniade, Maksim Maksimovici Litvinov îl informa pe Mihail Semionovici Ostrovski, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al U.R.S.S. la Bucureşti, la 13 iunie 1937, că la 

Talloires, alături de Nicolae Titulescu, s-au aflat Savel Rădulescu, fostul subsecretar de stat la 

Ministerul de Externe, Grigore Gr. Constantinescu, trimis extraordinar şi ministru 

plenipotenţiar al României la Teheran, şi Sergiu (Gigi) Nenişor, secretar personal al lui 

Nicolae Titulescu, precum şi canalele şi modalităţile prin care s-a perfectat întâlnirea 

Litvinov–Titulescu. 

Toate aceste precizări şi rectificări îşi mai găsesc rost doar pentru istorie. 

Înainte de a aborda un alt caz, considerăm util să notăm că, invocând o informaţie 

provenită de la Palatul Sturdza, Constantin Argetoianu invoca un alt motiv care ar fi condus la 

înlăturarea lui Constantin Antoniade: „În legătură cu dl Titulescu, aflu de la Externe că 

rechemarea lui Antoniade de la Berna a fost desigur datorită în parte şi participării sale la 

întrevederea cu Litvinov, de la Talloires, dar mai ales unui alt fapt, mai grav: dl Antoniade s-

ar fi făcut complicele unor funcţionari de la Cifru din Ministerul de Externe, titulescani 

fanatici, care transmiteau printr-însul lui Titulescu toate informaţiile confidenţiale pe care le 

descifrau“. 

Dincolo de orice alte informaţii suplimentare, se dovedeşte că la noi – dar nu suntem 

singulari – raţiunile personale şi meschine au hotărât destine. 

 

Dacă decizia privind pe Constantin Antoniade părea mai complicată – deşi, la urma 

urmei, ea a fost luată ad hoc de Carol al II-lea –, adoptarea unor hotărâri privind diplomaţi de 

un rang inferior n-a pus pentru Bucureşti probleme deosebite. Prin Victor Antonescu, dar şi 

prin Constantin (Dinu) Cesianu, lui Carol al II-lea i-au parvenit frecvent ştiri privind 

contactele lui Nicolae Titulescu cu foşti colaboratori, printre care Gheorghe Anastasiu, 

Grigore Niculescu-Buzeşti, Dinu Ion Cantemir, Constantin Govella, Victor Rădulescu-

Pogoneanu. 

La 13 mai 1937, Iosif Fermo de la „Universul“ informa din Bucureşti, pe Nicolae 

Titulescu şi pe Savel Rădulescu, că s-au luat măsuri disciplinare împotriva unor fideli. Savel 

Rădulescu nota în însemnările sale zilnice: „Fermo îmi telefonează că [Gheorghe] Anastasiu a 
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fost mutat la Oslo [1 iunie 1937 – n.n. G.G.P.], [Grigore Niculescu-] Buzeşti la Stockholm [1 

iunie 1937 – n.n. G.G.P.]. Curios! Pedepsiţi că au voit să ne vadă?“ Cât priveşte pe ceilalţi, ei 

au fost transferaţi după cum urmează: Dinu Ion Cantemir, la Viena, la 15 iulie 1937; 

Constantin Govella, la Moscova, la 1 mai 1938; Victor Rădulescu-Pogoneanu, la Berlin, la 1 

noiembrie 1937. 

Reacţiile faţă de aceste măsuri au fost foarte diverse. Unii le-au considerat normale, 

alţii le-au considerat nejustificate. În fine, au fost şi unii, precum Constantin Argetoianu, care 

le-au apreciat nu doar insuficiente, ci şi încurajatoare: „Ca să nu fie scandal prea mare s-a 

muşamalizat afacerea; cei patru crai translatori au fost mutaţi numai de la Cifru şi nu s-a luat 

împotriva lor nicio măsură disciplinară. Ba cei dintâi au fost chiar trimişi în străinătate – visul 

tuturor impiegaţilor de la Palatul Sturdza –, unul la Stockholm, celălalt la Oslo. «Ca să se 

spargă gaşca!» Frumoasă încurajare, pentru cine ar mai fi tentat să trădeze!“ 

Guvernanţii de la Bucureşti dădeau prin aceste decizii un semnal. Nu-i puteau elimina 

pe toţi, în mod definitiv. Riscurile unor acţiuni judiciare nu puteau fi ocolite, aceştia – oameni 

de mare capacitate – nu puteau fi scoşi pe motive profesionale şi nici pe motive administrative 

prevăzute în Regulamentul de funcţionare al Ministerului Afacerilor Străine. 

 

Puşi pe lista neagră, unii şefi de misiune au fost înlăturaţi ceva mai târziu. 

Ne vom mai opri asupra a două cazuri. 

Edmond Ciuntu şi Grigore Gr. Constantinescu. Primul, trimis extraordinar şi ministru 

plenipotenţiar al României la Moscova, al doilea, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 

al României la Teheran. Amândoi au fost puşi în disponibilitate la 15 februarie 1938. Primul, 

după aproximativ 3 ani. Al doilea, după aproximativ un an şi jumătate. 

Amândoi aveau aceeaşi vinovăţie. Au fost colaboratori apropiaţi ai lui Nicolae 

Titulescu, Edmond Ciuntu – mai ales – la Geneva, Grigore Gr. Constantinescu – la Londra, îşi 

datorau numirea fostului ministru de Externe. 

Aceste exemple sunt suficiente pentru demonstraţia noastră. 

 

* 

 

În lunile aprilie–iunie 1937, Nicolae Titulescu a onorat cu prezenţa sa mai multe 

instituţii şi forumuri naţionale şi internaţionale din Franţa, Marea Britanie şi Cehoslovacia. 

Ne oprim pentru început la cele din Franţa. 

Potrivit informaţiilor date de cotidianul „Curentul“, în prima decadă a lunii aprilie 

Nicolae Titulescu a vorbit la Paris în faţa membrilor Academiei Diplomatice Internaţionale 

despre Pactul Balcanic. Întâlnirea a fost prezidată de către Henry Bérenger, preşedintele 

Academiei Diplomatice Internaţionale. Cu aceeaşi ocazie, au luat cuvântul Tevfik Rüstü Aras, 

ministru de Externe al Turciei, Bogoljub Jevtić, fost ministru de Externe al Iugoslaviei şi 

Demetrios Maximos, fost ministru de Externe al Greciei. Informaţia nu este confirmată de alte 

surse, motiv pentru care nu refuzăm cele puse în circulaţie de „Curentul“, dar nici nu le putem 

accepta fără rezerve. 

A prezidat în primăvară, la Cap Martin, Congresul Societăţii Medicale a Litoralului 

Mediteranean. La dejunul oferit la 11 aprilie 1937 de Societatea Medicală a Litoralului 

Mediteranean, Nicolae Titulescu a rostit discursul Sancţiunile pot stăvili agresiunea, publicat 

de noi sub titlul Intangibilitatea frontierelor este condiţia primă a înţelegerii internaţionale. 

Avem astăzi la dispoziţie câteva documente care aduc un plus de informaţii privind 

demersurile oficialităţilor locale din Departamentul Gironde, în lunile mai–iunie, privind 

participarea lui Nicolae Titulescu la Congresul Asociaţiei regionale a ofiţerilor mutilaţi şi a 

foştilor combatanţi de la Bordeaux şi acceptarea de către acesta a preşedinţiei respectivului 

forum. 
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La 4 mai 1937, André Bouffard, prefectul Departamentului Gironde, l-a informat în 

acest sens pe primul-ministru, ca şi pe ministrul Apărării Naţionale, ministrul Afacerilor 

Străine, ministrul de Interne. Oficialităţile din această zonă au apelat la o cunoscută 

personalitate din lumea politică şi ziaristică, directorul ziarului „Le Temps“, Jacques 

Chastenet de Castaing, pentru a obţine acceptul lui Nicolae Titulescu de a fi preşedinte al 

Congresului şi principal vorbitor în faţa participanţilor. 

Adresându-se, în aceeaşi zi de 4 mai 1937, lui Jacques Bouffard, consulul României la 

Bordeaux, prefectul Departamentului Gironde, André Bouffard, dădea asigurări că „încă de pe 

acum, administraţia mea se va strădui să dea manifestărilor care vor avea loc maximum de 

strălucire pentru a afirma, o dată în plus, într-un mod solemn, prietenia franco-română“. 

Autorităţile române nu erau deloc încântate de intenţiile oficialităţilor din 

Departamentul Gironde, de preţuirea şi solicitudinea pe care i-o arătau lui Nicolae Titulescu. 

Temător să nu greşească prea mult, Consulatul României la Bordeaux a avut o 

întreagă corespondenţă cu Legaţia României la Paris, condusă de Constantin (Dinu) Cesianu, 

un adversar ireductibil al lui Nicolae Titulescu. 

Reamintim acest lucru, căci are o aparte semnificaţie pentru înţelegerea 

circumstanţelor, ecourilor şi reacţiilor tuturor manifestărilor publice care au avut în centrul lor 

personalitatea ilustrului diplomat român. 

Dispunem de şi publicăm scrisorile trimise de Consulatul României la Bordeaux către 

Legaţia României la Paris, la 4 şi 5 mai, la 8 iunie 1937, care dincolo de informaţii exprimau 

deosebita preocupare pentru atitudinea sa, cerând instrucţiuni în acest sens ministrului 

României în capitala Franţei. 

Ştiind prea bine poziţia ostilă a celor de la Bucureşti, Constantin (Dinu) Cesianu a 

informat prompt conducerea Ministerului Afacerilor Străine, cerând instrucţiuni. Nu 

cunoaştem ce indicaţii i s-au dat de la Bucureşti – deşi ele nu sunt prea greu de bănuit –, după 

cum nu am identificat scrisoarea Legaţiei României de la Paris către Consulatul României de 

la Bordeaux, din 18 mai 1937, care era trimisă tocmai în acest sens. 

La 26 iunie 1937, Nicolae Titulescu soseşte la Bordeaux, venind de la Paris. Presa 

departamentală i-a dedicat rânduri calde de întâmpinare în Gironde. 

În cursul după-amiezii, la Grand Théâtre, în prezenţa veteranilor din Primul Război 

Mondial, a unor oficialităţi din lumea politică şi a unor personalităţi ziaristice, Nicolae 

Titulescu rosteşte un vibrant discurs, prin care avertizează asupra primejdiei unui nou război 

mondial, subliniind deopotrivă exigenţele preîntâmpinării unei catastrofe planetare, discurs 

publicat de noi sub titlul Nu putem salva pacea decât luptând pentru drept. Savel Rădulescu 

aprecia: „F[oarte] interesantă conferinţă […]. Mare succes. D. Tit[ulescu] a expus f[oarte] 

multe adevăruri în formă admirabilă“. Presa girondeză, care a publicat articolul in extenso, a 

subliniat actualitatea problemei, profunzimea judecăţilor, rigoarea exemplară şi frumuseţea 

desăvârşită a discursului titulescian. 

În această atmosferă de înălţare spirituală, de îmbărbătare morală a tuturor 

participanţilor solidari întru apărarea unor idealuri pentru care se angajaseră pe fronturile de 

luptă din Primul Război Mondial, după terminarea conferinţei Nicolae Titulescu a făcut o 

vizită la redacţia ziarului „La Petite Gironde“. Primit de directorul publicaţiei, Richard 

Chapon, şi colaboratorii săi, Nicolae Titulescu s-a întreţinut în continuare cu cei prezenţi – şi 

trebuie spus că întotdeauna şi pretutindeni conaţionalul nostru a acordat o aparte consideraţie 

presei şi a manifestat o remarcabilă solicitudine faţă de aceasta – făcând, la încheierea vizitei, 

o declaraţie scrisă – întru apărarea legii internaţionale – ziarului „La Petite Gironde“. La peste 

70 de ani de la formularea ei, această declaraţie îşi confirmă valoarea sa de mesaj de perpetuă 

actualitate. „Cei care asistă ca spectatori la violarea legii internaţionale îşi antrenează ţara în 

abis. Numai servind Dreptul, Justiţia şi Morala se lucrează pentru propriul lor interes şi pentru 

interesul naţional.“ 
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Cu această conferinţă, urmată de un banchet reunind veterani de război şi personalităţi 

politice, se încheie seria prezenţelor sale publice de mare ecou din Franţa, nu şi din Marea 

Britanie şi Cehoslovacia. 

Exilat de ai săi, Nicolae Titulescu trăgea şi aici semnale de alarmă împotriva somnului 

raţiunii, care copleşea cercurile politice şi părţi importante ale opiniei publice. 

 

Adversarii din ţară au fost oarecum surprinşi. Sperau şi credeau că Nicolae Titulescu – 

mai ales că fusese grav bolnav în septembrie 1936 – va rămâne pasiv, că nu se va mai implica 

în niciun fel în viaţa politică internaţională. Şi iată-l din nou pe scena politică, având 

convorbiri cu miniştrii de Externe ai Iugoslaviei şi Turciei, şi iată-l din nou pe scena publică, 

cu prezenţe de ecou în mediile politice şi de presă. La Bucureşti se va încerca diminuarea 

ecoului pe care asemenea discursuri, asemenea manifestări, le aveau în România. Constantin 

Argetoianu folosea cu plăcere una din aceste ocazii pentru a-l ataca pe Nicolae Titulescu: „Cu 

toată reclama unei anumite prese, ilustrul protagonist al falimentului european n-a putut să 

reînvie o stare de lucruri moartă. Discurs funerar. Vedeta de la Societatea Naţiunilor ajunsă să 

facă politică cu doftorii şi cu spiţerii, ce decădere! Sic transit…“ Continuând în perioada 

următoare să aibă noi şi noi contacte, noi intervenţii publice, în Franţa, Marea Britanie şi 

Cehoslovacia, Nicolae Titulescu va oferi adversarilor săi din ţară şi străinătate noi ocazii nu 

pentru a-i analiza ideile, ci pentru a se deda la aprecieri ostile, care, încă o dată şi încă o dată, 

nu se bazau pe o analiză serioasă. 

 

Dacă Anton Bibescu era un leneş complexat, cu o inteligenţă care nu depăşea media 

de jos, Constantin Argetoianu era un geniu al intrigii şi calomniei. În Însemnări zilnice, 

Constantin Argetoianu părăsea rapid şi frecvent exigenţele analizelor serioase pentru a intra 

cu nedisimulată plăcere şi vocaţie în pamflet. Când era vorba de Nicolae Titulescu o făcea cu 

voluptate chiar. „Nea Costică“ nota tot ceea ce ţinea de Nicolae Titulescu. O făcea cu dispreţ 

şi venin, arătând că iritarea şi invidia pe care i-o provocau manifestările publice ale lui 

Nicolae Titulescu îl împiedicau să judece lucid. 

Iată ce scria la 28 iunie 1937: „Titulescu e dezlănţuit şi-şi face de cap. Vrea să se 

impună în România prin zarva pe care o face în Occident, graţie complicităţii presei iudeo-

democratice şi a câtorva amici. E cea mai sigură metodă ca să sape un şanţ şi mai adânc între 

dânsul şi Regele Carol al României şi al Poloniei (!). Ziarele ne aduc ecoul unei noi conferinţe 

pe care a ţinut-o la Bordeaux, unde acest mutilat al naturii a fost poftit de mutilaţii de război. 

Conferinţă cu subiect general: securitate, pace, rahat. Lecţii Angliei, Franţei (mai ales), lumii 

întregi. Titulică Păturică începe să vorbească ca Messia. Să fie Balamucul în perspectivă? // 

Ce e nostim (aproape un sacrilegiu din partea mutilaţilor) e că conferinţa sa a fost «cuplată» 

cu una a unui domn Chastenet, primarul «unei comune din Gironde» (zic ziarele!), care a 

vorbit despre Statele Unite! O orgie de democraţie, după cum se vede! Iar după conferinţă, 

ilustrul mutilat prin persuasiune a fost sărbătorit la gazeta «Petite Gironde» de către directorul 

ei, dl Chapon (!!!). Ciudate coincidenţe de nume. Să nu fi fost sărbătoarea democraţiei, ci a 

neputinţei?“ 

Lectura conferinţei susţinute de Nicolae Titulescu la Bordeaux – pe care o publicăm 

cu orgoliu profesional – făcută de specialişti în probleme ale relaţiilor internaţionale, ale 

istoriei diplomaţiei româneşti, de simpli cititori disculpă pe editor de orice efort pentru a 

încerca o contracarare a plasării în derizoriu de către Constantin Argetoianu a acestui demers 

politico-diplomatic. Şi totuşi... 

Pentru că Nicolae Titulescu aborda problemele securităţii şi păcii, totul era considerat 

un „rahat“. Pentru că Nicolae Titulescu prezenta această conferinţă în faţa Asociaţiei ofiţerilor 

mutilaţi şi a foştilor combatanţi era nepotrivit, ba chiar ridicol! Cât priveşte reacţia lui 

Constantin Argetoianu faţă de abordarea de către Nicolae Titulescu a unor probleme 
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fundamentale ale vieţii internaţionale, ale supravieţuirii însăşi, putem spune că ea nici nu 

merită comentată. Să nu fi ştiut Constantin Argetoianu că auditoriul îl constituiau membri ai 

unei asociaţii de largă cuprindere şi autoritate morală, considerată ca o adevărată instanţă în 

cea de a III-a Republică? Pentru că Jacques Chastenet de Castaing „îndrăznea“ să vorbească 

despre Statele Unite ale Americii, Constantin Argetoianu califica intervenţia acestuia drept „o 

orgie de democraţie“! Cum să-i acorzi lui Constantin Argetoianu creditul că nu ştia 

„amănuntul“ că Jacques Chastenet de Castaing nu era doar primarul „unei comune din 

Gironde“, ci şi – sau mai ales – directorul ziarului „Le Temps“, că acesta era o voce ascultată 

şi temută, că era un specialist în probleme ale istoriei moderne şi contemporane, autorul unor 

eseuri şi lucrări de ecou? „Anonimul primar“ – profitorul unei „orgii de democraţie“ – avea să 

fie ales în 1956 membru al Academiei Franceze! Jocul de cuvinte (chaste – cast, curat, 

neprihănit; chapon – clapon) la adresa girondezilor care colaboraseră la succesul 

evenimentului de la Bordeaux şi calificativul obscen la adresa lui Nicolae Titulescu nici nu 

merită discutate. 

Constantin Argetoianu nu era, nici pe departe, singur în „frontul anti-Titulescu“, dar 

era unul din adversarii săi redutabili. Faptul că nu s-a manifestat în acest sens în prim-planul 

vieţii politice româneşti nu îl făcea mai puţin simţit şi mai puţin periculos. Toţi aceşti 

adversari ireductibili nu-i iertau lui Nicolae Titulescu – aşa cum am mai spus-o şi scris-o – 

faptul că a supravieţuit loviturilor politice primite şi, chiar mai mult, că s-a manifestat activ în 

spaţiul public. Nicolae Titulescu n-a pretins niciodată să fie un Messia. A judecat însă realist, 

a tras semnale de alarmă care n-au fost ascultate, nici în marile capitale ale democraţiilor 

occidentale, nici, cu atât mai mult, de Bucureşti, unde Nicolae Titulescu – pentru că spunea 

adevăruri crude – devenise, în opinia cercurilor politice obnubilate de ură, „trădătorul“ 

Nicolae Titulescu!  

 

* 

 

La cererea lui Bohuslav Beneš, care alcătuia un volum dedicat lui Edvard Beneš, 

Nicolae Titulescu a răspuns cu promptitudine solicitării adresate, la 29 mai 1937, omagiul său 

apărând în hebdomadarul „Pestry Tyden“ din Praga, în cotidianul francez „Le Moment“ şi în 

cotidianul românesc „Universul“. 

L-am inclus în acest volum, riscând altfel să se piardă una din frumoasele pagini 

omagiale datorate lui Nicolae Titulescu, un portret succint dedicat unei personalităţi de talie 

europeană a primei jumătăţi a secolului al XX-lea, unui prieten şi colaborator. 

Nicolae Titulescu era unul dintre cei mai îndreptăţiţi să scrie aceste rânduri. Îl 

cunoscuse pe Edvard Beneš la sfârşitul războiului, amândoi aflându-se în exil, luptând fiecare 

şi împreună pentru un nou destin al ţărilor lor. 

Aveau să se regăsească apărând aceleaşi idealuri la Conferinţa de Pace şi apoi, timp de 

peste 15 ani, în Societatea Naţiunilor, în Consiliul şi Adunarea marelui forum genevez, în 

toate marile conferinţe internaţionale consacrate reparaţiilor, minorităţilor, dezarmării, 

arbitrajului. 

Indiscutabil însă, punctul cel mai important al intersecţiei destinului lor comun a fost 

dat de negocierea, definitivarea şi semnarea Pactului de organizare al Micii Înţelegeri, 

întreaga activitate comună, româno-cehoslolvaco-iugoslavă, consacrată, sub aceste auspicii şi 

în numele său, operei de construcţie a securităţii colective pe continent, dezvoltării colaborării 

multidimensionale pe plan subregional ş.a. 

Nicolae Titulescu aprecia, pe bună dreptate, că scriind biografia lui Edvard Beneš se 

scrie o parte a istoriei politice a Europei în prima jumătate a secolului al XX-lea. 

A crezut şi a afirmat că Edvard Beneš a trăit istoria. 
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A impus prin înţelepciunea sa, prin lealitate, simplicitate şi simţul măsurii şi, mai 

presus de orice, prin democratismul gândirii şi acţiunii sale politice, asocierea permanentă a 

tuturor demersurilor sale politice cu aspiraţia propriului popor, a statelor mici şi mijlocii 

apărute sau reîntregite ca urmare a dezagregării marilor imperii. 

Intuim că atunci când a gândit acest volum, Bohuslav Beneš l-a consultat pe 

preşedintele Cehoslovaciei şi că apelul la numele şi slova lui Nicolae Titulescu nu numai că a 

fost acceptat, ba chiar salutat cu satisfacţie. 

I-a revenit lui Nicolae Titulescu şansa de a se bucura de prietenia a doi oameni de stat 

ai Cehoslovaciei, Thomàš Garrigue Masaryk şi Edvard Beneš. 

Amândorura le-a dedicat frumoase pagini omagiale: lui Masaryk în 1935, la împlinirea 

vârstei de 85 de ani, cu doi ani înainte de a trece în nefiinţă, lui Beneš în 1937, la doi ani de la 

preluarea demnităţii de preşedinte şi la mai puţin de un an de la începutul celui de-al doilea 

exil al său. 

După peste 70 de ani, contemporanii noştri au şansa de a citi, unii pentru prima dată, 

pagini despre alţi şi alţi oameni care au făcut istorie! 

 

* 

 

La începutul verii anului 1937, Nicolae Titulescu s-a aflat în Marea Britanie. 

Fusese precedat, doar cu câteva zile înainte, de Savel Rădulescu, un diplomat foarte 

dotat, cu relaţii în lumea politico-diplomatică londoneză, bun cunoscător al limbii engleze, cu 

misiunea probabilă de a pune la punct ultimele amănunte legate de turneul de conferinţe al 

„Patronului“ în Marea Britanie. 

Pe malul Tamisei, Nicolae Titulescu a avut întrevederi cu personalităţi britanice 

proeminente, printre care cităm: Arthur Neville Chamberlain, prim-ministru al Marii Britanii; 

Robert Anthony Eden, ministru de Externe; Winston Leonard Spencer Churchill, preşedintele 

Comitetului pentru Pace şi Apărare; lordul David Lloyd George of Dwyfor, fost prim-

ministru; lordul Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood, de mai multe ori ministru; cu 

deputaţii Walter Rothschild; Sir Norman Angell; Ernest Brown; Philip Noel Baker; cu 

Clement Richard Attlee; cu fostul ministru John Robert Clynes; cu Hugh Dalton of Forest 

Frith, preşedintele Partidului Laburist; Sir Archibald Sinclair, preşedintele Partidului Liberal; 

Sir Robert Gilbert Vansittart of Denham, subsecretar de stat permanent la Foreign Office; lord 

Robert Arthur James Cranborne, subsecretar de stat parlamentar la Foreign Office şi delegat 

la Societatea Naţiunilor; William George Tyrrell of Avon, fost subsecretar de stat permanent 

la Foreign Office şi, ulterior, ambasador la Paris; Sir Frederick Leith-Ross, prim-consilier 

economic al Marii Britanii; Reginald Wilding-Allen Leeper, directorul Presei şi Informaţiilor 

la Foreign Office; cu Katherine Stewart-Murray, ducesă de Atholl; Helen Violet Bonham-

Carter, baroană Asquith of Yarnbury; cu ambasadorul britanic Sir Malcolm Arnold 

Robertson; cu istoricul şi publicistul Robert William Seton-Watson; cu publiciştii Wickham 

Steed; Charles Vernon Oldfield Bartlett; E.D. Madge; cu diplomaţii străini Ivan Mihailovici 

Maiski, ambasadorul U.R.S.S. la Londra; cu fostul ministru al Greciei în Marea Britanie, 

Demetrios Caclamanos; cu Jan Masaryk, ministrul Cehoslovaciei la Londra. 

A rostit cu această ocazie câteva conferinţe, necunoscute integral publicului românesc 

timp de aproape 60 de ani, până când le-am publicat, în limbile engleză şi română, în volumul 

Pledoarii pentru pace, apărut în 1996. Cititorul le va regăsi firesc şi în volumul de faţă, ele 

fiind piese de referinţă ale gândirii şi acţiunii sale. S-a crezut mult timp fie că textele acestor 

conferinţe s-au pierdut, fie că ele au fost rostite liber şi că nu a existat niciun text. Recuperarea 

şi publicarea lor reprezintă un succes indiscutabil, restituind patrimoniului intelectual naţional 

piese de rezistenţă. 



44 

 

La 3 iunie 1937, prezintă în Camera Comunelor – în faţa majorităţii – conferinţa 

cunoscută până la noi sub titlul Despre metodele practice de a păstra pacea existentă şi 

publicată integral pentru prima dată în România sub titlul Ceea ce dorim noi este să evităm 

războiul, nu să îl câştigăm a doua oară. 

A doua zi, la 4 iunie 1937, susţine la New College al Universităţii din Oxford, în faţa a 

50 de profesori, conferinţa Situaţia internaţională a Europei şi publicată integral de noi, 

pentru prima dată în România, sub titlul Milioane de oameni au murit în Marele Război 

pentru ca să se poată naşte o nouă viaţă internaţională. La dejunul din acelaşi cadru, care a 

premers conferinţa, Nicolae Titulescu a luat legătura cu cele mai reprezentative figuri ale 

Universităţii din Oxford şi ale ştiinţei britanice. 

La cererea opoziţiei din Parlamentul britanic, Nicolae Titulescu a vorbit, din nou, la 9 

iunie 1937, în faţa Camerei Comunelor, în faţa a 150 de deputaţi, reprezentând fracţiunea 

laburistă, susţinând conferinţa Orientarea în politica actuală a democraţiilor europene, 

reprodusă de noi sub titlul Tăcerea este sinonimă cu moartea. Un cuvânt spus la timp este 

sinonim cu viaţa. 

La aceeaşi dată, 9 iunie 1937, a prezentat la Chatham House (Royal Institute for 

Foreign Affairs), în faţa a 300 de persoane, Este de dorit reforma Pactului Societăţii 

Naţiunilor? În relatările sau scurtele notaţii despre acest eveniment, printre participanţi găsim 

numele Lordului Cecil, al Lordului Arnold, al lui Wickham Steed ş.a. Lui Nicolae Titulescu i 

s-au pus cu acestă ocazie numeroase întrebări. Cu acrimonie, la Bucureşti, se afirma că „deşi 

în fruntea acestui institut sunt oameni ca Baldwin şi MacDonald, şedinţa n-a fost prezidată 

decât de Lordul Cecil“, uitând că Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood era preşedinte ca 

şi Baldwin, MacDonald, Lloyd George şi Clynes. 

La 14 iunie 1937, în timpul sejurului la Londra, Nicolae Titulescu a rostit discursul 

Războiul este o calamitate. Ce se poate face pentru a-l preîntâmpina, prilejuind numeroase 

întrebări în faţa Comitetului pentru Pace şi Apărare, prezidat de Winston Leonard Spencer 

Churchill. Cu această ocazie, la dejunul dat la „Savoy“ de prestigiosul om politic britanic, 

participă 40 de persoane, printre aceştia Lady Chamberlain, Lord Lloyd, Baron Rothschild, 

Seton-Watson ş.a. 

Ştim astăzi cu certitudine că, deşi avusese programată o conferinţă la Universitatea din 

Cambridge, aceasta a fost anulată. Legaţia României la Londra informa Centrala de la 

Bucureşti că, în aceeaşi zi în care Nicolae Titulescu urma să-şi ţină conferinţa, Negusul era 

aşteptat la Universitatea din Cambridge ca membru de onoare, ceea ce l-a determinat pe 

diplomatul român să renunţe la ea „spre a nu intra în chestiuni controversate cu Anglia“. 

Sarcastic, la 6 iunie 1937, Constantin Argetoianu nota: „Dl Titulescu şi-a amânat conferinţa 

pe care trebuia s-o ţină la Cambridge, fiindcă în ziua fixată fusese poftit de ilustra Universitate 

şi ilustrul Negus, Haile Selassie. După cum în heraldică «metal sur metal ne vaut»
1
, se vede că 

şi în panglicărie «vedette sur vedette ne vaut»
2
! Şi e păcat, căci aceste două stele ale 

firmamentului genevez s-ar fi completat de minune“. 

Niciun om politic sau diplomat român nu a realizat în Marea Britanie, niciodată până 

atunci, şi nici după aceea, un program de conferinţe atât de dens şi în faţa unor forumuri atât 

de prestigioase. 

A fost mulţumit Nicolae Titulescu de turneul său în Marea Britanie? Avem toate 

motivele să credem că da. Era de natura evidenţei un succes, care satisfăcea la un nivel 

superior exigenţele diplomatului român. Prin tematica abordată, substanţa conferinţelor, 

calitatea asistenţei, turneul din Marea Britanie a depăşit de departe demersurile din Franţa şi 

Cehoslovacia. 

                                                 
1
 Metal pe metal n-are valoare. 

2
 Vedetă lângă vedetă n-are valoare. 



45 

 

Aşa fiind, apare drept dubioasă afirmaţia – care i se atribuie lui Nicolae Titulescu de 

către fostul ataşat de presă al României la Londra – reţinută de către Armand Călinescu în 

Însemnările politice, sub data de 15 iunie 1937: „Dimăncescu, ataşatul nostru de presă la 

Londra, îmi spune că a văzut pe Titulescu. Acesta a avut un eşec la Londra. Toate interviurile 

ce a dat presei au fost oprite la publicare de Cabinetul englez. Titulescu şi-a dat atunci seama 

de situaţie şi i-a spus lui Dimăncescu: «Nu mai însemn nimic în străinătate. Mă voi reface în 

ţară. Mă întorc şi-mi exercit mandatul de senator»“. 

Însemnarea respectivă comportă câteva comentarii. Este de necrezut că nepublicarea 

unor interviuri, în cazul în care le-a dat, să-l fi determinat pe Nicolae Titulescu să aibă reacţia 

care i se atribuie. 

Aprecierile lui Nicolae Titulescu privind vizita în Marea Britanie impuneau, în mod 

logic, luarea în considerare a tuturor datelor acesteia, care numai ideea de eşec nu o putea 

acredita. 

Ataşatul de presă Dem. Dimăncescu era totuşi un personaj minor, căruia este prea 

puţin probabil ca Nicolae Titulescu să-i fi făcut asemenea confesiuni. 

Orgoliul l-ar fi împiedicat pe Nicolae Titulescu să facă asemenea afirmaţii. În toate 

demersurile sale de politică internă, multe-puţine câte au fost, Nicolae Titulescu a mizat pe şi 

a invocat cartea autorităţii, prestigiului şi audienţei de care se bucura în străinătate, singura ce 

putea avea influenţă cât de cât asupra lui Carol al II-lea. 

Cât priveşte afirmaţia lui Dem. Dimăncescu cum că „toate interviurile ce a dat presei 

au fost oprite la publicare de Cabinetul englez“ o consider nefondată, dacă nu chiar ridicolă. 

Cu excepţia perioadei de război – în care a funcţionat cenzura –, nu se cunoaşte nicio altă 

perioadă, indiferent de guvern, în care să se fi impus asemenea rigori severe. Presa britanică s-

a manifestat în mod absolut liber, poziţiile în probleme de principiu sau de caz putându-se 

exprima fără rezerve. Nu văd raţiunea pentru care Nicolae Titulescu ar fi dat – dincolo de 

conferinţele sale – interviuri presei engleze. Nu văd, în niciun fel, ca, în cazul în care totuşi le-

ar fi dat, şi nu am găsit mărturii care să confirme o asemenea situaţie, Nicolae Titulescu să fi 

făcut public referiri denigratoare la adresa autorităţilor româneşti, care să confrunte 

autorităţile de la Londra cu o situaţie delicată, care să le impună intervenţia fie prin 

persuasiune, fie prin constrângere. Cei ce cunosc relaţia lui Nicolae Titulescu cu presa, cu cea 

română şi cu cea străină, rigoarea care şi-o impunea în materie de judecăţi şi diplomaţia pe 

care o practica în exprimare, gândită profund şi autocenzurată până la nuanţă, refuză de la 

început eventualitatea ca diplomatul român să-şi fi pus interlocutorii în situaţii delicate. 

Turneul lui Nicolae Titulescu în Marea Britanie acoperă perioada 2–14 iunie 1937. 

Aşa fiind, nu putem înţelege cum şi-a plasat Armand Călinescu respectiva informaţie sub data 

de 15 iunie 1937. Două explicaţii ar fi posibile: o convorbire telefonică cu Londra sau, mai 

curând, o antedatare a informaţiei, care, de fapt, avea să-i parvină după 15 iunie 1937. 

Concură la această a doua ipoteză modul în care Armand Călinescu plasează cronologic unele 

evenimente, aşa cum a făcut-o în cazul vizitei la Bucureşti a lui Milan Hodža, premierul 

Cehoslovaciei. 

În concluzie, avem serioase dubii în legătură cu autenticitatea acestei informaţii. Nu 

este exclus ca Dem. Dimăncescu să fi vrut să facă plăcere Bucureştilor printr-o asemenea 

afirmaţie şi informaţie, după cum nu este exclus ca Armand Călinescu să fi adăugat spuselor 

lui Dem. Dimăncescu câteva note dezagreabile. 

Anton Bibescu – „însărcinat cu supravegherea lui Titulescu“ – a urmărit cu maximă 

preocupare prezenţa în Marea Britanie a fostului ministru de Externe al României, 

conferinţele sale publice şi întâlnirile sale cu oameni politici, diplomaţi şi ziarişti. 

Şi-a împărtăşit cu promptitudine percepţiile sale unor oameni politici din România. 

Avem toate motivele să credem că în acest sens a făcut operative informări lui Carol al II-lea, 
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primului-ministru, unor oameni politici, membri ai guvernului, parlamentari, ziarişti, celor ce 

se aflau pe poziţii ostile diplomatului român. 

Constantin Argetoianu era şi el beneficiarul unei asemenea informări. La 22 iunie 

1937, el reţinea în Însemnări zilnice un segment din scrisoarea ce-i fusese adresată de Anton 

Bibescu: „Călătoria dlui Titulescu la Londra – contrar notelor apărute în «Le Temps» şi 

contrar articolelor apărute în «Universul», articole redactate de domnul Titulescu însuşi – nu 

a fost o reuşită. // La întrunirile într-un salonaş al Camerei Comunelor erau prezenţi dl 

Winston Churchill şi câţiva prieteni pe care şi-i făcuse Titulescu la Geneva. Mai erau şi câţiva 

englezi care, neavând teamă de Rusia, lucrează pentru apropierea cu Sovietele. A fost în total 

un public de vreo 50 de deputaţi. Au fost amabili precum sunt englezii de obicei. // Dl 

Titulescu a anunţat tuturor prietenilor săi englezi că va fi ministru de Externe al României 

înaintea sfârşitului anului. // E inutil de adăugat că obiceiurile engleze cereau ca conferinţa 

dlui Titulescu, ţinută într-un mic salon al Camerei Comunelor, să nu fie obiectul unei dări de 

seamă. Articolul apărut în «Universul» şi care a fost citit şi la Londra, a fost viu criticat, ca o 

lipsă de tact. // Un englez, prieten cu Titulescu, mi-a amintit de proverbul nemţesc: // 

Fremdenlob klingt, // Freudenslob hinkt, // Eigenlob stinkt“.
3
 

Ca şi în cazul altor misive expediate în România, Anton Bibescu adăuga şi cupuri din 

ziare şi reviste cuprinzând opinii defavorabile sau ostile lui Nicolae Titulescu. 

Aprecierile lui Anton Bibescu ne oferă temeiul unui microcomentariu. Trimis la Paris 

şi la Londra într-o misiune de discreditare şi de contracarare a lui Nicolae Titulescu, Anton 

Bibescu confundă dorinţele cu realităţile. Departe de a face o analiză serioasă şi obiectivă – 

utilă duşmanilor lui Nicolae Titulescu – Anton Bibescu minimaliza – spre imediata lor 

satisfacţie – reuşitele indiscutabile ale fostului ministru de Externe. „Demonstraţia“ sa era un 

şir de alegaţii – o întrunire „într-un salonaş al Camerei Comunelor“; prezenţi „câţiva prieteni 

pe care şi-i făcuse Titulescu la Geneva“; „câţiva englezi, care neavând teamă de Rusia…“; 

ecouri considerate a fi „articole redactate de domnul Titulescu însuşi“ – contrazise de relatări 

şi aprecieri ale unor martori oculari, ale unor personaje din lumea diplomatică londoneză, ale 

unor colaboratori, fie împărtăşite în discuţii particulare, fie în notaţii de jurnal, în cazul 

acestora din urmă ele nefiind în niciun caz suspectabile de subiectivismul asociat relatărilor de 

presă. 

Nu se poate da credit unor asemenea afirmaţii. Suntem siguri că ele erau receptate cu 

oarecare rezervă. Şi cu toate acestea, diseminarea unor asemenea aprecieri – şi din acest punct 

de vedere Anton Bibescu era neobosit – avea efecte în zone ale politicului şi ale opiniei 

publice, născând semne de întrebare privind prestigiul şi autoritatea de care se mai bucura 

Nicolae Titulescu, în marile capitale, în lumea politico-diplomatică. Cei orbiţi complet de 

duşmănie nu supuneau asemenea informaţii unei analize critice, preluându-le ad-litteram, ca 

având autoritatea martorilor de la faţa locului. 

După cum este uşor de observat, Anton Bibescu îl ataca pe Nicolae Titulescu pe două 

planuri: îi discredita acţiunea politico-diplomatică londoneză, pe de o parte, şi îi atribuia 

intenţia de a reveni în lunile următoare la conducerea Palatului Sturdza de la Bucureşti, pe de 

altă parte. Faţă de asemenea afirmaţii – unele incorecte, amendabile, altele mincinoase de-a 

dreptul – adeversarii de la Bucureşti încercau satisfacţie în privinţa unora şi îngrijorare în 

privinţa altora. Anton Bibescu nu numai că dădea satisfacţie sponsorilor bucureşteni ai 

campaniei anti-Titulescu, dar şi căuta să-i mobilizeze în acelaşi sens, mai puternic şi mai 

solidar ca oricând, în faţa pericolului iminent al revenirii la conducerea Ministerului de 

Externe. 

Dispunem de suficiente argumente şi probe care acreditează şi susţin contrariul. 

                                                 
3
 Plăcută este lauda de sine // Şchioapătă lauda prietenilor // Miroase lauda de sine. 
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În varii momente ale turneului în Marea Britanie, Savel Rădulescu, în formule 

lapidare, confirmă audienţa şi succesul intervenţiilor lui Nicolae Titulescu: „50 de profesori la 

New College al Universităţii din Oxford“ (4 iunie); „D. Titulescu foarte mulţumit“ (4 iunie); 

„150 deputaţi laburişti în Parlament“ (9 iunie); „300 persoane la Chatham House“ (9 iunie); 

„Succes“ (9 iunie). 

Alexandru Popescu-Necşeşti, fost subsecretar de stat la Ministerul Instrucţiunii, 

Cultelor şi Artelor, a fost prezent la două conferinţe susţinute de Nicolae Titulescu în Camera 

Comunelor, la 3 şi 9 iunie 1937. Într-o convorbire avută la 19 iunie cu Mihail Semionovici 

Ostrovski, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al U.R.S.S. la Bucureşti, Alexandru 

Popescu-Necşeşti aprecia „că ambele expuneri au reprezentat o chemare neîncetată la 

colaborare între Anglia, Franţa şi U.R.S.S. pentru salvarea păcii europene şi preîntâmpinarea 

războiului. Expunerile au avut un succes deosebit“. 

Personalitate marcantă a corpului diplomatic acreditat la Londra, Ivan Mihailovici 

Maiski, ambasadorul U.R.S.S. în Marea Britanie, aduce un plus de informaţii care susţin 

aprecierea privind impactul prezenţelor lui Nicolae Titulescu în mediile politico-diplomatice 

şi universitare britanice. 

După întâlnirea avută probabil la 15 iunie 1937 (oricum nu la 16 iunie 1937, cum a 

notat greşit Ivan Mihailovici Maiski, căci în ziua de 16 iunie 1937, la primele ore, Nicolae 

Titulescu a părăsit Londra) cu fostul ministru de Externe român cu puţin timp înainte de 

părăsirea capitalei britanice, diplomatul sovietic consemna: „Titulescu m-a încredinţat că 

propaganda sa a avut un succes neîndoielnic şi se pare că e adevărat: cuvintele fostului 

ministru de Externe mi-au fost apoi confirmate de diferite surse. Printre altele, conferinţa pe 

care a ţinut-o în Parlament a produs o puternică impresie asupra laburiştilor“. 

Notaţia ministrului U.R.S.S. la Londra ne îndrituieşte să afirmăm că Nicolae Titulescu 

nu numai că nu şi-a exprimat dezamăgirea sau nemulţumirea în legătură cu turneul de 

conferinţe în Marea Britanie, ci, dimpotrivă, a dat glas satisfacţiei faţă de ecoul pe care l-au 

avut conferinţele sale şi în legătură cu substanţa contactelor politico-diplomatice cu cele mai 

reprezentative personalităţi britanice sau străine, aflate pe Insulă la acea vreme. 

Ivan Mihailovici Maiski nu s-a mulţumit să înregistreze părerile lui Nicolae Titulescu 

în acest sens, procedând la verificarea acestor aprecieri, prin apelul la diferite surse ce 

confirmă evaluările fostului ministru de Externe român. 

Informaţiile primite de la Londra – de la Ivan Mihailovici Maiski şi poate şi din alte 

surse – au fost însuşite de Maksim Maksimovici Litvinov, care, într-o scrisoare adresată lui 

Mihail Semionovici Ostrovski, la 13 iunie 1937, afirma: „[Nicolae Titulescu] a plecat, după 

cum ştiţi, la Londra, unde face expuneri în Parlament şi ţine cursuri [conferinţe – n.n. G.G.P.] 

la diferite universităţi. Din informaţiile pe care le avem de la Londra, el susţine acolo cu mult 

succes ideea unei colaborări anglo-franco-sovietice şi tună şi fulgeră împotriva tuturor celor 

care-l contrazic“. 

Vizitele lui Nicolae Titulescu au determinat o activizare din partea reprezentanţilor 

diplomatici ai României în diverse capitale (neîndoielnic impusă de Bucureşti). 

Trimişii noştri, ascultând ordinele Bucureştilor, au intervenit şi atunci când era vorba 

doar de intenţia unei vizite şi atunci când era vorba de o vizită propriu-zisă. Dacă în primul 

caz încercau s-o blocheze, să-i reducă dimensiunile şi semnificaţia, în cel de-al doilea caz nu 

se sfiau să ceară oficialităţilor din ţara unde erau acreditaţi informaţii şi amănunte care 

depăşeau normele diplomatice general admise, să exprime dorinţa, lipsită de orice echivoc, de 

a nu se mai repeta asemenea gesturi. 

Avem toate motivele să afirmăm că asemenea intervenţii se produceau chiar în timpul 

respectivelor vizite. 

Am afirmat mai sus că toate gesturile şi acţiunile lui Nicolae Titulescu peste hotare au 

fost urmărite cu maximă atenţie şi profundă suspiciune de către oficialităţile de la Bucureşti, 
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care, într-un fel sau altul, au căutat să le împiedice, iar atunci când nu au reuşit, le-au 

prezentat opiniei publice româneşti – prin ziare obediente – într-un mod denigrator. 

În aceste circumstanţe, marele cotidian bucureştean „Universul“, condus de prietenul 

său Stelian Popescu, a înţeles ca, pe calea unui interviu acordat la 25 iunie 1937 – ce trebuie 

văzut în corelaţie cu cel publicat la 27 aprilie 1937 – să pună lucrurile la punct. Motivând 

acest gest, cotidianul bucureştean prefaţa interviul propriu-zis cu următoarele consideraţii: 

„Activitatea dlui Titulescu în străinătate – activitate despre care «Universul» a relatat la timp 

– a supărat pe unii oameni politici de la noi, iar unele ziare, în afară de atacuri vehemente la 

adresa fostului ministru de Externe, au publicat tot felul de ştiri lipsite de temei. Informaţiile 

noastre ne-au îndreptăţit să dezminţim la timp aceste ştiri şi să arătăm, în adevărata ei lumină, 

valoarea activităţii desfăşurată în interesul ţării de d. N. Titulescu. // Spre a pune capăt tuturor 

insinuărilor şi din dorinţa de a lumina opinia publică românească, în drept să ştie tot adevărul, 

trimisul nostru special la Bratislava a fost însărcinat să comunice dlui Titulescu cele ce s-au 

scris în unele ziare şi să-i ceară un răspuns“. 

Referindu-se la comentariile negative apărute în unele ziare româneşti în legătură cu 

întâlnirile şi convorbirile avute în Franţa, Anglia şi Cehoslovacia, dar mai ales la cele cu 

Maksim Maksimovici Litvinov, de la Talloires, comentarii de care cercurile guvernamentale 

româneşti nu erau străine, Nicolae Titulescu declara: „Acei care au putut scrie astfel de lucruri 

nu mă cunosc nici pe mine şi nu cunosc nici străinătatea, unde ţi-ai pierde imediat autoritatea 

dacă te-ai deda la acte de critică împotriva organelor oficiale ale ţării. Sunt azi un cetăţean 

liber, dar trecutul îmi impune datoria să mă informez despre situaţia internaţională în interesul 

ţării. // Înţeleg să dezbat chestiunile politice numai după ce voi fi luat contact cu Parlamentul 

român, al cărui membru pe viaţă sunt. În acest scop, mă voi înapoia în ţară imediat după 

vacanţă, spre a relua activitatea mea profesorală şi parlamentară. // Dar pentru că am primit 

din partea opiniei publice româneşti atâtea dovezi de simpatie şi încredere, pentru ea şi numai 

pentru ea, vă voi da anumite informaţiuni, ca astfel să nu poată rămâne un dubiu în spiritul 

niciunui om cinstit, asupra ţelurilor acţiunii mele în străinătate“. 

Vom mai cita o afirmaţie din finalul interviului: „Cum nu voiesc să intru în nicio 

polemică, mai ales când sunt absent din ţară şi n-am posibilitatea să răspund imediat la 

replicile ce mi s-ar da, mă voi opri aci, adăugând un singur lucru: // În toată viaţa mea politică 

m-am considerat nu în serviciul unui guvern, ci în serviciul neamului românesc. De la primii 

mei paşi politici şi până azi am considerat neamul românesc alcătuit nu numai din cei câţiva 

oameni politici, dar mai ales din masa anonimă care are instinctul sigur şi care m-a atras 

totdeauna, chiar când îndeplineam, ca ministru al Afacerilor Străine, o muncă despre ale cărei 

detalii nu se putea vorbi în mod public“. 

Nicolae Titulescu însuşi a evocat ulterior acest turneu de conferinţe şi contactele avute 

în Marea Britanie, în iunie 1937, cu sentimente de satisfacţie, pe tonalităţi diferite, de la caz la 

caz. A făcut-o şi în lucrarea sa Politica externă a României (1937) şi, mai apoi, în memoriul-

scrisoare adresat Regelui Carol al II-lea, la 9 martie 1949. Singura insatisfacţie a lui Nicolae 

Titulescu era generată de criticile deşănţate ale adversarilor săi politici din România care, 

departe de a-i elogia „o operă de propagandă în Anglia mult mai largă decât a contelui 

Bethlen“, nu-i iertau revenirea sa în actualitate, în mari capitale ale Europei. 

 

Niciun om politic sau diplomat român nu a realizat în Marea Britanie, niciodată până 

atunci, şi nici după aceea, un program de conferinţe atât de dens şi în faţa unor forumuri atât 

de prestigioase. 

Substanţa acestor conferinţe merită studiată profund, de politologi, de jurişti şi istorici, 

de sociologi şi filosofi. 

Din lectura atentă a acestor conferinţe, vă supunem atenţiei ceva din evaluările care au 

fost făcute şi din ideile care au fost avansate de Nicolae Titulescu. 
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Acestea se regăsesc, într-o formă sau alta, în toate conferinţele susţinute în Marea 

Britanie, accentele pe una sau alta din probleme fiind distincte de la caz la caz, în funcţie de 

auditor. 

Nicolae Titulescu a procedat la o analiză profundă a evoluţiei politice postbelice. 

Concluzia putea fi considerată şocantă, dar nu era mai puţin adevărată. 

Am câştigat războiul, dar am pierdut pacea – afirma Nicolae Titulescu. 

a) Tratatele de pace au omis – potrivit lui – să unească noile entităţi politice într-un 

sistem economic comun. Ocupându-se exclusiv de aspectele politice, tratatele de pace au 

provocat o ruptură a unităţilor economice, ceea ce a dus la dezvoltarea nelimitată a sistemului 

pieţelor închise, a autarhiei economice. 

b) Odată cu ultima lovitură de tun, a încetat să funcţioneze solidaritatea unor mari 

grupuri de state. 

Făcând o radiografie a tabloului european, Nicolae Titulescu constata:  

– înmulţirea şi consolidarea barierelor economice, angajarea unei lupte acerbe pentru 

resurse de materii prime şi pieţe de desfacere; 

– multiplicarea, adâncirea şi prelungirea crizelor economico-financiare pe fondul 

nerezolvării problemelor reparaţiilor şi datoriilor de război. 

Făcând aceste constatări, Nicolae Titulescu conchidea: 

Ceea ce ameninţă pacea cel mai mult sunt înaltele bariere economice.  

Nicolae Titulescu releva: 

– configurarea a două citadele orientate şi angajate politic, economic şi propagandistic 

una împotriva alteia; 

– criza de încredere în Societatea Naţiunilor, apariţia unei crize funcţionale şi 

instituţionale. 

În opinia lui Nicolae Titulescu, sistemul deficient şi fragil al tratatelor de pace a avut 

drept consecinţă reactivarea unor probleme conflictuale, apariţia unor noi forme de expresie, 

configurarea a noi zone de confruntare. 

Nicolae Titulescu constata: 

– renaşterea tendinţelor revizioniste, revanşarde; 

– angajarea unor frenetice curse ale înarmărilor (de cei care sunt ameninţaţi şi de cei 

care nu sunt ameninţaţi); 

– lipsa unei reacţii substanţiale, coerente şi credibile, faţă de propaganda revizionistă, 

faţă de tendinţele şi actele agresive. 

Agresiunea se produce atunci când există riscul impunităţii – avertiza Nicolae 

Titulescu. 

Nicolae Titulescu a acordat o atenţie particulară situaţiei învinşilor (cu precădere a 

Germaniei), subliniind lipsa unei politici concrete faţă de Germania (Marea Britanie şi Franţa, 

având opinii profund divergente în materie de reparaţii) şi amploarea excesivă a obligaţiilor 

impuse învinşilor, greu acceptabile moral şi aproape imposibil de suportat economic şi 

financiar. 

Nicolae Titulescu nu s-a sfiit să identifice răspunderile celor care nu au avut o politică 

de perspectivă faţă de Germania spunând: 

Germania şi-a luat singură drepturile pe care le-a cerut şi care i s-ar fi putut acorda 

pe baza unui contract. Şi astfel, viaţa internaţională a intrat într-un haos căruia nimeni nu–i 

poate prevedea sfârşitul. 

Problema germană a continuat să se menţină în atenţia cercurilor politico-diplomatice. 

Abordările acestora – ale Marilor Puteri – au fost prea diverse, total inconsecvente şi 

adesea hazardate, oscilând între ameninţări gratuite cu folosirea forţei şi manifestări 

nejustificate de conciliere. 
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Nicolae Titulescu constata cu nemulţumire şi tristeţe ineficienţa, mai bine zis eşecul, 

cancelariilor marilor democraţii occidentale în ceea ce era „cancerul politic“ al Europei. 

Adresându-se Parisului şi Londrei, Nicolae Titulescu afirma: 

Am fi cu adevărat de râsul întregii lumi, dacă sub pretextul că pacificăm Europa, am 

finanţa revanşa Germaniei. 

În faţa parlamentarilor britanici, a unor eminente personalităţi din lumea academică şi 

a unor prestigioşi ziarişti, Nicolae Titulescu a făcut un apel la realism politic, exprimându-şi 

propriul punct de vedere privind căile pentru evitarea războiului, pentru construcţia unor 

sisteme de securitate, pentru consolidarea păcii. 

În acest sens, Nicolae Titulescu propunea: 

a) activizarea dialogului politic şi economic, multiplicarea şi diversificarea 

negocierilor, elaborarea, definitivarea şi semnarea unui număr cât mai mare de acorduri bi- şi 

multilaterale; 

b) întărirea instituţiilor internaţionale chemate să prevină războiul şi să apere pacea; 

c) consolidarea structurilor de securitate, regională, continentală şi mondială; 

d) afirmarea cu mai multă putere pe scena internaţională a democraţiilor europene. 

Cât priveşte fiecare din aceste direcţii, Nicolae Titulescu ţine să precizeze: 

A. Necesitatea abandonării poziţiilor echivoce ale Parisului şi Londrei, exigenţa 

elaborării unor soluţii de larg interes, echitabile şi eficiente, care să scoată continentul din 

marasm economic şi, pe cale de consecinţă, să detensioneze climatul politic. 

B. Necesitatea unei atitudini realiste şi constructive faţă de Societatea Naţiunilor. 

Societatea Naţiunilor nu este o academie morală. Este o instituţie politică menită să 

împiedice războiul, iar în anumite cazuri să-l înăbuşe. 

– În consecinţă, Nicolae Titulescu a respins poziţiile şi demersurile celor care 

preconizau revizuirea Covenantului (Pactului).  

Fiind convins că nu Pactul Societăţii Naţiunilor a eşuat, ci oamenii, Nicolae Titulescu 

conchidea metaforic: Biblia nu trebuie schimbată pentru că oamenii sunt păcătoşi! 

– a preconizat renunţarea la ideea wilsoniană a războiului tuturor împotriva unei 

agresiuni parţiale 

– constatând eşecul aplicării sancţiunilor în etape, a pledat pentru sancţiuni economice 

universale. 

C. Concentrându-se asupra securităţii internaţionale, Nicolae Titulescu 

– a arătat cât este de nefastă împărţirea securităţii continentale în securitate apuseană şi 

securitate răsăriteană; 

– a demonstrat necesitatea unui sistem unic de securitate, a reliefat relaţia logică între 

securitate regională, securitatea continentală şi securitate mondială; 

– a pledat pentru încheierea de înţelegeri politico-militare regionale – în concordanţă 

cu principiile şi obiectivele Societăţii Naţiunilor – şi pentru construirea, consolidarea şi 

perfecţionarea de structuri economice universale de cooperare; 

– a propus o nouă abordare a problemei frontierelor, a lansat şi introdus în ideologia şi 

ideografia relaţiilor internaţionale conceptul spiritualizării constante şi progresive a 

frontierelor; 

– a atras atenţia liderilor politici britanici asupra pericolului atitudinilor de expectativă, 

a tratării diferenţiate a securităţii occidentale şi a securităţii orientale, Insula neputând pune pe 

englezi la adăpost de atacuri. 

Dar, indiferent încotro înclină balanţa, spre forţele negative pe care le-am citat sau 

spre cele pozitive, sunt de părere că va înclina de partea păcii, dacă Anglia va vorbi la 

momentul oportun, spunând că pacea în Răsărit o interesează deopotrivă cu pacea în 

Occident.  

Tăcerea este sinonimă cu moartea. Un cuvânt spus la timp este sinonim cu viaţa! 
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D. Faţă de ascensiunea forţelor revanşarde şi de accentuarea pretenţiilor privind 

modificarea geografiei politice a Continentului, Nicolae Titulescu a chemat Marea Britanie şi 

Franţa la un efort de stimulare a procesului de coagulare şi solidarizare a tuturor forţelor 

democratice împotriva dictaturilor şi dictatorilor. 

– a afirmat că nu face deosebire între dictaturi, că în esenţă dictaturile sunt identice, că 

nazism=fascism=comunism. 

Nicolae Titulescu aprecia metaforic: 

Cineva m-a întrebat cândva: „Care este diferenţa dintre comunism şi hitlerism sau 

fascism?“ I-am răspuns: „Presupunem că ai trei vaci. Comunismul ţi le ia şi nu vei mai auzi 

niciodată despre aceste vaci. Hitlerismul şi fascismul ţi le va lăsa, cu următoarele condiţii: 

vei păstra aceste vaci, dar nu vei mai avea niciodată dreptul să le mulgi. În plus, vei plăti 

toată hrana şi întreţinerea acestor vaci“. 

– a pledat pentru dreptul opiniei publice la informare, corectă şi la timp, a chemat 

opinia publică să devină un factor activ al vieţii politice, determinând orientarea guvernanţilor 

în concordanţă cu exigenţele naţionale; 

– a atras atenţia asupra pericolului de a lăsa opinia publică în afara politicii, de a-i 

disimula problemele complexe şi grave cu care se confruntă ţara. 

Spunea Nicolae Titulescu: 

Marea Britanie este pentru mine asemenea unui film Kodak, care a fost deja expus, 

dar nu a fost încă developat. Eu văd deja fotografia. Omul de rând o va vedea doar atunci 

când evenimentele îi vor permite developarea filmului. 

La mijlocul anului 1937, Nicolae Titulescu cerea factorilor responsabili şi 

democraţiilor europene să abandoneze definitiv lumea himerelor şi a compromisurilor, 

punându-le în faţă marea alternativă a momentului: 

Europa luptă pentru a-şi făuri unitatea. 

Europa va realiza unitatea fie prin victoria partidelor de dreapta, fie prin victoria 

partidelor de stânga. 

În primul caz, vom fi martorii unui pas înapoi în istorie, căci pentru câtva timp 

libertăţile democraţiei, rod al luptei îndelungate şi al sacrificiului amar, vor fi suspendate. 

În cel de-al doilea caz, vom vedea o imagine a fericirii: Europa va trăi într-o 

democraţie sănătoasă, care poate concilia cerinţele libertăţii cu cele ale autorităţii. 

Democraţia engleză trebuie să se situeze în fruntea marii bătălii care începe în acest scop. 

Democraţia engleză trebuie să salveze demnitatea fiinţei umane. Democraţia engleză trebuie 

să risipească neliniştea cauzată de teama că dictatura se va răspândi dincolo de graniţele 

actuale, că ea se poate instala pretutindeni, în toate ţările, pentru a ne răpi fiecăruia dintre 

noi principalul temei pentru care trăim – Libertatea. 

Dorim să precizăm că – obligaţi de spaţiu şi timp – ne-am oprit în cele de mai sus doar 

asupra câtorva evaluări şi idei din conferinţele lui Nicolae Titulescu în Marea Britanie. 

Zecile de pagini pe care le însumează aceste expuneri oferă cercetătorilor motive de 

profundă reflecţie, de noi şi noi abordări. 

Neîndoielnic o vor face alţi şi alţi colegi din ţară şi străinătate. 

Toţi cei care se vor apleca şi vor reveni asupra acestor intervenţii vor remarca 

substanţa analizelor, curajul judecăţilor de valoare şi al ideilor avansate, arhitectura 

impecabilă şi cristalinitatea expresiei publice a discursului titulescian. 

Nicolae Titulescu a fost un vizionar. El vine nu din  familia marilor inspiraţi, ci din 

seria restrânsă a celor mai lucide minţi ale secolului trecut. 

La prima vedere, pare aproape incredibil că la sfârşitul anului 1937, Nicolae Titulescu 

scria următoarele: 

Ar fi imposibil să nu se tragă din toate faptele de mai sus concluziile la care am ajuns 

cu privire la menţinerea păcii actuale, ceea ce înseamnă că ar fi imposibil să nu se 
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menţioneze posibilitatea unui viitor război care, chiar dacă ar afecta numai Europa, ar 

îmbrăca în mod necesar un caracter mondial din cauza legăturilor existente între continentul 

nostru şi toate celelalte. 

Aici trebuie să facem o distincţie între menţinerea păcii actuale şi victoria într-un 

viitor război. 

Sunt convins că victoria va fi de partea Franţei, Angliei, U.R.S.S. şi Statelor Unite, 

chiar dacă acestea din urmă ar acorda Europei doar un sprijin moral. 

Nu sunt chiar atât de sigur că, după politica care a fost urmată, pacea nu va fi din nou 

zdruncinată. 

Ceea ce doresc nu este o a doua victorie, ci menţinerea păcii aşa cum este ea astăzi. 

Seismograf de înaltă fidelitate, Nicolae Titulescu a înregistrat cu acuitate şi îngrijorare 

mutaţiile de pe scena politică mondială, ecloziunea curentelor şi forţelor totalitare, 

prefigurarea unor noi alianţe şi maturarea unor politici punând sub semnul întrebării şi 

solicitând belicos modificarea echilibrului configurat de sistemul de tratate încheiate după 

primul război mondial. 

Mesajul pe care Nicolae Titulescu l-a lăsat posterităţii – şi prin paginile conferinţelor 

sale din vara de dinaintea celui de-al doilea carnagiu mondial – este acela că, dincolo de 

spaţiu şi timp, umanitatea constituie un singur trup, devenirea obligând la un efort constant şi 

lucid pentru supravieţuire, în care gândirea şi sufletul sunt chemate, dincolo de frontiere, să-şi 

dea mâna în perfectă armonie.  

Ascultat cu interes şi respect, Nicolae Titulescu a avut din păcate soarta Casandrei. 

 

Aflat la Londra, Nicolae Titulescu avea să afle despre planurile subversive concepute 

de Germania hitleristă împotriva sa. Savel Rădulescu menţionează întâlnirea pe care a avut-o, 

la 10 iunie 1937, cu V. Stârcea. „Germania montează cabală. Ambasada Germaniei îngrijorată 

de vizita [lui] Titulescu.“ 

Referindu-se la nemulţumirea generată la Bucureşti, la Palat şi în cercurile 

guvernamentale, de prezenţa sa în Franţa şi Marea Britanie, de manifestările sale publice, de 

contactele şi convorbirile sale cu personalităţi politice şi diplomatice din cele două ţări, iată 

ce-i scria Nicolae Titulescu Regelui Carol al II-lea într-un amplu memoriu-raport datat 9 

martie 1940: „Şi când, la câteva luni după grava mea boală din 1936, am întreprins o operă de 

propagandă în Anglia, mult mai largă decât a contelui Bethlen, în loc de a fi felicitat pentru 

efortul pe care îl depuneam, am fost încă şi mai mult ca înainte obiectul criticilor şi urilor. 

Care sunt cauzele? Nu le cunosc. // Îmi amintesc numai de o vizită pe care mi-a făcut-o la 

Londra fiul cel mare al baronului Stârcea pentru a-mi spune că, fiind prieten cu un membru al 

Ambasadei germane la Londra, acesta îi comunicase că se alcătuia un dosar cu privire la 

mine, pentru folosinţa Maiestăţii Voastre, spre a-l prezenta de urgenţă. «Plecaţi la Bucureşti, 

imediat» – mi-a spus el. // I-am spus lui Stârcea: «Dar Maiestatea Sa nu mă va primi. Inutil de 

a insista.» // Un dosar despre mine? Dar ce făcusem la Londra în 1937? Conferinţa despre 

parlament la Camera Comunelor a avut un asemenea succes încât mi s-a cerut s-o repet. Am 

ţinut şi o a doua conferinţă cu un alt subiect, conferinţele la universităţi, conferinţa mea la 

Royal Institute for Foreign Affairs despre sensul adevărat al articolului 16 din Pactul 

Societăţii Naţiunilor, sub preşedinţia Lordului Cecil o conferinţă cu numeroase întrebări în 

faţa Comitetului pentru Pace şi Apărare, prezidat de Winston Churchill şi care a întrunit 

oameni cu idei atât de divergente ca Lordul Lloyd, deputatul ultraconservator Rothschild şi 

Norman Angell. Nu erau ocazii pentru a critica pe Maiestatea Voastră. În orice caz, dacă aş fi 

făcut acest lucru, ciclul conferinţelor nu s-ar fi amplificat în măsura pe care a atins-o…“ 
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În aceste împrejurări deosebit de dificile pentru Nicolae Titulescu, adversarii fostului 

ministru al Afacerilor Străine inaugurează o nouă şi intensă campanie de intrigi împotriva sa, 

cu scopul de a-i anula orice posibilitate de acţiune politică. 

Spre ruşinea sa, guvernul – mai bine zis Gheorghe Tătărescu – se va aşeza în fruntea 

acestei campanii, apelând la toţi duşmanii lui Nicolae Titulescu, din ţară şi străinătate, aşa 

cum făcuse, de fapt, şi în întreaga campanie de intrigi, din anii 1935–1936, care a dus la 

înlăturarea sa din funcţia de ministru de Externe. 

Conflictul dintre Nicolae Titulescu şi Anton Bibescu data de multă vreme, cel puţin 

din anul 1925, când Nicolae Titulescu, pe atunci trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 

al României la Londra, a vizitat Statele Unite ale Americii, în fruntea unei delegaţii 

însărcinate să negocieze cu reprezentanţii guvernului american reglementarea unor chestiuni 

financiare în suspensie. Constatând atmosfera nefavorabilă României, pe care a găsit-o la 

Washington şi care putea fi identificată şi în alte părţi ale Statelor Unite ale Americii, 

atmosferă de care îl făcea răspunzător, în primul rând, pe Anton Bibescu, trimisul extraordinar 

şi ministrul plenipotenţiar al României în capitala SUA (1 noiembrie 1920 – 1 februarie 

1926), Nicolae Titulescu s-a adresat conducerii Ministerului Afacerilor Străine cerând 

demiterea acestuia. Expunându-şi punctul de vedere în această chestiune, Nicolae Titulescu 

rezuma într-un mod foarte semnificativ, într-o telegramă ce o adresa lui Ion G. Duca, la 29 

decembrie 1925, situaţia cu care s-a confruntat la Washington: „Asemenea întreb guvernul 

român dacă crede că orice delegaţiune a statelor debitoare venite să negocieze la 

Washington a găsit în reprezentanţii ei, diplomaţi acolo acreditaţi, aliaţi care au pregătit 

terenul sau opozanţi ai tezei de susţinut, astfel după cum am găsit noi. Osebit de aceasta, cu 

ocazia misiunii consolidării datoriilor de război, am constatat că nu s-a făcut nici cea mai 

mică pregătire pentru susţinerea punctului de vedere românesc. Mai mult, pe orice teren am 

venit în contact cu americanii, fie politic, financiar, religios sau altul, am constatat că pe 

nicio chestiune, dar absolut niciuna, nu există urma unei acţiuni serioase pentru a face 

cunoscut punctul de vedere românesc. În afară de relaţiunile mondene, reclamă personală ce 

ministrul Bibescu îşi face prin presă şi cu toate sforţările lăudabile ce alţi români fac aci, afirm 

că România nu este cunoscută în America.“ „…Ministrul Bibescu este în post de cinci ani şi 

nu cunoaşte nici datele elementare asupra Ţării Româneşti.“ Cererea lui Nicolae Titulescu nu 

a primit un răspuns imediat, ceea ce l-a determinat să-şi înainteze demisia. A urmat un schimb 

de telegrame între Washington şi Bucureşti, Ion G. Duca şi Nicolae Titulescu căzând de 

acord, în cele din urmă, ca rechemarea lui Anton Bibescu să aibă loc după încheierea 

tratativelor cu americanii, pentru a nu influenţa negocierile în curs. Este de natura evidenţei 

că, edificat asupra cauzelor înlăturării şi a rolului pe care Nicolae Titulescu l-a avut în 

adoptarea acestei decizii, Anton Bibescu îi va deveni un inamic notoriu. 

Abandonând orice circumspecţie, Anton Bibescu – pentru care înlăturarea fostului şef 

al diplomaţiei româneşti a fost, nu avem niciun motiv să ne îndoim de aceasta, un motiv de 

aparte satisfacţie – s-a angajat într-o largă şi virulentă acţiune anti-Titulescu. 

Carol al II-lea a întâlnit în Anton Bibescu un condotier angajabil şi angajat cu toată 

fervoarea împotriva lui Nicolae Titulescu. Faptul era bine cunoscut în cercurile publice bine 

informate de la Bucureşti. La 4 iunie 1937, Constantin Argetoianu nota: „Am notat deja 

numirea lui Antoine Bibescu la Comisiunea Internaţională a Dunării, cu gradul de ministru 

plenipotenţiar şi cu însărcinarea «reală» de a tăia iarba sub picioare lui Titulescu, în bazinul 

Senei. Ca confirmare a acestei din urmă presupuneri, Don Antonio s-a şi instalat, nu la 

Geneva, ci la Paris…“ 

Conferă la sfârşitul lunii mai 1937 cu Léon Blum şi Yvon Delbos, prim-ministru şi, 

respectiv, ministru de Externe ai Franţei, încercând să prezinte „caracterul nedorit“ al 

reîntoarcerii lui Nicolae Titulescu pe scena politică românească. Întâlnirea din localitatea 

Talloires, situată pe malul lacului Annecy, de la sfârşitul lunii mai 1937, dintre Nicolae 
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Titulescu şi Maksim Maksimovici Litvinov, îi crea emoţie şi îngrijorare, apreciind-o ca o 

luare de poziţie a Sovietelor în favoarea lui Nicolae Titulescu. Îngrijorarea răzbate evident din 

atari rânduri dintr-o scrisoare trimisă prinţesei Martha Bibescu: „Sovietele se fac forte pentru 

a readuce pe Titulescu ca ministru. Vor triumfa oare?“ 

La începutul lunii iunie 1937, Anton Bibescu este primit de preşedintele Republicii 

Franceze, Albert Lebrun. Împărtăşindu-şi impresiile în urma vizitei la preşedinte, cerută prin 

trimisul extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris, Constantin Cesianu, 

vechi şi neîmpăcat adversar al lui Nicolae Titulescu, ca şi despre atmosfera politică din 

Franţa, Anton Bibescu scria prinţesei Martha Bibescu: „Am văzut ieri pe preşedintele 

Republicii, la curent cu totul, nelăsându-se prins de toate calomniile pe care amicul nostru le 

răspândeşte la Paris cu privire la România, cu speranţa de a ajunge la putere. // Titulescu are 

câţiva prieteni la Paris, dar el are, de asemenea, mulţi oameni care-l judecă cu aceeaşi 

clarviziune ca mine şi ca aceia care l-au părăsit.“ 

Acţiunea lui Anton Bibescu împotriva lui Nicolae Titulescu a continuat şi la Londra. 

Într-o scrisoare trimisă în ţară la mijlocul lunii iunie 1937, din capitala Marii Britanii, el nota: 

„La Foreign Office mulţi oameni îl preferă pe [Victor] Antonescu lui Titulescu. Detalii în 

curând“. 

Neîndoielnic că, în momentul trimiterii acestor rânduri către Martha Bibescu, Anton 

Bibescu se afla sub impresia întâlnirii avute cu numai o zi înainte, la 11 iunie 1937, la Foreign 

Office. 

Reţinem din minuta întocmită la Foreign Office pe marginea acestei convorbiri: 

„Prinţul Anton Bibescu a venit să mă vadă în această dimineaţă (din proprie iniţiativă), la 

cererea lui. El mi-a explicat că a fost luat înapoi în Serviciul Diplomatic Român cu misiunea, 

după câte am înţeles, de a rezolva probleme suplimentare. // Scopul principal al vizitei sale se 

dovedi a fi prevenirea Guvernului Maiestăţii Sale împotriva maşinaţiunilor domnului 

Titulescu. […]. Fiind în Anglia, el a profitat de ocazie apropiindu-se de Guvernul Maiestăţii 

Sale în aceeaşi direcţie. A subliniat că domnul Titulescu era foarte prorus, că a trăit 

întotdeauna în afara ţării, că nu reprezenta România şi că, pe scurt, era o persoană demnă de 

tot dispreţul. Apoi, m-a întrebat dacă l-am întâlnit de-a lungul anilor pe domnul Titulescu. I-

am spus că l-am întâlnit de-a lungul a câţiva ani, la Geneva, şi că, mie personal, mi-a plăcut 

foarte mult. Avea o poziţie foarte însemnată chiar la Geneva. În acelaşi timp, l-am putut 

asigura că plecarea domnului Titulescu nu va schimba nimic în relaţiile între Marea Britanie 

şi România, care erau bazate pe rădăcini mult mai adânci decât personalitatea oricărui om.“ 

Pe această notă, un superior al celui care îl primise pe Anton Bibescu punea 

următoarea rezoluţie: „Sunt de acord cu concluzia prinţului Bibescu de a face propagandă. 

Dar i s-au dat 2.000 lire sterline pentru a-i cheltui pe propagandă anti-Titulescu aici. A fost 

ales pentru această problemă deoarece Titulescu l-a concediat – nu fără motiv.“ 

Conţinutul notei de convorbiri permite câteva constatări absolut indubitabile. 

Vizitele şi întrevederile lui Anton Bibescu în Franţa şi Marea Britanie se înscriu într-

un demers organic, gândit, programat şi susţinut financiar de autorităţile de la Bucureşti. 

Argumentele folosite în campania anti-Titulescu nu au strălucit prin inteligenţă şi forţă 

de persuasiune, limitându-se în principal la placa pericolului rusesc al politicii lui Titulescu. 

În cazul convorbirii de la Foreign Office, Anton Bibescu a susţinut, destul de stângaci, 

că Nicolae Titulescu a promovat cu obstinaţie o politică profranceză, care plasase România în 

situaţia de a face exact ceea ce i se dicta de la Paris, avansând ideea că Londra ar fi trebuit să 

fie mai prezentă în România pentru a echilibra situaţia. Nu este exclus ca, la Paris, Anton 

Bibescu să fi vorbit de pericolul subordonării României faţă de linia politică a Marii Britanii, 

punând o asemenea orientare, oricât ar fi fost de absurdă acuzaţia, în sarcina lui Nicolae 

Titulescu. 
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Alegerea lui Anton Bibescu pentru o asemenea misiune nu avea nimic întâmplător. 

După îndepărtarea lui Nicolae Titulescu la 29 august 1936, Carol al II-lea şi Gheorghe 

Tătărescu au dispus revenirea în serviciul diplomatic românesc a unor adversari ireductibili ai 

fostului ministru de Externe român (Anton Bibescu, Victor Cădere). Să nu uităm, de 

asemenea, că rămăseseră la posturile lor, în ciuda tuturor încercărilor lui Nicolae Titulescu de 

a-i disloca, duşmani declaraţi ai fostului ministru de Externe român (cazul cel mai elocvent 

este acela al lui Constantin Cesianu). 

Fiind ordonate de Bucureşti, demersurile lui Anton Bibescu au fost cunoscute de către 

miniştrii români din capitalele Franţei şi Marii Britanii, fără ca aceştia – după informaţiile de 

care dispunem până acum – să fi participat la întrevederile cu oficialităţile franceze şi 

britanice din cele două capitale. 

Există informaţii doar în legătură cu suma pusă la dispoziţia lui Anton Bibescu pentru 

campania anti-Titulescu din Marea Britanie. Nu avem niciun motiv să credem că Anton 

Bibescu nu ar fi dispus de o sumă echivalentă şi pentru acţiunile pe care şi le propusese şi care 

i se ceruseră în Franţa. 2.000 de lire reprezentau la data respectivă o sumă considerabilă, 

arătând că guvernul de la Bucureşti manifesta generozitate atunci când era vorba să acţioneze 

împotriva lui Nicolae Titulescu. Nu ne putem refuza presupunerea că Anton Bibescu şi-a 

folosit deopotrivă şi propriile mijloace financiare, nu puţin importante, pentru a-şi duce la bun 

sfârşit acţiunea, pe care se iluziona a o crede de un autentic interes naţional. 

Anton Bibescu a confundat uneori rezultatele demersurilor sale cu propriile dorinţe. 

Textul notei de convorbiri întocmit ca urmare a primirii sale la Foreign Office 

confirmă o asemenea percepţie. Nu vrem să spunem însă, prin aceasta, că Nicolae Titulescu n-

ar fi avut adversari în Marea Britanie, mai ales după confruntarea sa cu Anthony Eden în 

cadrul Conferinţei de la Montreux privind regimul strâmtorilor Mării Negre, care a determinat 

luări de poziţie ostile din partea unor oameni politici şi organe de presă din această ţară. 

Actualul stadiu de cercetare şi informaţia de care dispunem nu permit a aprecia cu 

exactitate rolul pe care Anton Bibescu l-a avut în înlăturarea lui Nicolae Titulescu. În absenţa 

altor documente care să circumscrie cu un plus de precizie acest rol, credem totuşi că putem 

afirma că, alături de alţi oameni politici din ţară şi străinătate, Anton Bibescu a contribuit, atât 

înainte, cât şi după înlăturarea şefului diplomaţiei româneşti, la crearea şi alimentarea unei 

atmosfere defavorabile acestuia. 

 

Aflat în intimitatea jocurilor de culise de la Bucureşti, a numirilor şi demiterilor, a 

tuturor intrigilor, Constantin Argetoianu aduce în Însemnările sale zilnice informaţii şi 

precizări deosebit de utile pentru înţelegerea rolului atribuit în acest context lui Anton 

Bibescu: „Don Antonio Bibesco a fost reactivat în serviciul diplomatic şi delegat la Comisia 

Dunării la Geneva. Renumirea lui nu se datoreşte numai dorinţei Regelui de a face «plăcere» 

lui Titulescu, dar şi, lucru paradoxal, demersurilor acestuia. E drept că nu e vorba de 

demersuri pe lângă Rege în favoarea lui Bibescu, ci de demersuri pe lângă Léon Blum 

împotriva Regelui. Regele Carol a fost într-adevăr informat de campania pusă de Titulescu la 

cale în Paris, împotriva sa – campanie pe care a inaugurat-o cu prilejul ultimei vizite, atât de 

răsunătoare, în «capitala» Franţei. Cum Bibescu (mai ales nevastă-sa) e prieten la toartă cu 

Blum, Regele l-a ales ca să contracareze influenţa lui Titulescu pe lângă marele Haham al 

Republicii aliate. Gură de petice cum sunt, şi Bibescu şi nevastă-sa, plini de ură împotriva lui 

Titulescu, au fost bine aleşi pentru scopul urmărit. Titulescu n-a trebuit să doarmă mai multe 

nopţi. Fără să mai adaug că Bibescu şi Ghiţă Cruţescu reprezentând România în Geneva lui 

vor înfăţişa pentru Titulescu o supremă şi dispreţuitoare sfidare pe care Europeanul nostru o 

va resimţi adânc. Asta vrea şi Regele. «Le coup de pied de l’âne»
4
“. 

                                                 
4
 Ultima lovitură sau insultă a celui slab lansată în mod laş împotriva adversarului umilit. 
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Câteva sumare constatări. Acţiunea lui Nicolae Titulescu în străinătate era urmărită 

îndeaproape, Regele fiind prompt informat în legătură cu ea, mai ales când era vorba de 

persoana sa. 

Carol al II-lea nu s-a mulţumit cu asemenea informaţii, ci a reacţionat prompt, în varii 

forme. 

Adversitatea nu mai este insidioasă, ea capătă o expresie deopotrivă concretă şi 

publică. 

Carol al II-lea doreşte să-şi facă cunoscută atitudinea faţă de Titulescu, demonstrează 

că înţelege să contracareze prezenţele şi demersurile acestuia, iar că Anton Bibescu este unul 

din oamenii săi, investit cu mesajele sale şi apărându-i poziţia. 

 

* 

 

La mijlocul lunii iunie 1937, Nicolae Titulescu vizitează Praga şi Bratislava. 

Universitatea Komensky din Bratislava, în semn de profundă admiraţie pentru 

personalitatea ilustrului diplomat român şi cu o înaltă preţuire a serviciilor aduse de el cauzei 

păcii, hotărâse să-i acorde – încă de pe vremea când Nicolae Titulescu era la conducerea 

Palatului Sturdza – titlul de doctor honoris causa. 

Revenirea lui Nicolae Titulescu pe scena politică a alertat cercurile politice oficiale de 

la Bucureşti, care au indicat oficiilor diplomatice să urmărească, în modul cel mai atent, toate 

mişcările fostului ministru de Externe. 

Călătoria în Cehoslovacia, vizitele la Praga şi Bratislava au făcut astfel, ca proiecte şi 

realităţi, obiectul unor telegrame şi rapoarte din partea Legaţiei României la Praga. 

Cel care va răsfoi paginile acestui volum va găsi între coperţile sale documente 

interesante, până astăzi inedite, nu ştim dacă n-au mai fost şi altele, care aduc informaţii ce 

precizează circumstanţele în care au avut loc asemenea contacte şi un asemenea eveniment. 

Când se va rescrie biografia lui Nicolae Titulescu – şi el are nevoie de o alta, mai 

amplă, umplând golurile din ignoranţă sau din ignorare, din grabă sau superficialitate – vom 

vedea câte obstacole a trebuit să depăşească, faptul că satisfacţiile şi bucuriile sale au apărut, 

atunci când au apărut şi atâtea câte au fost, la capătul a noi şi noi încercări, al întâlnirii şi 

cunoaşterii unor nimicnicii, atât de numeroase pe scena politică românească. 

Conducerea Universităţii din Bratislava a exprimat – prin Kamil Krofta, ministrul de 

Externe al Cehoslovaciei – dorinţa ca acordarea titlului de doctor honoris causa să implice şi 

o serbare la care să participe şi ministrul României la Praga. La 29 aprilie 1937, Gheorghe 

Aurelian, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Praga, transmitea 

Bucureştilor, prin telegramă cifrată, această sugestie a gazdelor din Slovacia. Telegrama a fost 

repartizată Regelui şi primului-ministru – după cum uşor se poate observa din indicaţiile 

marginale – dovedind câtă importanţă şi câtă atenţie se acordau prezenţelor lui Nicolae 

Titulescu în străinătate. 

Răspunsul Bucureştilor – semnat de Victor Bădulescu, noul subsecretar de stat la 

Ministerul de Externe – n-a ascuns iritarea şefilor săi, de înţeles şi de neacceptat. Gheorghe 

Aurelian a fost admonestat fără motiv, în ciuda faptului că nu se făcuse vinovat de nimic în 

acest caz. Mai totdeauna, aducătorilor de veşti rele monarhii de altădată hotărau să li se ia 

capul. Considerând reproşul ca nedrept, Gheorghe Aurelian răspundea lui Victor Bădulescu, 

subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Străine, pe un ton destul de înţepat, respingând, cu 

tot riscul, imputările ce i se făcuseră. 

Nu dispunem de toate telegramele schimbate între Bucureşti şi Praga în acest interval. 

Putem presupune însă – cunoscând numeric totalitatea telegramelor pe care Legaţia României 

la Praga le-a trimis şi primit – că aceasta a primit indicaţii să contacteze oficialităţile 

cehoslovace de un nivel mai înalt pentru a limita acţiunea lui Nicolae Titulescu. 
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Ca urmare a unei asemenea solicitări, ministrul de Externe al Cehoslovaciei, Kamil 

Krofta, a comunicat presei cehoslovace că vizita lui Nicolae Titulescu la Praga are un caracter 

pur privat, că nu se va discuta cu acest prilej nicio chestiune politică, „deoarece guvernul 

cehoslovac discută asemenea chestiuni numai cu guvernul român“. 

În ciuda insistenţelor făcute de Bucureşti, Nicolae Titulescu s-a bucurat de o primire 

excelentă. 

La sosirea în capitala Cehoslovaciei, Nicolae Titulescu a fost salutat de reprezentanţi 

ai preşedintelui Edvard Beneš şi ai ministrului de Externe, Kamil Krofta, de ziarişti. Nu sunt 

niciun fel de indicii că la sosire ar fi fost prezenţi diplomaţi români acreditaţi la Praga. Nu este 

sigur că acestora li s-ar fi interzis, în mod expres, prezenţa la sosirea fostului şef al 

diplomaţiei româneşti. S-ar putea ca diplomaţii români să fi adoptat această atitudine sub 

imperiul presiunilor făcute anterior de Bucureşti în chestiunea vizitei lui Nicolae Titulescu; 

aceştia, cunoşteau, de asemenea, reacţiile cercurilor oficiale din capitala României faţă de 

vizita, contactele şi conferinţele lui Nicolae Titulescu în Franţa şi Marea Britanie. 

În chiar ziua sosirii, 17 iunie 1937, ministrul de Externe cehoslovac, Kamil Krofta, a 

oferit un dineu în cinstea lui Nicolae Titulescu şi a soţiei acestuia, Catherine Titulescu, a 

colaboratorilor apropiaţi (Savel Rădulescu, Sergiu Nenişor) care îl însoţeau. Ţine de logica 

elementară presupunerea că n-a fost vorba de o simplă manifestare protocolară, că cei doi, 

Krofta şi Titulescu, au avut un consistent schimb de informaţii şi idei, pe un larg diapazon 

diplomatic. 

După unele surse, în dimineaţa zilei de 18 iunie 1937, Nicolae Titulescu s-a văzut şi cu 

Jan Masaryk, fiul fostului preşedinte Tómaš Garrigue Masaryk. Cei doi erau legaţi de relaţii 

de apropiată colaborare de pe vremea când cei doi fuseseră la Londra, ca reprezentanţi ai 

ţărilor lor. 

Cel mai important moment al vizitei la Praga a fost întâlnirea lui Nicolae Titulescu cu 

Edvard Beneš, la 18 iunie 1937. Spre surpriza şi nemulţumirea celor de la Bucureşti, Nicolae 

Titulescu a fost primit de acesta pentru o discuţie de aproape o oră, apoi, împreună cu soţia, 

Catherine Titulescu, Savel Rădulescu, Sergiu Nenişor, au fost oaspeţi la dejun ai preşedintelui 

cehoslovac şi ai soţiei acestuia. Savel Rădulescu aprecia că întâlnirea a prilejuit „o interesantă 

discuţie“. Acordăm unei asemenea aprecieri deplină încredere, Savel Rădulescu afirmându-se 

în întreaga sa carieră ca un diplomat cu gândire profundă şi expresie riguroasă. Cât priveşte 

atmosfera, suntem îndrituiţi să credem că a fost caldă. Cei doi erau legaţi de aproape 20 de ani 

de colaborare, solidari în proiecte şi demersuri privind destinul ţărilor lor, relaţiile bilaterale 

între cele două state, securitatea şi colaborarea în Europa. 

Primirile şi discuţiile cu Kamil Krofta, în prima zi a vizitei, şi cu Edvard Beneš, în a 

doua zi a vizitei, amănuntele presei pragheze privind aspectele formale legate de momentele 

celor două întâlniri, l-au determinat pe ministrul României la Praga – e greu de spus dacă la 

indicaţia expresă a oficialităţilor de la Bucureşti sau din propria sa iniţiativă – să ceară 

titularului cehoslovac la Externe informaţii privind problematica şi substanţa convorbirilor 

avute de Nicolae Titulescu. 

La câteva zile, ca urmare a primirii de către Kamil Krofta, Gheorghe Aurelian aducea 

la cunoştinţa conducerii Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti că, în cadrul celor 

două întâlniri – fără să se precizeze ce anume în fiecare dintre ele – s-au abordat: relaţiile 

româno-sovietice şi, în acest context, proiectul pactului de asistenţă mutuală între cele două 

ţări şi chestiunea recunoaşterii alipirii Basarabiei la România; efectele negative ale semnării 

Pactului iugoslavo-bulgar asupra coeziunii şi solidităţii Înţelegerii Balcanice. Textul 

telegramei transmisă operativ Bucureştilor atestă că ministrul de Externe cehoslovac nu a fost 

generos în privinţa informaţiilor comunicate. 

În chiar ziua în care Universitatea Komensky urma să-i acorde titlul de doctor honoris 

causa, Biroul Presei Cehoslovac publica un „articol-comunicat“ asupra ceremoniei de la 
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Bratislava. Nu am intrat personal în posesia acestuia. Aşa fiind, apelăm din nou la 

atotştiutorul Constantin Argetoianu, care afirma că „prin acest articol, destul de perfid, 

guvernul cehoslovac caută să taie în prealabil posibilităţile lui Titulescu de a exploata 

politiceşte evenimentul şi să împace pe Regele Carol şi guvernul român cu o manifestare ce 

putea fi interpretată ca un act tendenţios în lupta piezişă întreprinsă de fostul ministru de 

Externe împotriva Suveranului său. […] Faptul este că Cehoslovacia se află în momentul de 

faţă la strâmtoare în raporturile sale politice cu noi şi că vrea sincer să evite orice prilej de 

făcătură. Manifestarea de la Bratislava plictiseşte vădit guvernul de la Praga. Ar fi fost mai 

nimerit din partea lui s-o amâne, decât să caute s-o explice fără să reuşească.“ 

Dincolo de orice afirmaţie a Biroului de Presă Cehoslovac rămâne faptul că Nicolae 

Titulescu a fost primit cu preţuire şi respect şi că a avut la Praga convorbiri pe teme de 

politică externă cu preşedintele Edvard Beneš şi cu ministrul de Externe, Kamil Krofta, ceea 

ce grăieşte de la sine. 

La 19 iunie 1937, într-o ceremonie solemnă, Universitatea Komensky acorda omului 

politic şi diplomatului român titlul de doctor honoris causa. 

Elogiul i-a fost adus de profesorul Rudolf Rauscher, care l-a salutat în cuvinte calde, 

pline de substanţă, care au reliefat valenţele operei ştiinţifice şi ale operei politico-

diplomatice. 

În mod firesc, a fost evocată activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii Naţiunilor şi 

înalta preţuire de care s-a bucurat la Geneva, confirmată prin alegerea, de două ori consecutiv, 

ca preşedinte al Adunării Generale a Societăţii Naţiunilor. Discursul lui Rudolf Rauscher – pe 

care îl publicăm, de asemenea, alături de celelalte piese documentare legate de prezenţa 

omului politic şi diplomatului român la Praga şi Bratislava – a accentuat în mod deosebit 

asupra eforturilor lui Nicolae Titulescu în materie de construcţie europeană, domeniu în care 

nu i s-au găsit egali în anii ’20 şi ’30 ai secolului trecut. 

După înmânarea prestigiosului titlu, Nicolae Titulescu a rostit discursul Ordinea în 

gândire, o adevărată capodoperă, sub raportul substanţei, arhitecturii şi stilului, intrată în timp 

în marile antologii ale oratoriei. 

Cu o singură excepţie – ziarul „Universul“, care l-a publicat în foileton, în 5 numere 

succesive, în iulie 1937 – discursul lui Nicolae Titulescu n-a fost preluat în alte ziare 

româneşti. Orice comentariu este de prisos! La mijlocul anilor ’60, românii aveau să-l 

redescopere, discursul devenind obiect de analiză şi comentariu din partea istoricilor, 

juriştilor, sociologilor, politologilor, diplomaţilor ş.a. 

Suntem siguri că în arhive se găsesc numeroase scrisori şi telegrame de felicitare 

adresate lui Nicolae Titulescu cu ocazia acordării înaltului titlu al Universităţii Komensky. 

Nu e locul să stăruim asupra lor în acest cadru. Dorim să ne oprim asupra speculaţiilor 

făcute în unele cercuri bucureştene, cum că în timpul vizitei în Cehoslovacia Nicolae 

Titulescu ar fi cerut o audienţă premierului Milan Hodža, dar că acesta ar fi refuzat să-l 

primească. La 5 iulie 1937, ziarul „Universul“ ţinea să precizeze pentru opinia publică 

românească: „În această privinţă este suficient să reamintim că în timpul vizitei dlui Titulescu 

la Praga, d. Milan Hodža se afla în Bucureşti şi deci nu putea fi vorba de vreo audienţă, iar 

când d. Titulescu a sosit, pentru câteva ore numai, la Bratislava, d. Hodža se afla pe Dunăre şi 

apoi a plecat la Komarno, unde a rostit o cuvântare în faţa minorităţii maghiare de acolo. Nu 

numai că nu a fost vorba de cererea unei audienţe şi mai puţin încă de refuzarea ei, dar d. 

Milan Hodža, care a ştiut de mai înainte că, din pricina călătoriei sale în România, nu va putea 

participa la solemnitatea de la Bratislava, a trimis dlui Titulescu o călduroasă scrisoare, 

exprimându-şi regretul că nu poate fi prezent şi felicitând pe d. Titulescu pentru proclamarea 

dsale ca doctor honoris causa al Universităţii din Bratislava“. 

Că lucrurile stăteau într-adevăr aşa o dovedeşte scrisoarea de felicitare adresată lui 

Nicolae Titulescu de premierul cehoslovac Milan Hodža, la 12 iunie 1937, pe care o 
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publicăm, prin care se explica asupra imposibilităţii de a-l întâlni şi de a se întreţine cu el, la 

data respectivă urmând să se afle în vizită în România, la întâlnirea Consiliului Permanent al 

Micii Înţelegeri. 

Am găsit, de asemenea, prin dosarele de arhivă, răspunsul pe care Milan Hodža îl 

transmitea lui Nicolae Titulescu ca urmare la felicitările ce-i fuseseră adresate cu ocazia 

împlinirii a 60 de ani de viaţă:  „Mărturia simpatiei dvoastră nu poate decât să sporească 

recunoştinţa şi respectul meu, pe care o lungă tradiţie de colaborare prietenească le-a 

statornicit puternic“. 

Cei ce l-au urmărit cu răutate pe Nicolae Titulescu n-au spus mai nimic despre 

prezenţa la Bratislava, despre primirea de excepţie care i s-a făcut, despre înaltul titlu acordat. 

În schimb, s-au pretat la o minciună sfruntată, riscând ridicolul, întrucât ea era lansată după ce 

conaţionalul nostru fusese primit la Praga la cel mai înalt nivel. Nu se pierdea nicio ocazie 

pentru a lansa atacuri şi a profera minciuni. 

Dacă unii dintre cei ce au ascultat expunerea lui Nicolae Titulescu – aşa cum a fost 

Savel Rădulescu, care a apreciat-o drept „foarte frumoasă şi interesantă“ – alţii, precum 

Constantin Argetoianu, care n-a fost prezent la Bratislava şi care nu citise conferinţa (nu ştim 

dacă o va citi chiar şi mai târziu în „Universul“, dar până la această dată cu siguranţă nu o 

citise), o considera „indigestă“! 

Prezenţa la Bratislava s-a încheiat printr-un dejun la care au participat numeroase 

personalităţi, oameni politici, universitari, oameni de ştiinţă şi cultură, militari, ziarişti. 

Abatele Metodiu Zavoral a rostit un emoţionant discurs în onoarea marelui sărbătorit, slovacii 

păstrându-i o călduroasă memorie pentru sentimentele exprimate chiar pe pământul lor în 

momente de profundă semnificaţie politică. 

 

Departe de noi intenţia de a fixa locul discursului Ordinea în gândire printre celelalte 

mari pledoarii ale lui pentru pace – fie că au fost pronunţate la Berlin, Londra, Cambridge, 

Geneva, Roma – şi cu atât mai dificil de a-l supune analizei detaliate, substanţa ideilor 

reclamând dimensiuni pe care nu ni le propunem aici şi de care nici nu dispunem. 

Mesajul politic pe care Nicolae Titulescu îl formula în urmă cu 70 de ani – la 

începutul dezagregării care a dus la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial – îşi 

păstrează pe deplin actualitatea, fiind un semnal privind pericolele mortale pe care le prezintă 

momentele de gravă turbulenţă pe plan internaţional. Pledoaria sa pentru o nouă organizare 

internaţională, sprijinită pe lege şi pe morală, certifică un gânditor profund şi un om politic 

responsabil. 

„Trăim într-o epocă tulbure fără precedent în istorie – afirma Nicolae Titulescu. Se 

spune că voim să evităm războiul şi totuşi el este foarte aproape, dar ochii noştri refuză să-l 

vadă. […] Se spune că voim să trăim sub domnia legii internaţionale şi totuşi lumea asistă 

impasibilă la violarea ei repetată şi la zeificarea celor care o realizează, fericită dacă aceştia 

din urmă consimt să accepte o convorbire, faptele împlinite nefiind niciodată repuse în cauză. 

// Lumea resimte azi o nevoie care primează asupra tuturor celorlalte: Ordinea în gândire. // 

Dacă această ordine nu este repede restabilită, tot ce se va face este inutil şi omul va cădea 

mai jos decât pe vremea triburilor primitive, căci cel puţin, în epoca aceea, soarta care îl 

aştepta era ascensiunea, pe când soarta care îl aşteaptă, în împrejurările actuale, pe omul de 

mâine, este durerea unei căderi de pe piscuri într-o prăpastie. // Să acţionăm, acesta este 

cuvântul de ordine al timpurilor pe care le trăim.“ 

Citim aceste rânduri cu sentimentul că ne aflăm în faţa unei analize efectuate la 

începutul anului 2000. La capătul a peste şapte decenii de la pronunţarea acestui discurs, 

realizăm că, dincolo de progresele uriaşe în domeniile ştiinţei şi tehnicii, omenirea nu a 

dobândit plusul de înţelepciune şi umanitate de care are nevoie pentru a supravieţui şi 
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progresa, continuând să fie deopotrivă autor şi victimă ale unor mari probleme şi tensiuni care 

o ţin sub semnul imprevizibilului periculos. 

„Pentru mine – afirma Nicolae Titulescu – situaţia opiniilor publice în Occident 

seamănă ciudat de mult cu un film Kodak deja expus, dar încă nedevelopat. În ce mă priveşte, 

eu văd de pe acum imaginea. Omul de rând nu o va vedea decât în ziua în care evenimentele 

vor permite developarea filmului. Dar atunci va fi prea târziu; războiul va fi inevitabil şi omul 

de rând va trebui să-l facă. // Or, scopul pe care noi trebuie să-l urmărim este să menţinem 

pacea şi nu să o câştigăm a doua oară.“ 

S-au întocmit în timp, pe diverse meridiane, sute, poate mii, de cronologii şi exegeze 

ale relaţiilor internaţionale de după cel de-al Doilea Război Mondial. Ele inventariază 

incredibil de multele conflicte şi războaie din această jumătate de secol, mai mult decât în 

toate cele precedente la un loc. Războiul Rece a fost cel mai lung şi cel mai costisitor război 

din istoria umanităţii. De-abia generaţia noastră poate evalua post-factum efectele sale 

profund destabilizatoare sub raport demografic, economic, ecologic. Oamenii de rând constată 

că nu se regăsesc în cauzele războaielor acestor decenii, fiind victime inocente ale unor 

interese ce nu le aparţin şi ale unor decizii în a căror adoptare nu au fost consultaţi. 

Această succesiune dezastruoasă de conflicte, afectând zone geografice din ce în ce 

mai mari şi perioade de timp tot mai îndelungate, nu reprezintă totuşi o realitate ineluctabilă, o 

fatalitate. 

Dedicându-se păcii, cu întreaga sa fiinţă, Nicolae Titulescu releva că este inacceptabilă 

indiferenţa faţă de evoluţiile belicoase, că neutralitatea ascunde egoisme iresponsabile şi 

pericole greu de anticipat. În acelaşi timp, Nicolae Titulescu pleda în numele dreptului omului 

de rând de a şti, de a fi informat, de a-şi expune punctul de vedere, căci nimeni, nicicând, nu 

are dreptul de a angaja o naţiune, o ţară într-un război, fără ca oamenilor ei să li se spună de 

ce, pentru ce, cu ce costuri, cu ce rezultate. 

„Dacă omul de rând este în stare să-şi dea viaţa fără să ştie pentru ce, să-i arătăm cel 

puţin respectul care i se cuvine, explicându-i cu francheţe care este datoria internaţională a 

ţării şi, prin ea, care este propriul său interes. // Când va înţelege că tăcerea poate să-l ducă la 

moarte şi că un cuvânt spus la timpul potrivit poate să-i salveze viaţa, el însuşi va impune 

guvernelor de pretutindeni să vorbească şi să spună cuvintele necesare care vor face să se 

încline spadele şi să tacă tunurile.“ 

La capătul discursului său, al unui om care întrunea în mod fericit virtuţile juristului, 

filosofului, sociologului, diplomatului şi omului politic, Nicolae Titulescu, considerat de unii 

doar un idealist – şi ce ar fi de condamnat în asta şi în ce măsură idealismul exclude de plano 

politica realului – vizionarul nu numai că vedea războiul, dar şi sfârşitul acestuia, prefigurând 

o perspectivă în care prea multele încercări şi suferinţe trebuiau să lase loc găsirii şi slujirii 

unui singur Adevăr: 

„Numai în ziua în care politica se va confunda cu dreptul, în care spiritul politic nu se 

va mai opune spiritului juridic, numai în ziua în care se va înţelege că adevăratul spirit juridic 

se confundă cu spiritul politic cel mai ascuţit, pentru că el constă în armonizarea 

contradicţiilor de moment în serviciul stăpânului care se numeşte lege, pentru că el ştie că 

dacă acesta nu mai merită să fie stăpân trebuie înlocuit cu un stăpân nou, adaptat exigenţelor 

noi care se numesc tot lege, dar o lege nouă, numai în ziua în care dreptul va străluci ca un 

răsărit de soare în sufletul tuturor oamenilor, ca o directivă care călăuzeşte, ca un imperativ 

categoric care se impune, ca o autosupunere care se confundă cu libertatea organizată, numai 

atunci omenirea va fi salvată, pentru că în pacea pe care o creează ordinea juridică omul îşi va 

putea împlini destinul său, potrivit comandamentului Idealului Creator. // Idealul Creator vrea 

ca Împărăţia Cerurilor care este în noi să se realizeze în jurul nostru în lumea vizibilă a 

materiei. // Idealul Creator nu se mulţumeşte să sădească în sufletul omenesc germenul 

credinţei într-o viaţă viitoare, unde înţelepciunea îşi va da mâna cu bunătatea; el cere mai ales 
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eforturile necesare, oricât de mari ar fi ele, pentru a integra în materie toate elanurile 

instinctive ale sufletului omenesc înspre frumos şi înspre bine, pe care nu este de ajuns să le 

întrevedem, ci trebuie să ştim să le creăm! // Idealul Creator nu face deosebire între spirit şi 

materie; el vede în cel dintâi geniul sculptorului, iar în cea de-a doua marmura care se lasă 

şlefuită pentru ca să apară în plină lumină frumosul, ascuns mai înainte în străfundurile 

sufletului omenesc. // Pacea în ordine, dreptul în perpetuă devenire corespunzător cu mersul 

schimbător al vieţii, sufletul omenesc în strădanie continuă de a se realiza pe sine însuşi în 

formele concrete ale unei gândiri şi unei generozităţi în continuă ascensiune, iată condiţiile pe 

care le cere ieşirea din haos şi viaţa organizată către care aspiră fiinţele umane. // Numai prin 

drept ca metodă, prin domnia dreptului ca obiectiv, prin funcţionarea dreptului în serviciul 

îmbunătăţirii dreptului, ca regulă de conduită, vom realiza exigenţele Idealului Creator, vom 

înceta a fi umilii care se pleacă în faţa greutăţilor existenţei, vom deveni stăpânii vieţii, ai 

cărei sclavi ne-am crezut din ignoranţă, vom simţi într-un cuvânt că Dumnezeu este cu 

adevărat în noi.“ 

Cetăţenii Europei Unite – cea mai amplă şi solidă construcţie politică şi economică din 

istorie – pot găsi în Ordinea în gândire a lui Nicolae Titulescu un suport şi un imbold, marile 

valori juridice şi morale, chemate să stea la baza consolidării propriei lor opere şi a dezvoltării 

ei la nivelul întregului continent. 

 

* 

 

Ştim prea bine cât de sensibil era Nicolae Titulescu la suferinţa altora, a rudelor şi 

prietenilor săi, români sau străini, avem atâtea şi atâtea mărturii despre durerea, aproape 

fizică, pe care a încercat-o la moartea marilor personalităţi cu care se intersectase în istoria 

României – Take Ionescu, Regele Ferdinand, Ion I.C. Brătianu, Vintilă I.C. Brătianu, I.G. 

Duca – sau pe scena internaţională. 

Aruncat nedrept în afara vieţii politice româneşti, Nicolae Titulescu încerca în 1937, 

mai mult decât altădată, sentimente de profundă mâhnire. Piereau oameni care-şi înscriseseră 

numele în cartea de aur a Marii Britanii, Cehoslovaciei, Franţei, Statelor Unite ale Americii, a 

relaţiilor internaţionale din prima jumătate a secolului al XX-lea. Dispăreau mari actori ai 

scenei politice. Nicolae Titulescu încerca deopotrivă nostalgia întâlnirilor cu toţi aceştia, în 

marile capitale pe care le reprezentau sau la Societatea Naţiunilor, dar şi sentimentul 

apropierii sale implacabile de întâlnirea cu Marele Infinit. În 1937, la orizont apăreau noi nori 

de nelinişte în Europa, lumea resimţea din nou nesiguranţa şi ameninţarea. Părăsit de prietenii 

dispăruţi, Nicolae Titulescu se simţea mai singur, cu atât mai singur cu cât „ţara oficială“ nu-l 

mai accepta. 

 

La 16 martie 1937 a trecut în lumea umbrelor omul politic şi de stat britanic Austen 

Chamberlain, de care Nicolae Titulescu a fost legat printr-o relaţie de strânsă şi îndelungată 

colaborare, atât la Londra, cât şi la Geneva. 

Iată cum îl evoca în lucrarea sa Politica externă a României (1937), aflată în stadiul de 

definitivare în toamna-iarna aceluiaşi an: „Când îmi amintesc de colaborarea mea cu Sir 

Austen Chamberlain, sunt copleşit de un profund sentiment de emoţie, aşa cum doar rar 

resimt. // Sir Austen a lucrat cu mine timp de mulţi ani în chestiunea optanţilor. Din această 

colaborare s-au iscat o serie de înfruntări oratorice la Societatea Naţiunilor, precum şi o 

corespondenţă care conţine scrisori atât de prieteneşti, din partea lui, încât reprezintă acum 

unul dintre lucrurile cele mai dragi pe care le posed. // Moartea sa a fost o încercare foarte 

dureroasă pentru Marea Britanie, pentru cauza Păcii, pentru familia sa şi pentru mine însumi. 

// Întreaga familie Chamberlain, compusă din oameni de stat descendenţi ai marelui Joe 

Chamberlain, îmi este dragă. // Astăzi, pentru mine, Sir Austen Chamberlain este reprezentat 
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de soţia sa, Lady Chamberlain, şi de fratele său, Neville Chamberlain, acum prim-ministru al 

Marii Britanii. // România nu trebuie să uite niciodată marea recunoştinţă pe care o datorează 

lui Sir Austen Chamberlain. // Dacă ea a fost calomniată de propaganda ungară în legătură cu 

chestiunea optanţilor, orice urmă a acestor calomnii a dispărut mulţumită raportului lui Sir 

Austen Chamberlain din septembrie 1927, care reprezintă adevărata decizie în această 

materie. // De asemenea, tot lui Sir Austen Chamberlain îi datorează România soluţia 

favorabilă dată în chestiunea coloniştilor în 1925. // Marele merit al acţiunilor lui Sir Austen 

Chamberlain s-a datorat faptului că ele nu au izvorât din prietenie sau simpatie, ci dintr-o 

profundă încredere în justeţea cauzei româneşti. // De aici şi autoritatea lor.“ 

Austen Chamberlain a avut la rândul său o preţuire deosebită faţă de Nicolae 

Titulescu, manifestată statornic în dezbaterile adeseori tensionate privind problema optanţilor 

înscrise pe agenda Societăţii Naţiunilor. 

Supunem atenţiei cititorului un pasaj din amplul răspuns al lui Austen Chamberlain, 

din 10 mai 1928, la scrisoarea şi memoriul ce-i fuseseră adresate de Nicolae Titulescu, cu mai 

puţin de o săptămână în urmă: „Am primit scrisoarea dumneavoastră din 4 mai, acum nicio 

oră. Nu am avut timpul necesar nici măcar să-mi arunc o privire fugară peste memoriul 

referitor la chestiunea optanţilor, pe care mi l-aţi trimis în acelaşi timp, dar doresc să răspund 

fără întârziere sentimentelor foarte prieteneşti exprimate de domnia voastră. Tot timpul cât am 

avut o legătură cu această problemă, am ştiut cât de mult aţi resimţit atmosfera de controversă 

sau, cel puţin, de diferenţa de opinii care s-a instalat în relaţiile noastre personale şi regret eu 

însumi imperativele aspre care au impus-o în mod inevitabil. Însă prietenia dintre noi era prea 

bine înrădăcinată încă de pe vremea relaţiilor noastre de la Londra – şi îndrăznesc să adaug şi 

cele de la Geneva – pentru a permite ca vreo diferenţă de opinii într-o chestiune de ordin 

public să le altereze natura sau să diminueze respectul şi preţuirea pe care le nutrim unul faţă 

de celălalt. [...] Voi conchide, de aceea, aşa cum am început, spunând că oricare ar fi 

diferenţele de opinii între noi în această chestiune, ele nu pot, din fericire cred, deteriora sau 

afecta relaţiile noastre personale de prietenie“. 

Răspunsul lui Austen Chamberlain i-a făcut deosebită plăcere lui Nicolae Titulescu. 

Răsfoind paginile Însemnărilor zilnice ale diplomatului român, din 1928, identificăm 

următoarea notaţie: „Am primit de la Chamberlain o scrisoare aşa de afectuoasă şi prietenoasă 

ca răspuns la a mea că m-a consolat de multe suferinţe. Şi mai tare mă doare, însă, când văd 

sentimentele acestui om, felul în care România a tratat Marea Britanie. Trebuie neapărat să 

reparăm greşeala de procedare faţă de aşa ţară cinstită şi care ne-a arătat o amiciţie 6 ani“. 

Din corespondenţa celor doi s-ar putea cita nu puţine alte mărturii în acest sens. Ne 

oprim însă la cele inserate mai sus. 

Prietenia pe care şi-o arătau reciproc căpăta forme diverse, din care nu lipseau 

maliţiozităţile. Ştiind că Nicolae Titulescu suferea totdeauna de frig, Austen Chamberlain îl 

tachina, la 9 decembrie 1926, în timpul unei şedinţe a Consiliului Societăţii Naţiunilor, 

scriindu-i următorul bilet: „Bietul meu prieten, // Sunteţi în pericol! Secretarul general îmi 

propune ca mâine să ne desfăşurăm lucrările în marea sală cu ferestre. // Vă deplâng. Fac tot 

ce-mi stă în putinţă pentru a-l face să se răzgândească, dar se arată deosebit de hotărât. Pare 

aproape o idee fixă. // Cu toată simpatia.“ 

Diplomatul britanic îi arăta lui Nicolae Titulescu grijă în cele mai diverse situaţii. Cu 

atât mai mult cu cât diplomatul român avea o structură bolnăvicioasă. În plină desfăşurare a 

dezbaterilor Consiliului Societăţii Naţiunilor în problema optanţilor, Nicolae Titulescu scria la 

5 decembrie 1927: „Chamberlain mi-a telegrafiat că nu vrea să viu Geneva bolnav şi că 

rezervă situaţia juridică a părţilor şi procedura Comitetului de 3 şi a Consiliului“. Gestul lui 

Austen Chamberlain, doar aparent formal, dădea încă o dovadă a preţuirii şi grijii faţă de un 

prieten. Ivy Muriel, soţia demnitarului britanic, a arătat ea însăşi lui Titulescu o afectuoasă 

prietenie. Delicateţea gesturilor acesteia îl impresiona pe Nicolae Titulescu, care, la 12 martie 
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1927, nota în Însemnările zilnice: „Lady Chamberlain mi-a pus pe masă în plic His Majesty’s 

Service o şoferată [sic!]. I-am scris că în loc să-mi încălzească mâinile, îmi încălzeşte 

sufletul“. 

Cei ce au cunoscut prietenia lui Nicolae Titulescu cu Austen Chamberlain au preţuit-o 

– în marea lor majoritate – ca un bun comun al relaţiilor bilaterale româno-engleze, dar au fost 

şi alţii care n-au pierdut momentul morţii ilustrului om politic britanic să facă cinice remarci 

la adresa celor doi. La 21 martie 1937, Constantin Argetoianu nota: „A reprezentat politica de 

tradiţii, de principii, de deliberări în jurul meselor verzi, şi n-a văzut că lumea s-a schimbat. 

Întruchipa mărginitul ideal al unui Titulescu, care trebuie să fie nemângâiat de pierderea lui“. 

Prezenţa în Marea Britanie, în iunie 1937, pentru o serie de conferinţe pe teme 

internaţionale, i-a prilejuit lui Nicolae Titulescu contacte cu numeroase personalităţi politice 

britanice, cu diplomaţi de rang înalt acreditaţi la Londra, cu oameni de cultură şi ziarişti de 

mare autoritate. Astfel, la 2 iunie 1937, Nicolae Titulescu face o vizită văduvei lui Austen 

Chamberlain. Nu este greu de presupus atmosfera caldă a întâlnirii, care a prilejuit amintiri 

despre momente politico-diplomatice care au dat o tensiune ridicată unui număr nu mic de ani 

ai Adunării şi Consiliului Societăţii Naţiunilor, ai altor organisme şi foruri internaţionale. La 

plecarea lui Titulescu, Ivy Chamberlain îi oferea o fotografie a soţului ei, aşezat la biroul său 

de lucru, pe care punea câteva rânduri pline de semnificaţie: „Lui Titulescu, în amintirea 

numeroaselor zile fericite. Ivy Chamberlain, 2 iunie 1937“. 

 

Atunci când, în aprilie 1937, a făcut o vizită la Paris – având întâlniri şi convorbiri cu 

multe personalităţi politice de prim rang, cu preşedintele Franţei, cu primul-ministru, cu câţiva 

foşti prim-miniştri, cu majoritatea membrilor Cabinetului – Nicolae Titulescu nu s-a întâlnit 

de această dată şi cu Gaston Doumergue, cu care convorbise cu 3 ani în urmă, chiar în aprilie 

1934, când şeful diplomaţiei româneşti făcuse o vizită oficială în Franţa, la invitaţia lui Jean 

Louis Barthou, ministrul Afacerilor Străine. Trecerea în nefiinţă a lui Gaston Doumergue, la 

18 iunie 1937, l-a afectat, desigur, ca şi dispariţia tuturor importanţilor săi interlocutori şi 

prieteni. Îşi va fi reamintit cu siguranţă de primirea prietenească de la Elysée, de schimbul 

substanţial de păreri privind probleme ale securităţii europene. Îndrăznim să credem că în 

iunie 1937 Nicolae Titulescu a omagiat pe marele dispărut, transmiţând condoleanţe – pe care 

din păcate nu le-am găsit – preşedinţiei Franţei şi membrilor familiei lui Gaston Doumergue. 

 

Nicolae Titulescu a primit cu egală emoţie şi tristeţe trecerea în nefiinţă, la 14 

septembrie 1937, a părintelui fondator al Cehoslovaciei moderne. Nu am identificat o 

mărturie scrisă a reacţiei sale din acele zile, dar răsfoind paginile ziarelor din anii precedenţi 

am găsit în martie 1935 elogiul adus de Nicolae Titulescu liderului cehoslovac cu ocazia 

împlinirii a 85 de ani de viaţă: „Preşedintele Masaryk este un ales al soartei. Creator al unui 

înalt ideal, i-a fost dat să fie şi creatorul unui stat care să-i servească de slujitor credincios. // 

Prin aceasta, individualismul lui Masaryk a fost hărăzit să devie colectiv, şi colectivul, 

european. // Aceasta e legea care călăuzeşte dezvoltarea oricărei puteri adevărate, ea creşte în 

adâncime şi în volum. // Nu numai Cehoslovacia, dar alături de ea statele iubitoare de dreptate 

şi progres trebuie să poarte preşedintelui Masaryk o caldă recunoştinţă.“ Cu siguranţă, aceste 

sentimente aveau să fie reînnoite în toamna anului 1937, rândurile sale dând glas stimei şi 

preţuirii statornice ce le-a avut faţă de acest mare bărbat de stat şi pe care le-a întâlnit la 

rândul său la Praga. 

 

În calitatea sa de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Court of 

Saint James, Nicolae Titulescu a avut contacte frecvente – şi am putea spune, chiar, relaţii 

strânse – cu personalităţile de prim rang ale vieţii politice britanice şi cu cercurile diplomatice 

de la Londra. Nicolae Titulescu s-a întâlnit în mai multe rânduri cu James Ramsay 



64 

 

MacDonald, fie în calitatea oficială a acestuia, de prim-ministru, cât şi ulterior, în perioada cât 

n-a mai avut această demnitate, fie la Londra, fie la Geneva. În vara anului 1924, Ramsay 

MacDonald a apelat la Nicolae Titulescu, sosit abia de doi ani în capitala Marii Britanii, 

pentru „o misiune foarte specială şi dificilă: aceea de a-l convinge pe dl Herriot că el ar trebui 

să vină la Chequers pentru pregătirea Conferinţei Planului Dawes în iulie 1924“. Ne folosim 

de mărturiile lui Nicolae Raicoviceanu, apropiat colaborator al lui Nicolae Titulescu, care se 

afla în primăvara anului 1924 în Grosvenor Street alături de diplomatul român. Decupăm din 

ampla evocare pe care Nicolae Raicoviceanu o face pe marginea acestui episod cu profundă 

încărcătură politică: „Apoi [Nicolae Titulescu – n.n. G.G.P.] îmi povesteşte pe larg cum a 

decurs întrevederea cu MacDonald şi cum acesta, spunându-i că cunoaşte prietenia ce-l leagă 

de Herriot, l-a rugat să se ducă la Paris să mijlocească şi să pregătească vizita acestuia la 

Londra, în cursul căreia cei doi bărbaţi de stat să poată discuta chestiunile pendinte şi să caute 

să netezească divergenţele care întreţin răceala între cele două ţări. // Ministrul nostru a 

acceptat de la început propunerea care, pe lângă că-l măgulea atât pentru încrederea ce 

premierul englez i-o mărturisea rugându-l, când era la Londra un ambasador francez şi la 

Paris unul englez, care ar fi putut mijloci întâlnirea între cei doi premieri, să intervie dânsul, 

cât şi pentru că se gândea că din demersurile ce va face va putea obţine ceva şi pentru ţara sa. 

// După mai multe întrevederi cu MacDonald şi alţi înalţi funcţionari de la Foreign Office, în 

decursul cărora ministrul nostru a discutat ce se poate propune şi ce nu premierului francez, 

după ce a stabilit liniile generale şi chestiunile ce se vor discuta, netezind terenul de cele 

spinoase şi mărunte care ar fi putut zădărnici o înţelegere, a plecat la Paris şi în această 

călătorie l-am însoţit.“ Demersul lui Nicolae Titulescu a avut succes. În iulie 1924, Edouard 

Herriot a făcut o vizită la Londra. „După ce cei doi premieri s-au pus de acord asupra 

relaţiunilor ce urmau să aibă cu Germania – punctul nevralgic al animozităţilor dintre Anglia 

şi Franţa – a fost invitat la Londra cancelarul german Marx şi la Downing Street s-au pus 

bazele viitorului Plan Dawes, pe care mai târziu l-au acceptat şi Franţa şi Germania. // 

Rezultatul imediat al vizitei lui Herriot la Londra a fost că toate atacurile de presă dintre Paris 

şi Londra au încetat, incriminările reciproce ale opiniei publice din ambele ţări s-au liniştit şi 

încrederea mutuală a permis celor două mari puteri să ducă la Geneva politica care tindea să 

facă din S.D.N. instrumentul restaurării Europei, în care scop cei doi premieri căzuseră de 

acord ca Germania să fie admisă în sânul Societăţii Naţiunilor.“ Nicolae Raicoviceanu 

conchidea: „Dar animozitatea şi neînţelegerile dintre Anglia şi Franţa nu mai existau! 

Prietenia şi colaborarea dintre cele două ţări erau asigurate, în urma vizitei făcute în iulie 1924 

la Londra de Herriot, vizită mijlocită şi pregătită de N. Titulescu“. Avem suficiente motive să 

fim convinşi că James Ramsay MacDonald i-a exprimat lui Nicolae Titulescu sentimente de 

gratitudine şi că i-a păstrat o prietenie statornică. Aceleaşi convingeri le avem dacă ne vom 

reaminti încă o dată spusele lui Edouard Herriot despre conaţionalul nostru: „Om uimitor, 

care nu a avut şi nu va avea niciodată pereche“. 

În noiembrie 1924, James Ramsay MacDonald părăsea fotoliul de prim-ministru, pe 

care-l va reocupa abia în 1929. Relaţiile Titulescu–MacDonald au rămas apropiate, întâlnirile 

şi convorbirile lor, atât timp cât diplomatul român a funcţionat la Londra, fiind totdeauna un 

prilej fericit pentru fructuoase schimburi de idei. Întâlnirile neoficiale, momentele de 

destindere, mai rare pentru amândoi, rămâneau în memoria amândorura pentru sinceritatea şi 

căldura lor. Fostul prim-ministru britanic, James Ramsay MacDonald îi scria lui Nicolae 

Titulescu, la 25 mai 1925, de această dată în calitate de deputat: „Îţi mulţumesc foarte mult 

pentru scrisoarea din 23 ale lunii acesteia cu privire la dineu. A fost cu adevărat minunat, dar 

astfel de scrisori ca aceea a domniei tale măresc plăcerea pe care mi-a făcut-o întregul 

eveniment. Cu toate că nu ne mai întâlnim pe cale oficială, sper ca drumurile noastre să se 

intersecteze din când în când“. 



65 

 

Nu este rostul acestor rânduri să fixeze calendarul şi problematica acestor întâlniri. 

Cele evocate vorbesc despre spiritul lor, despre sentimentele de preţuire ce şi le arătau unul 

altuia, despre bucuria pe care le-o provocau reciproc deopotrivă întâlnirile şi discuţiile 

neoficiale. 

La 8 noiembrie 1937, şansa oricărei alte întâlniri dintre cei doi dispărea, odată cu 

moartea neaşteptată a lui James Ramsay MacDonald. 

Nicolae Titulescu a ţinut să împărtăşească familiei îndurerate a celui dispărut, fiicei 

sale, Ishbel Allan MacDonald, şi fiului său, Malcolm MacDonald, sentimentele pe care le 

încerca personal, aducând un omagiu prietenului său, marelui om politic, condolându-i cu 

afecţiune pe membrii familiei acestuia. Răspunsul prompt al lui Malcolm MacDonald, la 12 

noiembrie 1937, dădea expresie „marii mângâieri“ pe care familia a încercat-o primind 

sentimentele de compasiune din partea unui mare număr de prieteni. 

 

Chiar dacă nu a fost la fel de apropiat de Frank Billings Kellogg ca de diplomaţii 

europeni, Nicolae Titulescu a fost, suntem siguri, profund afectat de moartea acestuia, la 21 

decembrie 1937. 

Odată cu Frank Billings Kellogg dispărea una din marile personalităţi ale epocii, un 

eminent jurist, un diplomat şi om politic de excepţie, un constructor de pace, pe care 

contemporaneitatea l-a onorat în 1929 cu Premiul Nobel pentru Pace. 

Nu dispunem de o reacţie directă a lui Nicolae Titulescu la aflarea acestei nefericite 

ştiri. 

Ne folosim, ca şi în alte cazuri evocate în situaţii similare, de repere şi gânduri 

exprimate anterior, în varii situaţii, dar care pun în relief raporturi de stimă şi prietenie pe care 

nimic nu le-a alterat ulterior. 

În 1924–1925, cei doi au fost concomitent reprezentanţii ţărilor lor la Londra. 

Însemnările zilnice ale lui Nicolae Titulescu din această perioadă notează întâlniri şi 

convorbiri cu diplomatul american. 

În februarie 1925, Frank Billings Kellogg şi-a dat demisia pentru a se duce la 

Washington şi a se încadra în Administraţia lui Coolidge ca secretar de stat. 

În 1925–1926, cu ocazia vizitei în S.U.A., prilejuită de negocierile româno-americane 

privind datoriile de război ale României faţă de Statele Unite ale Americii, Nicolae Titulescu 

avea să se întâlnească şi să confere cu preşedintele american Calvin Coolidge, cu membri ai 

guvernului, printre care, înainte de toate, în câteva rânduri, cu secretarul de stat Frank Billings 

Kellogg şi soţia acestuia. 

Nicolae Titulescu şi Catherine Titulescu au păstrat despre aceştia calde amintiri, 

încărcate de emoţie şi căldură, impresionaţi de prietenia, sinceritatea şi afabilitatea celor doi 

americani. 

Proiectul Pactului Briand-Kellogg l-a ţinut pe Nicolae Titulescu în contact permanent 

cu ideile şi demersurile diplomatului american, apropiindu-i pe cei doi în plan ideatic, 

amândoi aflându-se solidari în promovarea ideilor şi idealurilor de pace, a demersurilor de 

eliminare a războiului din viaţa internaţională. 

La încheierea mandatului lui Coolidge, în 1929, Frank Billings Kellogg părăseşte viaţa 

politică americană. 

Va dobândi înalta demnitate de judecător al Curţii Permanente de Justiţie 

Internaţională. 

Frank Billings Kellogg era profund onorat, iar Curtea Permanentă de Justiţie 

Internaţională se onora pe sine. 

În anii 1930–1935, cât timp a îndeplinit înalta demnitate, Curtea Permanentă de 

Justiţie Internaţională a avut în el singurul judecător al Curţii laureat al Premiului Nobel 

pentru Pace. 
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Ar fi mai mult decât hazardat să afirmăm că recomandarea de care s-a bucurat din 

partea lui Nicolae Titulescu a fost hotărâtoare. 

Dar se poate spune că Nicolae Titulescu era o voce puternică, o mare autoritate în 

materie de drept internaţional public şi de drept internaţional privat, al cărui glas era ascultat 

şi respectat. 

Distinsul jurist, diplomat şi om politic american Frank Billings Kellogg a fost 

recunoscător mai tânărului său confrate, juristul, diplomatul şi omul politic român. 

Iată ce-i scria Frank Billings Kellogg, la 4 decembrie 1930, lui Nicolae Titulescu: 

„Stimate domnule ministru, // Vă mulţumesc foarte mult pentru generoasele dumneavoastră 

felicitări cu ocazia primirii de către mine a Premiului Nobel. // Îmi amintesc cu plăcere, de 

vechea noastră prietenie de la Londra şi de multiplele gesturi de curtoazie ce le-aţi avut faţă 

de mine pe vremea când eraţi ministru al Afacerilor Străine. Cred că v-am scris pentru a vă 

mulţumi pentru recomandarea mea drept judecător al acestei Curţi [Permanente de Justiţie 

Internaţională – n.n. G.G.P.]. Doresc să reiterez sincerele mele mulţumiri pentru tot ce aţi 

făcut. // Aş fi dorit să vă pot vedea, dar mă reîntorc în Statele Unite foarte curând, întrucât ne-

am încheiat pentru moment activitatea la Curte. // Rămân, stimate domnule ministru, cu cele 

mai respectuoase omagii. // Al dumneavoastră devotat.“ 

 

* 

 

Ori de câte ori numele lui Titulescu revenea în actualitate, faptul determina în 

rândurile adversarilor săi o stare de iritare. 

Publicarea de către „Monitorul Oficial“ în februarie 1937 – şi preluarea de către radio 

şi ziare – a decretului de decorare a lui Nicolae Titulescu şi a mareşalului Constantin Prezan 

cu colanul ordinului Carol I şi a lui Gheorghe Tătărescu cu marele colan al aceluiaşi ordin l-a 

contrariat în primul moment pe Constantin Argetoianu, crezând la început că este ceva nou, 

ignorând faptul că decretele fuseseră semnate în vara lui 1936 şi că acum, în 1937, intervenea 

doar publicarea lor. Abia la aflarea acestei precizări, Constantin Argetoianu avea să se 

liniştească, din acest punct de vedere, rămânând atent la toate evoluţiile interne şi 

internaţionale în care îşi putea face apariţia Titulescu însuşi. 

 

Primirea lui Nicolae Titulescu la Gare de Lyon din Paris de circa 100 de persoane, aşa 

cum anunţa unul dintre principalele cotidiene pariziene, a nemulţumit pe Dâmboviţa. Surpriza 

şi insatisfacţia îl făceau pe Constantin Argetoianu să pună sub semnul întrebării autenticitatea 

relatărilor de presă: „Se vede de departe că informaţia a fost dictată de Titulescu, «le style 

c’est l’homme». Abilităţi ca faptul de a nu pomeni de «fostul ministru de Externe», ci numai 

de «fostul preşedinte al Societăţii Naţiunilor», de a arăta că are mulţi amici şi că aceştia l-au 

chemat, de a explica absenţa lui Cesianu la gară printr-o absenţă din oraş – şi «românisme» ca 

acela de «capitală» în loc de Paris, poartă pecetea balcanicului Metternich“. La Bucureşti 

exista speranţa că vizita lui Nicolae Titulescu la Paris avea să fie un eşec (sau cel puţin un 

semieşec). Faptul că Nicolae Titulescu nu fusese salutat la sosirea la Paris de niciun oficial 

francez important era înregistrat cu satisfacţie şi speranţă.  

La Paris, „pe urmele lui Titulescu“, Constantin Argetoianu a gustat cu reală plăcere 

toate răutăţile formulate la adresa fostului ministru de Externe. „Conaţionalii“ noştri – stabiliţi 

la Paris – îi furnizau lui „nea Costică“ toate plezanteriile maliţioase, material pentru băşcălia 

sa dâmboviţeană, din care îşi făcuse un exerciţiu cotidian. La 27 aprilie 1937, aflat în capitala 

Franţei, Constantin Argetoianu nota: „Hélène Morand (soţia scriitorului Paul Morand, născută 

Chrissoveloni) mi-a spus aseară una bună. Dejunând duminică într-un cerc intim, a avut 

prilejul să asculte pe Yvon Delbos (ministru de Externe) povestind, în râsul tuturor, 

întrevederea lui cu Titulescu, sosit în ajun la Paris. Cum l-a văzut pe Delbos, Titulescu a 
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început să-l înjure pentru că fusese să primească la gară pe Victor Antonescu. «Pe mine n-a 

venit niciodată Barthou să mă primească la gară!» Delbos i-a explicat că nimic nu-l obliga să 

procedeze întru toate ca Barthou şi că fusese la gară fiindcă Antonescu sosise la Paris ca 

invitatul lui, şi fiindcă aşa judecase nimerit. Din povestirea lui Delbos reieşea că oamenii 

politici din Franţa sunt sătui de «fenomenul» nostru. La un moment dat, Delbos ar fi întrebat: 

«Je voudrais bien savoir ce que Titulesco représente en Roumanie» [Aş vrea să ştiu ce 

reprezintă Titulescu în România – n.n. G.G.P.], întrebare la care Paul Morand ar fi răspuns 

numaidecât: «Mais il représente la France!» [Cum nu, el reprezintă Franţa! – n.n. G.G.P.] 

Râsete, glume – şi fiecare a contribuit la veselia generală prin câte o anecdotă pe spinarea 

scopitului.“ 

 

Când era vorba de Titulescu, totul îi nemulţumea pe adversari. Îi nemulţumea ideile, 

demersurile, declaraţiile, interviurile, întâlnirile şi convorbirile cu personalităţi politice, 

vizitele oficiale sau particulare, atenţia care i se acorda, decoraţiile sau titlurile onorifice ş.a. 

Totul îi nemulţumea când era vorba de Titulescu. Când era sănătos sau insuficient de 

bolnav. Când eşua unul din atentatele puse la cale. Când, când… 

În ţară, câteva oraşe l-au declarat cetăţean de onoare. Una sau două şcoli i-au luat 

numele. 

Pare surprinzător faptul că pe lângă atâta glorie ceva i-a iritat mai mult decât cele 

precedente. Mai ales că pentru ei Titulescu trebuia să fie mort din punct de vedere politic şi 

public. Numele său trebuia să rămână în continuare prohibit. 

Iniţiativa mai veche, din 1936, de a da gării din Halmeu numele lui Nicolae Titulescu 

i-a iritat. Au lansat în public butada „Titulescu-Gară“. Maiestatea Sa Regele Carol al II-lea s-a 

implicat în ceea ce era, la urma urmei, o meschinărie. 

Cităm din nou pe Constantin Argetoianu, trezorierul tuturor secretelor legate de 

operaţiuni mai mult sau mai puţin subterane. 

„Tabacovici şi Macovei (directorul C.F.R.) mi-au spus incidental (vorbeam despre 

numele gării Mogoşoaia, urât, cacofonic şi lipsit de sens, care trebuie schimbat în cel de 

«Băneasa») că toate numele de «oameni» (sunt peste 200) cu care au fost împodobite gările 

noastre vor fi înlocuite prin nume topografice. Am priceput cântecul: se vede că au primit 

ordin să şteargă numele «Nicolae Titulescu» de pe gara Halmeu şi Tabacovici pour doser la 

pilule (pentru a îndulci pilula) patronului său, a obţinut şi a hotărât să se schimbe toate. Bine 

şi aşa. Noua gară Mogoşoaia va fi şi ea botezată «Băneasa».“ „Cu suprimarea «gării Nicolae 

Titulescu» am aflat cum au decurs lucrurile şi cum s-a deşteptat Vodă deodată să o ceară, 

după ce atâta vreme n-a zis nimic. Omul lui Titulescu, Tabacovici, pusese la cale o frumoasă 

lovitură politică. Sub pretext că principalele noastre gări de frontieră – Decebal (Curtici), 

Nicolae Titulescu (Halmeu), Grigore Ghica Vodă (ce salată de nume!) erau într-o stare 

ruşinoasă faţă de străini, Tabacovici a cerut credite ca să le refacă. I s-au promis credite 

anuale şi anul acesta i s-au alocat 6½ milioane. Tabacovici a investit toţi banii într-o singură 

gară sub excelentul argument că decât să înceapă câte ceva în fiecare, mai bine să termine 

odată cu una, şi aşa la rând – şi a început cu Niculae Titulescu. Gara trebuia să fie gata în 

toamnă şi să se facă o mare inaugurare în prezenţa lui Titulescu, cu trâmbiţi, cu trompete, 

poate cu Maniu, cine ştie… şi astfel se explică intervenţia Regelui şi până la un punct 

dizgraţia lui Tabacovici – căci la nunta fetei lui n-a fost niciunul din cloncanii Palatului, şi 

Malaxa n-a mai cununat cum fusese vorba…“ 

Pe toţi cei ce cunosc cât de cât scandalurile din societatea românească interbelică îi 

plesneşte râsul când îl citesc pe Constantin Argetoianu, care incrimina această „bandă de 

hoţi“, dar îi dau dreptate atunci când afirmă că „gara Nicolae Titulescu l-a mâncat fript“ pe 

Tabacovici, Maiestatea Sa Carol al II-lea ajungând să facă criză de nervi fie doar şi la 

pronunţarea numelui fostului său ministru de Externe. 
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Notaţiile zilnice ale lui Constantin Argetoianu – la care apelăm atât de des, poate 

excesiv pentru unii – sunt un fidel seismograf al stării de spirit a adversarilor lui Nicolae 

Titulescu. 

Aşa cum scriam în altă parte, adversarii fostului ministru de Externe erau nemulţumiţi 

când Titulescu era sănătos şi nu suficient de bolnav, când rostea o cuvântare şi nu fusese un 

eşec, erau nemulţumiţi că duce în ruină ţara prin cheltuieli exorbitante, dar şi când nu mai 

primea nimic din partea acesteia şi obţinea un angajament financiar în străinătate. 

Constantin Argetoianu nu reuşea să-şi ascundă părerea de rău că Titulescu 

supravieţuia, că nu mai beneficia de fondurile Palatului Sturdza pentru a fi blamat că le 

cheltuieşte ca un Nabab, că le foloseşte în interese personale şi că, mai mult decât atât, 

subvenţionează cu ajutorul lor o propagandă împotriva lui Carol al II-lea. 

„Încă unul de care nu mai am grijă: Titulescu – scria Constantin Argetoianu la 29 

septembrie 1937. Aflu că prietenii lui englezi l-au numit ceva la Schell – marea societate 

petroliferă – consilier juridic sau membru în Consiliul de Administraţie. Remuneraţie: 10 

milioane lei pe an. Îmi era frică, că, cu luxul pe care-l duce, bietul paraponisit va isprăvi 

repede banii puşi la o parte în zile bune. Cele 10 milioane de la Schell îl vor ajuta să-şi încheie 

socotelile, la sfârşitul anului.“ 

O notă de subsol, care se vrea un plus de rigoare pentru afirmaţiile de mai sus, se 

înscrie, indirect, în propaganda anti-Titulescu, în ciuda faptului că nu există certificări din alte 

surse ale destinaţiilor acestor cheltuieli, care, oricum ar fi, au vizat propaganda externă a 

României şi au fost în favoarea României: „Cei de la Externe mi-au confirmat că suma 

economisită până la sfârşitul anului bugetar trecut, din ziua demiterii lui Titulescu, asupra 

fondurilor secrete de la Externe, s-a ridicat la 150 milioane lei – sumă cu care s-a şi început 

clădirea noului Minister de Externe“. 

 

* 

 

Întâlnirile avute de Nicolae Titulescu cu Iuliu Maniu, omul politic şi de stat român, în 

primăvara şi vara anului 1937, constituie, neîndoielnic, cele mai importante întrevederi pe 

care fostul ministru de Externe român le-a avut, la nivelul personalităţilor româneşti în cursul 

acestui an atât de dens sub raportul contactelor, conferinţelor publice, interviurilor ş.a. 

Cercurile politice de la Bucureşti şi organele de presă din România au urmărit cu 

interes întâlnirile avute în Franţa de fostul ministru de Externe cu liderul naţional-ţărănist 

Iuliu Maniu. 

Datele de care dispunem pentru a reface itinerariul francez al lui Iuliu Maniu din 1937 

sunt destul de sărăcăcioase. Ca să nu mai vorbim de informaţiile privind contactele şi 

conţinutul convorbirilor purtate de către Iuliu Maniu cu diverse personalităţi franceze şi cu 

Nicolae Titulescu. 

Neîndoielnic, chiar dacă nu au dispus de informaţii în legătură cu convorbirile celor 

doi, observatorii de la Bucureşti s-au arătat îngrijoraţi de conţinutul acestora. 

Cercurile politice ostile lui Maniu şi Titulescu (sau numai unuia dintre ei) au intrigat 

necontenit, căutând să inducă lui Carol al II-lea noi temeiuri de neîncredere şi teamă, care 

vizau fie răsturnarea de pe tron, fie lichidarea politică. 

Mai mult decât opozanţii lor naţional-liberali, cel care s-a numărat printre cei mai 

preocupaţi a fost Carol al II-lea, care ştia prea bine aversiunea celor doi, antidemocratică a lui 

Iuliu Maniu şi anticarlistă a lui Nicolae Titulescu. 

„Regele Carol – scria Constantin Argetoianu – a trebuit să sughită, la gândul celor 

vorbite între cei doi «oameni de stat».“ 
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Întrucât nu am găsit Însemnările zilnice ale lui Nicolae Titulescu pentru anul 1937 – în 

ciuda faptului că ele nu există în România, dar nici în Marea Britanie şi S.U.A., avem serioase 

temeiuri să credem că au existat, având în vedere exerciţiul constant al diplomatului român, ca 

şi existenţa în arhivele româneşti a unor însemnări zilnice pentru 1938 – am apelat la 

Însemnările zilnice ale lui Savel Rădulescu, cel mai apropiat colaborator al lui Nicolae 

Titulescu, care, în 1937, continua să manifeste faţă de subordonatul său toată disponibilitatea 

şi să-i arate toată încrederea. 

Din însemnările lui Savel Rădulescu aflăm că, la mijlocul lunii mai 1937, Iuliu Maniu 

ajunsese la Monte Carlo, fiind plecat din ţară de mai mult de trei săptămâni. 

La 14 mai 1937, Nicolae Titulescu are o convorbire telefonică cu Iuliu Maniu, 

convenind asupra întâlnirii din ziua următoare. 

A doua zi, la 15 mai 1937, Iuliu Maniu, însoţit de doi apropiaţi, activişti ardeleni ai 

Partidului Naţional Ţărănesc, Răchiţeanu şi Leucuţia, descinde la Cap Martin. 

Venirea la Cap Martin şi şederea pentru câteva zile în această localitate vor oferi lui 

Iuliu Maniu posibilitatea de a se întâlni şi de a convorbi cu Nicolae Titulescu în mai multe 

rânduri. 

Din aceleaşi însemnări, ale lui Savel Rădulescu, aflăm că asemenea întâlniri şi 

convorbiri au avut loc: la 15 mai (Titulescu are invitaţi la dejun pe Maniu, Răchiţeanu şi 

Leucuţia, alături de aceştia aflându-se şi Savel Rădulescu); la 16 mai (discuţie doar Titulescu–

Maniu); la 17 mai (Titulescu dejunează cu Maniu, Răchiţeanu, Leucuţia, Savel Rădulescu; în 

cursul după-amiezii, convorbire Titulescu–Maniu–Savel Rădulescu; în cursul serii, Titulescu–

Maniu–Savel Rădulescu ieşire la Café de Paris); la 18 mai (convorbire Titulescu–Maniu, la 

care asistă şi Savel Rădulescu); la 20 mai (convorbire Titulescu–Maniu, la care asistă Savel 

Rădulescu). 

În perioada 14–20 mai 1937, Titulescu a avut o convorbire telefonică cu Maniu şi 7 

întâlniri-convorbiri cu Maniu (cu sau fără colaboratori, cu unii sau cu alţii dintre ei). 

Însemnările lui Savel Rădulescu – oricât de sumare ar fi – permit câteva constatări şi 

câteva sublinieri. Nu poate scăpa nimănui caracterul extrem de restrâns al convorbirilor; din 

anturajul lui Nicolae Titulescu a fost acceptat doar Savel Rădulescu (la 5 din 7 întâlniri), iar 

din anturajul lui Iuliu Maniu, cei doi care l-au însoţit, Răchiţeanu şi Leucuţia (la 2 din 5 

întâlniri). 

Dacă în unele cazuri Savel Rădulescu dă detalii privind unele întâlniri politice, în acest 

caz ele lipsesc cu desăvârşire. Credem că Savel Rădulescu a apreciat drept riscant să facă 

însemnări mai ample în legătură cu aceste întâlniri, ceea ce ne duce cu gândul la ideea că, de 

ambele părţi, s-a dorit să se păstreze confidenţialitatea. Deşi, în asemenea condiţii, ale lipsei 

totale de informaţii, apare ca hazardată orice afirmaţie, vom îndrăzni să credem că problemele 

interne au constituit subiectul principal al convorbirilor, în acest cadru evocându-se revenirea 

Partidului Naţional Ţărănesc la guvernare, purificarea anturajului lui Carol al II-lea, 

rechemarea lui Nicolae Titulescu pe scena politică românească ca ministru de Externe. 

„Este deci firesc – remarca «Journal des Nations» – ca întâlnirea de la Cap Martin să fi 

suscitat în toate mediile politice româneşti o vie senzaţie, dat fiind că de la înlăturarea d. 

Titulescu această întâlnire a fost anunţată de mai multe ori, dar nu a avut loc decât astăzi, în 

împrejurări excepţionale. Opinia publică nu pierde ocazia de a face o apropiere între această 

luare de contact şi activitatea pe care d. Titulescu o desfăşoară la Paris, pe de o parte, ca şi 

criza politică complexă pe care România o traversează în interior, pe de altă parte, criză care 

afectează, cum se ştie, dinastia însăşi.“ 

O a doua rundă de convorbiri va avea loc în luna iunie 1937, după reîntoarcerea lui 

Nicolae Titulescu din turneul de conferinţe întreprins în Marea Britanie şi după vizita 

efectuată în Cehoslovacia, prilejuită de acordarea titlului de doctor honoris causa al 

Universităţii Komensky din Bratislava. 
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De această dată, întâlnirile şi convorbirile Titulescu–Maniu vor avea loc la Paris, în 

trei rânduri (22, 23 şi 24 iunie 1937), cu o participare mai amplă decât la cele din mai 1937 

(atât de o parte, cât şi de cealaltă parte). La 22 iunie, Nicolae Titulescu are invitaţi la dejun pe 

Iuliu Maniu, Savel Rădulescu, ziaristul E. Schachmann. La 23 iunie, Iuliu Maniu are invitaţi 

la dejun pe Nicolae Titulescu, Catherine Titulescu, Savel Rădulescu, Sergiu (Gigi) Nenişor, 

Aurel Leucuţia, Pavel Pavel. La 24 iunie, Nicolae Titulescu se întâlneşte cu Iuliu Maniu şi 

însoţitorii săi la restaurantul „Florian“. 

Asemenea întâlniri şi convorbiri au iritat serios factorii guvernamentali din România şi 

nu numai. 

Ele au fost urmărite atât de misiunile oficiale ale României, cât şi de o serie de 

indivizi, oameni politici, diplomaţi, ziarişti ş.a., ca „voluntari“, care îşi ofereau serviciile unor 

structuri legale sau paralegale sau unor personaje care avuseseră sau aveau să aibă un rol pe 

scena politico-diplomatică românească. 

Cât priveşte întâlnirile şi convorbirile din mai şi iunie 1937, nu ni s-au păstrat decât 

puţine probe scrise (ele nu au fost identificate în dosarele cercetate de noi şi de alţi cercetători 

români, aflându-se poate în dosare şi fonduri existente peste hotare, în Federaţia Rusă cu 

precădere, nedeschise cercetării). 

Pe marginea întâlnirilor şi convorbirilor celor doi oameni politici au circulat informaţii 

dintre cele mai contradictorii şi s-au făcut speculaţii dintre cele mai şocante. 

Iată, la peste 70 de ani de la consumarea lor, noi nu dispunem de informaţii certe, nici 

din partea lui Nicolae Titulescu, nici din partea lui Iuliu Maniu, asta pe de o parte, nici din 

partea fruntaşilor ţărănişti, apropiaţi ai lui Iuliu Maniu, şi a lui Savel Rădulescu, cel mai fidel 

colaborator al lui Nicolae Titulescu, pe de altă parte. 

Într-o atare situaţie, aprecierile şi comentariile unor oameni politici sau ale unor 

organe de presă pornesc de la şi se bazează pe cunoscutele sentimente anticarliste ale celor doi 

oameni politici. 

Aşa fiind, s-a speculat fabulos, mergându-se de la afirmaţia privind organizarea unei 

acţiuni politice împotriva lui Carol al II-lea până la urzirea unui complot împotriva 

Suveranului român. 

Că a fost vorba sau nu de un complot – mai curând nu, după opinia unor cunoscători ai 

scenei politice româneşti – cert este că diseminarea unei asemenea alegaţii a făcut să 

sporească stările de tensiune în interiorul României, să accentueze până la paroxism 

adversitatea lui Carol al II-lea faţă de cei doi oameni politici. 

Oprindu-se într-un context mai larg de preocupări asupra acestei chestiuni, Constantin 

Argetoianu făcea, la 8 iunie 1937, chiar în ziua Restauraţiei, câteva notaţii şi consideraţii care 

nu aduc – prin forţa lucrurilor – un plus de informaţii privind convorbirile Titulescu–Maniu, 

dar relevă consecinţele unor speculaţii în acest sens asupra atmosferei politice din România, 

caracterizată printr-o tensiune fără precedent, însoţită de măsuri de securitate excepţionale pe 

care, în fond, nu le justifica niciun pericol real: „În legătură cu această atitudine «severă» a 

Franţei faţă de noi, am aflat că în cercurile Palatului domneşte mare enervare cu privire la «un 

complot» ce ar fi fost pus la cale pentru detronarea Regelui. Autorii acestui complot ar fi 

Titulescu, Maniu şi Litvinov şi tentativa lor ar fi susţinută de Franţa, care nu mai are încredere 

nici în guvernul Tătărescu, nici în Rege – şi de Anglia, sau mai bine zis de Familia Regală 

engleză, asupra căreia «Familia Grecească» are cea mai desăvârşită influenţă. Franţa ar vrea 

altceva, Anglia pe Voievodul Mihai, în favoarea căruia ar lucra nu numai perechea Kent (atât 

de influentă asupra Regelui George), dar şi perechea Paul al Iugoslaviei (Prinţesa Olga tot 

grecoaică), Sovietele, în fine, ar dori republica, în nădejdea că ne-ar duce la anarhie şi la 

înlesnirea unei intervenţii din partea lor. Maniu şi Titulescu, care urmăresc capul lui Carol ca 

să scape pe al lor, s-ar mulţumi la urma urmelor şi cu un mic şantaj care să-i aducă la putere. 

Cu toate asigurările ce mi s-au dat că conferinţa de la Talloires, între Titulescu şi Litvinov, cât 
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şi întâlnirea de la Cap Martin între Maniu şi Titulescu n-au avut alt scop decât punerea la cale 

a acestui complot, eu nu pot crede în realitatea lui. Că Maniu şi Titulescu, care îşi dau seama 

că rolul lor politic e terminat sub domnia Regelui Carol, sunt plini de ură şi de venin, e lucru 

natural; că în Franţa încrederea în Rege e zdruncinată, e probabil; că în Anglia toate simpatiile 

merg, sub influenţa grecească, către Principele Mihai, pe care Curtea de la St. James l-ar 

vedea cu plăcere în locul lui tată-său, moralmente handicapat şi dispreţuit, este iarăşi posibil. 

Că Sovietele şi Litvinov ar fi şi ele încântate de o schimbare a regimului în România – nicio 

îndoială. Dar de la simple dorinţe sau tendinţe până la comploturi, distanţa e mare – şi cred că 

nimeni, nici chiar Sovietele, nu s-au gândit să o străbată. Se pare însă că lumea din jurul 

Regelui şi însuşi Regele nu cred ca mine. Dovadă toate măsurile exagerate de pază ce se iau 

cu prilejul serbărilor actuale. // Singura mea teamă e că aceste ameninţări imaginare sau reale 

să nu tulbure şi mai adânc sufletul şovăitorului nostru Veleitar şi să nu ne osândească mai 

departe la politica tâmpită de capitulaţii interne şi externe ce caracterizează până acum 

domnia Regelui Carol.“ 

O zi mai târziu, la 9 iunie 1937, Constantin Argetoianu revenea asupra aceleiaşi 

chestiuni: „În cercurile politice s-a vorbit mult de «complotul» împotriva Regelui; se povestea 

despre un «tract» de propagandă republicană pentru România răspândit în Franţa şi în Anglia 

(până acum nu a sosit niciun exemplar la noi), datorit iniţiativei lui Titulescu, sau a lui Maniu, 

sau a Sovietelor“. 

Constantin Argetoianu nota traficarea în continuare a unor informaţii nesusţinute 

material. În notaţiile sale consecvente nu vom găsi ulterior acestei date nimic despre acel 

„tract“ Titulescu–Litvinov privind o acţiune republicană. 

Că Nicolae Titulescu a fost constant urmărit nu este niciun dubiu. Conaţionalul nostru 

a făcut obiectul unor delaţiuni (scrisori, memorii) trimise de oameni politici şi diplomaţi ai 

guvernării din care făcea parte (Constantin [Dinu] Cesianu, Alexandru Vaida-Voevod, 

Gheorghe Tătărescu, Grigore Iunian), ale membrilor opoziţiei (Grigore Filipescu, Octavian 

Goga), al unor note informative sau chiar dosare (din partea serviciilor secrete hitleriste, 

fasciste, poloneze, ungare, bulgare; din partea S.S.I.; din partea serviciilor de informaţii ale 

legionarilor; din partea structurilor atipice Poliţie–Poştă, aflate în serviciul Elenei Lupescu 

ş.a.). Am spus-o şi am scris-o în mai multe rânduri că înlăturarea din guvern, la 29 august 

1936, nu a însemnat nicidecum încetarea urmăririi sale, cu atât mai de înţeles cu cât Nicolae 

Titulescu a continuat să se manifeste activ pe scena publică. 

Informând, la 4 iulie 1937, pe Victor Cădere, ministru al României la Belgrad – 

personaj care s-a manifestat statornic ca un duşman neîmpăcat al lui Nicolae Titulescu – 

despre vizita lui Iuliu Maniu în Franţa şi despre discuţia avută cu acesta, Petrache Ciolan, 

consul al României în Franţa, scria: „La Cap Martin s-a văzut cu Titulescu, şi-au spus durerile 

şi au trecut în revistă problemele Europei. Părea foarte încântat de claritatea cu care Titulescu 

vede lucrurile. // Se vede însă că Titulescu nu l-a simţit prea convins şi l-a rugat să-l aştepte 

până se reîntoarce din Londra şi din Cehoslovacia. Între timp, dl Maniu a continuat să vadă 

diferiţi oameni politici. // Eu i-am spus că dl Titulescu este un creier excepţional, o inteligenţă 

fără pereche, dar un ambiţios care atinge nebunia. Fără să se sprijine pe niciun partid politic, 

teroriza toate partidele şi voia să dirijeze politica lumii întregi, uitând că ţara noastră – 

realizându-şi visul secular prin soldaţii ei – avea nevoie mai mult de reorganizare, decât să 

susţină pe dl Titulescu în dorinţa lui de a fi numit Marele European. Îşi merită soarta. // – 

Suntem de acord, mi-a răspuns dl Maniu, şi eu i-am spus acum doi ani să demisioneze, căci 

altfel va fi dat afară. Acum i-am reamintit-o.“ 

Animozitatea pe care autorul scrisorii o avea faţă de Nicolae Titulescu transpare mai 

puternic într-o altă parte a acesteia, în care Petrache Ciolan face fostului ministru de Externe o 

adevărată caricatură: „L-am văzut pe Titulescu la d. Maniu. Mi-a strâns mâna ca la un vechi 

prieten. // Aş fi preferat să nu-l revăd, atât mi-a făcut de rău halul în care l-am văzut: s-ar fi zis 



72 

 

că toate blestemele s-au abătut asupra capului său! Slab, obosit, gârbovit, prostit! Cu un 

cuvânt, nimic care să reamintească atotputernicia lui de odinioară. // Mi-am reamintit (bizară 

coincidenţă) cum am văzut pe Take Ionescu, mort, în capela rusă de la Roma. // Take, mort, 

era plin de viaţă şi profilul său mai frumos ca oricând, Titu, viu, mai urât ca o babă turcească 

şi ca însuşi spectrul morţii. // Ultima lui ameninţare: să revină în toamnă şi să facă un discurs 

mare în Senat. Et après?... Sic transit gloria mundi!“ 

Deşi scrisoarea – pe care o reproducem in extenso – nu oferă elemente informaţionale 

relevante şi exacte despre conţinutul convorbirilor Titulescu–Maniu, prilejul i-a oferit însă 

autorului ei, consulul Petrache Ciolan, ocazia de a intriga pe mai multe planuri şi de a denigra 

mai multe persoane, de a plăti poliţe (în ciuda aparenţelor de martor şi observator absolut 

imparţial) şi de a încerca să-şi consolideze simpatia unui apropiat al lui Carol al II-lea. 

Relaţiile dintre Victor Cădere (destinatarul scrisorii) şi Carol al II-lea şi aversiunea de 

lungă durată pe care Victor Cădere o avea faţă de Nicolae Titulescu (care îl retrăsese din 

postul de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Varşovia, dată fiind 

prestaţia lui, care nu răspundea intereselor naţionale româneşti) ne fac să credem că substanţa 

mesajului pe care îl conţine scrisoarea lui Petrache Ciolan avea să-i parvină lui Carol al II-lea, 

care a încurajat delaţiunea şi a primit cu interes şi satisfacţie orice poziţie denigratoare având 

drept ţintă figura şi activitatea lui Nicolae Titulescu, dar şi alte informaţii privind celelalte 

întâlniri şi convorbiri ale lui Iuliu Maniu cu personalităţi franceze şi româneşti. 

Nicolae Titulescu nu şi-a ascuns faţă de o serie de oameni politici şi diplomaţi străini 

adversitatea faţă de Carol al II-lea. Avem suficiente temeiuri să credem că nu era vorba doar 

de nemulţumirea dată de înlăturarea sa ignobilă de la conducerea Ministerului de Externe, ci 

de un întreg ansamblu de atitudini şi măsuri adoptate de Carol al II-lea, care conturau un curs 

antidemocratic, în politica internă, şi o îndepărtare de la orientările tradiţionale, în politica 

externă. Informând pe Mihail Semionovici Ostrovski, şeful oficiului diplomatic sovietic la 

Bucureşti, asupra convorbirii avute cu Nicolae Titulescu la Talloires, Maksim Maksimovici 

Litvinov făcea referiri şi la acele probleme de politică internă românească care au intervenit în 

conversaţia îndelungată a celor doi: „Din discuţia ulterioară a rezultat că el a încheiat cu 

Maniu o înţelegere de declanşare a unui complot împotriva Regelui. Titulescu are, chipurile, 

destule dovezi care atestă faptul că Regele «jefuieşte» ţara“. 

 

* 

 

Cercurile interesate de la Bucureşti, fie că au fost guvernamentale, fie că aparţineau 

dreptei sau extremei drepte, au urmărit cu multă atenţie itinerariile şi întâlnirile politico-

diplomatice ale lui Nicolae Titulescu. 

Intenţia marelui nostru conaţional de a reveni la Bucureşti – în legătură cu care aveau 

numeroase semnale – le-a alarmat, acestea lansându-se în noi şi virulente atacuri. 

Ele nu au lipsit nici în lunile de vară – aşa cum am arătat deja – atunci când Nicolae 

Titulescu a avut întâlniri cu importante personalităţi politice în Franţa, Anglia, Cehoslovacia, 

sau când unii lideri naţional-ţărănişti, în primul rând Iuliu Maniu, Virgil Madgearu şi dr. N. 

Lupu, diplomaţi mai tineri sau mai vârstnici, ziarişti, au conferit cu diplomatul şi omul politic 

român. 

Dar acum, în perioada imediat premergătoare sosirii sale în ţară, mai multe organe de 

presă ostile lui Nicolae Titulescu s-au dezlănţuit împotriva acestuia, lansându-se în cele mai 

virulente atacuri, făcând să se rostogolească infamie după infamie.  

Ziarele care s-au distins prin ticăloşia de a-l califica pe Nicolae Titulescu, nici mai 

mult, nici mai puţin, drept agent al „internaţionalei iudeo-comuniste“, agent al Sovietelor şi 

vândut Moscovei s-au înscris pe un larg eşichier, poziţia fiind plasată pe centru-dreapta, 

dreapta şi extrema-dreapta. 
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Am reprodus în volum asemenea articole pentru a pune în lumină până unde a ajuns 

adversitatea politică, degradarea presei româneşti, abandonarea de către unele cercuri politice 

chiar şi a celor mai elementare rezerve şi norme pe care o confruntare de idei le-ar fi impus ca 

ţinând de regulile normalităţii. 

Dar la noi normalitatea a fost şi a rămas excepţie. 

Asemenea articole ilustrează convingător atmosfera sufocantă în care Nicolae 

Titulescu revenea în România. Nu era atacat pentru prima dată, nu era prima dată când era 

victima unor campanii ostile, fusese calificat trădător şi fusese condamnat la moarte. Două 

lucruri disting însă situaţia de acum. Dacă altădată Nicolae Titulescu se afla pe creasta 

valului, acum era un simplu particular. Dacă cenzura morală sau cenzura administrativă mai 

funcţionau altădată, cât de cât, în privinţa lui Nicolae Titulescu, acum, când acesta nu se mai 

afla la putere, atacurile împotriva sa puteau opera fără niciun fel de oprelişti, ba mai mult 

decât atât, cercurile guvernamentale le încurajau subteran. 

Ştim că ne asumăm riscul ca nişte ignoranţi cu pretenţii, lipsiţi de bun simţ elementar, 

să preia asemenea alegaţii nenorocite pe care să le aducă în primele pagini ale presei de 

scandal din România, afirmaţii mincinoase, dar şocante: „Comunistul Titulescu“; „Titulescu – 

omul ruşilor“; „Titulescu – vândutul Moscovei“! 

În perioada 1989–2005 incriminări de acest fel au apărut, din nou, nu puţine, sub 

semnăturile unor anonimi, care – în afara oricărei autorităţi intelectuale şi cunoaşteri a 

problemei – au infestat cercuri largi de opinie publică românească. 

Avem serioase temeiuri pentru a afirma că, încă din timpul verii, ca urmare a 

contactelor şi discuţiilor cu Iuliu Maniu, cu alţi fruntaşi naţional-ţărănişti, Nicolae Titulescu 

se hotărâse să revină în ţară pentru a intra pe scena politică internă şi a relua, după ani de 

întrerupere – impuşi de cariera politico-diplomatică devorantă – activitatea de profesor 

universitar la Facultatea de Drept din Bucureşti. 

Dacă în privinţa deciziei de principiu nu există dubii, cât priveşte momentul concret, 

acesta a fost decis de evoluţiile de pe scena politică românească. 

Viaţa politică românească cunoştea o tensiune accentuată. Opoziţia naţional-

ţărăniştilor acţiona pentru prăbuşirea guvernului Gheorghe Tătărescu – devenit un guvern 

personal al Regelui – beneficiind şi de disensiunile din sânul Partidului Naţional Liberal, 

vechii liberali, în frunte cu C.I.C. (Dinu) Brătianu, intrând în conflict deschis cu premierul 

Gheorghe Tătărescu. Fără a cere demisia lui Gheorghe Tătărescu, Carol al II-lea a început 

consultări cu lideri politici. 

Primind în audienţă pe Ion Mihalache, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, la 12 

noiembrie 1937, Carol al II-lea a condiţionat aducerea la guvernare de o aşa-zisă „lărgire a 

bazei de guvernare“, prin care se înţelegea includerea în Cabinet a unor reprezentanţi ai 

Frontului Românesc condus de Al. Vaida-Voevod şi a unor persoane propuse de Suveran. 

Două zile mai târziu, la 14 noiembrie 1937, Ion Mihalache, aduce la cunoştinţa 

Suveranului că Delegaţia Permanentă a refuzat condiţiile formulate pentru a i se acorda 

accesul la guvernare. 

După ce şi-a dat demisia la 14 noiembrie 1937, Gheorghe Tătărescu a fost reinvestit ca 

premier şi a format „noul“ guvern la 17 noiembrie 1937, care a depus în aceeaşi zi jurământul. 

La 19 noiembrie 1937, s-a anunţat dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegeri, 

la 20 decembrie 1937 pentru Adunarea Deputaţilor şi la 23–28 decembrie 1937 pentru Senat. 

Acesta este contextul în care Nicolae Titulescu s-a hotărât să revină. Nu este exclus ca 

Iuliu Maniu să-l fi abordat telefonic şi să-l fi determinat chiar în acele zile asupra revenirii 

sale imediate. 

La 22 noiembrie 1937, Nicolae Titulescu a părăsit Monte Carlo cu direcţia România. 

Rămâne la Paris în zilele de 23–27 noiembrie 1937. Are contacte cu prieteni, foşti 

colaboratori, universitari, diplomaţi, ziarişti: Dimitrie Negulescu; Constantin Antoniade; 
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George Assan; George Anastasiu; Sergiu (Gigi) Nenişor; E. Schachmann; Nicolas Hiott. În 

aceleaşi zile, potrivit mărturiilor lui Savel Rădulescu, Nicolae Titulescu a avut în capitala 

Franţei contacte cu Yvon Delbos, ministru de Externe; Alexis Léger Léger, secretar general la 

Quai d’Orsay; Anatole de Monzie, fost ministru. Aflat alături de Nicolae Titulescu, Savel 

Rădulescu a participat, după cum credem, la unele, dacă nu chiar la toate, sau aproape toate, 

aceste întâlniri, având de unul singur contacte cu Constantin Antoniade; Leon Barety; N. 

Tolu; George Assan ş.a. 

Nu dispunem de informaţii detaliate privind aceste contacte. Aria şi substanţa lor 

problematică sunt de presupus fără riscul de a ne hazarda. 

În cursul dimineţii de 28 noiembrie 1937, Nicolae Titulescu, însoţit de Savel 

Rădulescu, Sergiu Nenişor, G. Răutu, părăseşte Parisul cu direcţia Bucureşti. 

La intrarea pe teritoriul României, Nicolae Titulescu a făcut la Curtici o declaraţie 

ziarului „Universul“ – inclusă în actualul volum de documente – în care menţionează 

hotărârea de a se angaja în viaţa politică, căci „azi în România o luptă mare este deschisă, cu 

privire la felul în care trebuie ocrotit cât mai bine interesul naţional, o luptă de la care nimeni 

nu poate rămâne în afară“. 

Partidul Naţional Ţărănesc i-a organizat şi asigurat lui Nicolae Titulescu – sosit în 

Capitală, împreună cu Savel Rădulescu, Constantin Vişoianu, Sergiu Nenişor, la 29 noiembrie 

1937 – o primire triumfală în Gara de Nord din Bucureşti. Veniseră să-l întâmpine zeci şi zeci 

de oameni politici din Partidul Naţional Ţărănesc (dintre care lipsea – aşa cum releva 

Constantin Argetoianu – Iuliu Maniu, a cărui absenţă a fost reţinută de observatorii politici şi 

cercurile ziaristice), dar şi din alte formaţiuni politice, personalităţi ştiinţifice şi culturale, 

universitari, ziarişti, numeroşi oameni de rând. În faţa Gării de Nord erau masate câteva mii 

de persoane cu drapele şi pancarte, pe care erau înscrise urări diverse. 

Pentru a zădărnici manifestarea de simpatie ce i se pregătea, organele Poliţiei şi 

Siguranţei, sub pretextul că vor să evite un eventual atentat în Gara de Nord, l-au întâmpinat 

pe Nicolae Titulescu la Chitila, cei doi funcţionari superiori, Parizianu (de la Prefectura 

Poliţiei) şi Ionescu (de la Siguranţa Generală), solicitându-i să descindă în această gară şi să 

se urce în alt vagon care să-l transporte în Gara Mogoşoaia. Dându-şi seama de stratagema 

autorităţilor, Nicolae Titulescu a declarat înalţilor funcţionari de poliţie care-l preveniseră: 

„Nu mă dau jos, mă duc să mor în Gara de Nord!“ Garda personală pregătită lui Nicolae 

Titulescu de către Partidul Naţional Ţărănesc a zădărnicit încercările organelor de poliţie şi 

siguranţă, asigurând desfăşurarea în bune condiţii a primirii în Gara de Nord, ferind-o de 

confruntări şi incidente. 

Cititorii volumului vor găsi în paginile sale textul căldurosului bun venit adresat lui 

Nicolae Titulescu de liderul naţional-ţărănist dr. N. Lupu, precum şi răspunsul lui Nicolae 

Titulescu, textele celor două declaraţii având mai mici sau mai mari diferenţe de la ziar la 

ziar. 

Sub ochii interesaţi ai celor de azi sunt repuse, pentru prima dată după 70 de ani, 

articole şi comentarii favorabile din ziarul „Dreptatea“, organul central de presă al Partidului 

Naţional Ţărănesc; din „Universul“, cel mai amplu, cunoscut şi autoritar cotidian de largă 

informare şi comentarii din România, condus de Stelian Popescu, prietenul şi cumătrul său. 

Nu e vorba de articole protocolare, ele cuprind analize şi luări de poziţie, care 

reliefează semnificaţia revenirii lui Nicolae Titulescu pe scena publică românească şi 

aşteptările legate de aceasta. În grade şi forme diverse, aceste ziare au inserat condamnări 

severe ale manevrelor cercurilor politice şi autorităţilor liberale, care creau o atmosferă 

irespirabilă în jurul fostului ministru de Externe. 

Făcând importante revelaţii în legătură cu o sumă de incidente consemnate cu ocazia 

venirii lui Nicolae Titulescu la Bucureşti, la sfârşitul anului 1937, ziarul „Fapta“ menţiona, în 

toamna anului 1944, că la originea manifestărilor ostile fostului ministru român de Externe se 
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aflau înseşi oficialităţile liberale, care puseseră la dispoziţia organizatorilor respectivelor 

manifestări fonduri speciale. „S-au găsit […] pe vremuri fonduri pentru «agitarea» 

studenţimii, atunci când Titulescu a venit ultima oară în ţară, la alegerile de la sfârşitul anului 

1937, când a candidat pe listele naţional-ţărăniste. În tipografia Poliţiei s-au tipărit atunci 

manifeste în care «studenţii» erau îndemnaţi să primească pe călăul tineretului «aşa cum se 

cuvine». Adică să fie ucis.“ 

Poate că mai importante încă decât cele afirmate de ziarul „Fapta“ sunt precizările lui 

Constantin Argetoianu din 19 noiembrie 1937: „Titulescu trebuie să sosească duminică. S-au 

lipit pe ziduri afişe semnate de «studenţimea creştină», prin care se invită populaţia să facă 

cuvenita primire «trădătorului». Oameni bine informaţi pretind că aceste afişe au fost lipite de 

agenţii Poliţiei!!!“ 

Există deosebiri între cele două informaţii. „Fapta“ scria despre „manifeste“ tipărite în 

Tipografia Poliţiei, iar Constantin Argetoianu de „afişe“ lipite de „studenţimea creştină“ (a se 

citi agenţii Poliţiei). 

Că a fost într-un fel sau altul, rămâne indiscutabil că atât Carol al II-lea, cât şi 

Tătărescu se aflau în spatele unor asemenea ticăloşii. 

Poliţia Capitalei era condusă de Gabriel (Gavrilă) Marinescu, personaj central al 

camarilei regale, a cărui fidelitate necondiţionată fusese răsplătită, la 10 mai 1937, prin 

ridicarea la gradul de general de brigadă. 

 

Guvernanţii de la Bucureşti au făcut tot posibilul pentru a bloca pe Nicolae Titulescu 

în orice încercare a acestuia de a reveni pe scena politică românească. 

L-au denigrat în toate felurile, acuzându-l de disponibilitatea de a face compromisuri 

politice şi morale, mergând până la a pactiza cu duşmanii interni şi externi. 

Tătărescu et co. a crezut că acuza cea mai eficientă în faţa opiniei publice româneşti şi 

a cercurilor politico-diplomatice occidentale va fi aceea de a-l indica pe Nicolae Titulescu 

drept asociat cu structurile şi liderii de extremă dreaptă, cu Partidul Totul pentru Ţară, cu 

Garda de Fier. 

Condotierii regimului nu au avut nicio inhibiţie în proliferarea unor asemenea 

afirmaţii, în ciuda absurdităţilor. 

Nicolae Titulescu nu s-a gândit niciodată la un compromis şi cu atât mai puţin la o 

împăcare cu Partidul Totul pentru Ţară, cu Garda de Fier. 

Atunci când s-a hotărât să vină în România, Nicolae Titulescu ştia că păşeşte pe un 

teren al confruntării, al războiului ideologic şi politic, cu extremismul, şi că nu se va aşeza la 

masa verde a negocierilor şi alianţelor. 

Categoric ostili democraţiei şi democraţilor, legionarii nu au înregistrat în anii luaţi în 

considerare o schimbare de atitudine. 

Condamnările la moarte pronunţate împotriva lui Nicolae Titulescu de către structuri 

sau foruri legionare de un anumit profil n-au fost niciodată infirmate, condamnate şi anulate 

de organele supreme. 

Soţii Titulescu au dat dovadă de remarcabil curaj atunci când, în noiembrie 1937, au 

venit în România. 

Nimeni nu le-a făcut şi nu le putea face promisiuni privind asigurarea deplinei 

securităţi fizice. 

Cei doi soţi erau de la început conştienţi că-şi asumă riscuri extraordinare. 

Ştiau că în orice clipă pot cădea sub gloanţe asasine. În consecinţă, în noiembrie 1937, 

înainte de a pleca spre ţară, Nicolae şi Ecaterina au întocmit două documente olografe: 

Nicolae – un Codicil la testamentul său (18 noiembrie 1937); Ecaterina – un Testament (15 

noiembrie 1937), prin care se asigură reciproc în cazul decesului.  
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Graba cu care cei doi, la diferenţă de trei zile, redactează asemenea testamente, nu are 

nicio legătură cu starea lor de sănătate; aceasta era determinată de temerea că la Bucureşti 

oricare dintre ei, dacă nu chiar amândoi, ar putea cădea sub gloanţe legionare. 

În perspectiva venirii în România, Nicolae Titulescu a cerut imperios prietenului şi 

procuratorului său, Nicolae Raicoviceanu, să adopte măsuri urgente pentru sporirea securităţii 

la locuinţa sa din Kiseleff nr. 47, prin fixarea de grilaje metalice la toate ferestrele. Nu au 

lipsit nici de această dată ironii gratuite din partea adversarilor săi. Temerile lui Nicolae 

Titulescu s-au confirmat pe deplin, încă o dată, în ianuarie 1941, în timpul rebeliunii, când 

legionarii i-au spart mobilele cu topoarele, i-au ars cărţile, i-au împuşcat mistic redingotele, 

jobenele şi portretele ş.a. Dacă în anii ’30 cineva îşi mai putea permite ironii gratuite în acest 

sens, în 1941, după ce s-a întâmplat la rebeliune, nimeni nu mai avea dreptul să-l suspecteze 

pe Nicolae Titulescu de obsesii. Nu avem dubii că dacă s-ar fi aflat în acea perioadă în 

Bucureşti, Nicolae Titulescu ar fi fost lichidat, aşa cum în toamna anului 1940 au fost 

asasinaţi Nicolae Iorga, Virgil Madgearu, Gheorghe Argeşanu, Victor Iamandi ş.a.  

Incredibil, guvernanţii înşişi au incitat şi urmărit lichidarea lui Nicolae Titulescu, 

având binecuvântarea lui Carol al II-lea. În volumul de documente pe care îl supunem atenţiei 

cercetătorilor şi marelui public se află mărturii ale atitudinii criminale a lui Carol al II-lea faţă 

de Nicolae Titulescu, ca şi ale stratagemelor Siguranţei şi Poliţiei, care, în dorinţa de a-l 

lichida, au încercat să-l scoată de sub umbrela de securitate a publicului care-l aştepta la Gara 

de Nord. 

Pericolele care au planat asupra lui Nicolae Titulescu explică faptul că, potrivit datelor 

de care dispunem, în decembrie 1937 a ieşit rareori din casă, majoritatea întâlnirilor şi 

convorbirilor desfăşurându-se în locuinţa sa din Kiseleff 47. 

Din aceleaşi temeri de asasinat (desigur, acestor raţiuni li s-au adăugat motive de alt 

ordin) l-au făcut pe Nicolae Titulescu să nu se deplaseze în campania electorală din judeţul 

Olt. 

 

* 

 

Carol al II-lea a dat uitării tot ceea ce Nicolae Titulescu a făcut pentru apărarea 

drepturilor şi promovarea intereselor ţării timp de 20 de ani de viaţă politică activă, 

colaborarea rodnică a diplomatului român cu marea majoritate a partidelor politice şi, 

respectiv, formaţiunile guvernamentale de la Bucureşti pe mai mult de 15 ani. Carol al II-lea a 

dat uitării dialogul rodnic cu Nicolae Titulescu, prestigiul adus ţării, inclusiv Suveranului, prin 

toate prezenţele sale la tribunele internaţionale. 

Desigur, în viaţa politică, şi nu numai, asemenea atitudini nu sunt singulare. Mai 

surprinzător este atunci când cel care nu poate sau nu vrea să exprime sentimente de 

recunoştinţă se dedă la denigrarea foştilor colaboratori. În tensiunea politică dată de 

participarea unor înalţi diplomaţi străini acreditaţi la Bucureşti (Germania, Italia ş.a.) la 

înmormântarea legionarilor morţi în Spania, Carol al II-lea primeşte pe Ion Pangal, spunându-

i: „Titulescu ne strica pe rând cu toată lumea şi trebuia apoi să împac eu lucrurile. Cel puţin cu 

[Victor] Antonescu am linişte; e bine cu toţi!“ 

 

Cercurile guvernamentale de la Bucureşti nu au ascuns adversitatea faţă de Nicolae 

Titulescu şi hotărârea lor de a nu mai relua colaborarea cu acesta. 

Nu de puţine ori, Gheorghe Tătărescu făcea asemenea precizări în cadrul unor reuniuni 

în mediile diplomatice de la Bucureşti. Astfel, la un prânz oferit de ministrul Suediei în 

Capitala României, Gheorghe Tătărescu îi confirma lui Constantin Argetoianu, la 12 februarie 

1937, „că nicio împăcare nu e posibilă între el şi Titulescu, ca şi între acesta şi Rege“. Nu ne 

putem refuza supoziţia că Gheorghe Tătărescu a împărtăşit această poziţie ostilă mai multor 
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lideri politici din opoziţie, ca şi unor şefi de misiune diplomatică de la Bucureşti. Dar atunci 

când o făcea faţă de Constantin Argetoianu, Gheorghe Tătărescu avea în vedere faptul că 

acesta era un canal deosebit de diseminare a tuturor informaţiilor şi poziţiilor ostile lui 

Nicolae Titulescu. 

 

Trecuseră cinci luni de la înlăturarea lui Titulescu. Personalitatea fostului ministru de 

Externe rămânea în atenţia cercurilor politice, diplomatice, ziaristice ş.a. 

În unele cercuri se discuta despre şansele revenirii sale, în altele se contestau orice 

şanse. 

Dacă în declaraţiile publice, guvernanţii momentului, liderii naţional-liberali şi figuri 

proeminente ale guvernului lăsau să se creadă că Titulescu îşi păstra şansele, că eclipsa era 

doar pasageră, în particular – fie în convorbiri cu alţi lideri politici, din alte partide, opuşi lui 

Titulescu, fie cu şefi ai unor misiuni diplomatice acreditate la Bucureşti – aceştia nu se sfiau 

să pună degetul pe rană, să fie categorici. 

 

Vasile Grigorcea, noul trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Londra, aduce în ianuarie 1937 noi informaţii privind atitudinea lui Carol al II-lea faţă de 

Nicolae Titulescu. 

La 23 ianuarie 1937 – în cursul călătoriei de la Londra la Paris – Vasile Grigorcea îl 

informa pe Constantin Argetoianu că, în toamna anului 1936, Carol al II-lea „a refuzat 

categoric“ să semneze decretul de reînnoire a mandatului de membru al Curţii Permanente de 

Arbitraj de la Haga. 

Biroul Internaţional al Curţii Permanente de Arbitraj a revenit, în mai multe rânduri, în 

toamna–iarna 1936–1937, pe lângă Legaţia României la Haga, cerând o precizare (confirmare 

sau infirmare), întrucât mandatul lui Nicolae Titulescu expirase la 27 noiembrie 1936. 

Mărturii cuprinse în acest volum confirmă că Bucureştii nu au adus la cunoştinţă Curţii 

Permanente de Arbitraj faptul că nu i-au reînnoit mandatul lui Nicolae Titulescu. Legaţia 

noastră la Haga nu ştia acest lucru, fiind plasată în situaţia caraghioasă de a cere Bucureştilor, 

în repetate rânduri, să i se comunice o hotărâre şi să nu o primească niciodată. 

 

Titulescu a intuit cu claritate rolul decisiv pe care Carol al II-lea l-a avut în înlăturarea 

sa din guvern. 

Aşa fiind, Titulescu a criticat vehement poziţia Suveranului şi hotărârea luată. Eduard 

Mirto, care îl întâlnise pe Nicolae Titulescu la începutul anului 1937, îi spune lui Constantin 

Argetoianu că acesta l-a „înjurat pe Rege ca la uşa cortului“. 

Asemenea reacţii îi erau aduse la cunoştinţă Regelui destul de prompt. Unii o făceau 

cu bucuria de a putea fi dezagreabili Regelui, alţii plătind în continuare poliţe lui Nicolae 

Titulescu pentru presupuse sau reale nedreptăţi, pentru atitudini şi poziţii pe care le 

considerau neconvenabile, dacă nu chiar duşmănoase. 

 

Carol al II-lea a refuzat în aprilie 1937 – aşa cum o făcea pentru ziaristul Mark E. 

Ravage de la „Ce Soir“ – să confirme sau să infirme revenirea lui Nicolae Titulescu în viaţa 

politică românească. 

Refuzul însemna, de fapt, implicit decizia lui Carol al II-lea de a nu mai apela la 

Nicolae Titulescu. 

 

Poltron până la ticăloşie, Carol al II-lea a manevrat sinucigaş în viaţa politică 

românească, cântând pe zeci de partituri, intrigând fără acoperire, contrazicându-se 

permanent, promiţând unora şi altora fără a se ţine de cuvânt, aruncând pe unii împotriva 

altora cu scopul de a distruge partidele politice. 
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Nu ne propunem în acest cadru să analizăm cum a manipulat Carol al II-lea în privinţa 

Gărzii de Fier. 

La trei ani şi jumătate de la asasinarea lui I.G. Duca – şi, iată, la peste şapte decenii de 

la consumarea sa rămân atâtea necunoscute – Carol al II-lea continua să-şi afirme dorinţa de a 

păstra Garda de Fier pe scena politică românească. Carol al II-lea nu ascundea apropiaţilor 

intenţia de a folosi Garda de Fier ca instrument de disoluţie şi presiune în viaţa politică 

românească. 

Deşi se pronunţase în 1933 pentru dizolvarea Gărzii de Fier, în 1937 afirma exact 

contrariul, aruncând întreaga responsabilitate asupra lui Nicolae Titulescu. 

Relatând o convorbire de taină, purtată la 7 iulie 1937, cu Carol al II-lea, Constantin 

Argetoianu nota: „Se vede că cuvântul «anarhie» ne-a readus la gândul Gărzii de Fier. Regele 

mi-a spus că e cu totul de acord cu mine şi pe această chestiune şi că nu vrea desfiinţarea 

Gărzii de Fier ci, dimpotrivă, folosirea ei. Că Duca a comis o mare greşeală ascultând de 

Titulescu şi dizolvând-o, că dânsul, Regele, fusese împotriva acestei măsuri – dar că 

chestiunea se pune cum ar putea fi folosită o formaţiune politică care printre mijloacele ei de 

convingere utilizează şi teroarea? Şi aceasta încă prosteşte, căci n-ar fi trebuit să omoare pe 

Duca, ci pe Titulescu (şi-i sclipeau ochii de ură, la ideea că acesta ar fi trebuit să fie ucis).“ 

Carol al II-lea însuşi era gata să ducă propria-i adversitate până la crimă. Desigur, nu 

făcută cu mână proprie. Dar cei ce aflau despre o asemenea atitudine a lui Carol al II-lea 

înţelegeau fără dificultate că lichidarea fizică a fostului ministru de Externe era un act posibil 

şi acceptabil, ba mai mult decât atât, chiar dorit. 

Că Nicolae Titulescu n-a fost asasinat în 1937, la revenirea în ţară, e un adevărat 

miracol. Că Nicolae Titulescu a părăsit-o, la sfârşitul anului 1937, nemairevenind niciodată, 

trăind permanent sub spectrul ameninţării cu moartea, este de înţeles. 

Scriind despre Nicolae Titulescu, avem temeiuri astăzi să afirmăm, încă o dată, că în 

România s-a practicat nu doar lichidarea politică, ci şi lichidarea fizică a adversarilor politici. 

I.G. Duca, Armand Călinescu, Virgil Madgearu, Nicolae Iorga ş.a. au fost asasinaţi politic şi 

fizic. 

Cu certitudine, dacă ar fi rămas în ţară în acea perioadă tulbure, Nicolae Titulescu ar fi 

sfârşit sub gloanţe asasine. După cum nu ne îndoim de faptul că dacă ar fi supravieţuit celui 

de-al Doilea Război Mondial ar fi fost aruncat în temniţă şi ar fi sfârşit aşa cum s-a întâmplat 

cu Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Dinu şi Bebe Brătianu, Gheorghe Brătianu, pentru a aminti 

doar pe câţiva dintre liderii noştri politici. 

 

Cu siguranţă, după lovitura ce i s-a dat la 29 august 1936, previzibilă şi totuşi 

surprinzătoare, după teribila încercare psihică şi fizică, a cărei etiologie rămâne, la 70 de ani 

de la consumarea ei, obiect de cercetări şi comentarii, de presupuneri şi speculaţii, după toate 

acestea, Nicolae Titulescu a meditat, împreună cu grupul mic de colaboratori care i-au rămas 

fideli, asupra cauzelor înlăturării sale şi a factorilor responsabili. Cu fiecare zi se adăugau noi 

şi noi informaţii, a căror coordonare i-a permis să înţeleagă mai bine cauzele intrigilor gândite 

şi puse în practică de adversarii săi. S-a convins că Regele Carol al II-lea a fost „creierul“, iar 

prim-ministrul Tătărescu doar „mâna“ asasinatului politic comis la 29 august 1936. Ca atare a 

răbufnit atât împotriva unuia, cât şi împotriva celuilalt. „Ceea ce Titulescu n-a spus însă lui 

Mirto – remarca Constantin Argetoianu – e că toate aceste dovezi de solidaritate ale 

guvernului nu erau deloc în contrazicere cu «lovitura», căci aceasta nu i-a dat-o guvernul, ci 

Regele. N-a spus-o lui Mirto, dar o ştia, căci a înjurat pe Rege ca la uşa cortului.“ 

 

Deşi a manifestat, în mod expres, dorinţa de a-l vedea pe Carol al II-lea cu ocazia 

prezenţei sale în România, în noiembrie–decembrie 1937, Nicolae Titulescu nu a putut obţine 

audienţa solicitată, ceea ce a făcut ca fostul ministru al Afacerilor Străine să nu poată 
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comunica monarhului român concluziile atât de grave ale convorbirilor sale de la Talloires, 

din mai 1937, cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar pentru Afaceri Externe al Uniunii 

Sovietice, concluzii care defineau, de altfel, o anulare a tuturor angajamentelor anterioare ale 

U.R.S.S. faţă de România, ceea ce modifica substanţial conjuncturile în această parte a 

continentului şi situaţia României în raport cu cel mai mare şi mai puternic vecin al său. 

Atitudinea lui Carol al II-lea faţă de Nicolae Titulescu la reîntoarcerea sa în ţară avea 

să se constituie într-un adevărat consemn pentru cercurile politice guvernamentale româneşti, 

pentru foarte multe personalităţi politice de a nu-l vedea şi de a nu conferi cu fostul ministru. 

Întoarcerea avea să-l confrunte în consecinţă cu serioase dezamăgiri şi cu adversităţi 

incredibile, întâlnite la tot pasul. „De atunci [activităţile din iunie 1937 din Marea Britanie – 

n.n. G.G.P.] toţi românii au primit ordin să mă boicoteze“ – scria fostul ministru de Externe, 

la 12 mai 1939, surorii sale, Cornelia Nenişor. 

A continuat să fie spionat de diverse cercuri şi grupări din ţară, care au supus unei 

urmăriri şi unei analize consecvente declaraţiile şi acţiunile sale. Cartea albă a Securităţii ne 

relevă că, printre aceste forţe, legionarii s-au manifestat deosebit de activ. O primă atestare a 

Serviciului de Informaţii al Mişcării Legionare din România (SIMLR), datând din 22 iunie 

1937, confirmă această afirmaţie. La această dată, Serviciul Special de Informaţii (SSI) 

atrăgea atenţia Poliţiei de Siguranţă că Ion Belgea, comandantul „Corpului Răzleţi“ şi şef al 

structurii informative a legionarilor, subordonată conducerii partidului „Totul pentru ţară“, 

primise dispoziţii din partea lui Corneliu Zelea Codreanu să supravegheze îndeaproape 

activitatea lui Nicolae Titulescu, care exprima opinii vehement antilegionare. 

Orice posibilitate de a lua contact nestingherit cu cercurile politice româneşti, cu 

reprezentanţii diplomatici străini din România, de a găsi în ultimă instanţă un plasament 

onorabil în ţară care să-i ofere posibilitatea de a-şi asigura existenţa, a fost anulată prin 

intervenţii făcute la cel mai înalt nivel. „Eu totuşi nu m-am descurajat. M-am înapoiat în ţară, 

hotărât să stau şi să lucrez acolo. Abia sosit, chiar în ziua sosirii – relata Nicolae Titulescu în 

aceeaşi scrisoare adresată Corneliei Nenişor – aflu că Legaţia Franţei a primit ordin să nu mă 

invite, deşi, de mii de ori invitat, nu m-aş fi dus. // Câteva zile mai târziu am constatat că sunt 

boicotat în mijloacele de existenţă, societăţile la care cerusem să fiu avocat, după ce au primit 

cererea cu entuziasm, eschivându-se una câte una.“ 

Dar boicotul a mers mult mai departe. Considerându-se poate insuficient faptul de a se 

interzice celor ce îl cunoscuseră să-l vadă în continuare, a început să i se cenzureze poşta, să i 

se înregistreze convorbirile telefonice. „La Bucureşti se interzice oricui să mă vadă. Nu 

primesc nici răspunsuri la telegrame ce trimit de onomastică“, scria Nicolae Titulescu cu 

amărăciunea unui exilat. 

Atmosfera sumbră ce plana în jurul fostului demnitar s-a răsfrânt şi asupra 

colaboratorilor săi. „Întors din Franţa – ne împărtăşea Savel Rădulescu, unul dintre cei mai 

apropiaţi colaboratori pe care Nicolae Titulescu i-a avut în ultimii ani ai vieţii sale politice, 

într-o convorbire avută în 1966 – am fost supus, de asemenea, boicotului; mergeam pe stradă 

şi oameni pe care îi cunoscusem şi cu care fusesem în relaţii strânse timp îndelungat mă 

ocoleau sau salutau jenat şi cât mai puţin vizibil.“ 

În ciuda tuturor piedicilor şi interdicţiilor pe care guvernul condus de Gheorghe 

Tătărescu le-a orchestrat sau le-a formulat, Nicolae Titulescu a fost înconjurat în timpul 

sejurului din România cu foarte mult interes din partea diplomaţilor străini acreditaţi la 

Bucureşti, ca şi din partea ziariştilor autohtoni şi străini din capitala României. Casa de pe 

Şoseaua Kiseleff a fost frecventată în cele aproximativ 30 de zile cât Nicolae Titulescu a 

petrecut în România de zeci şi zeci de persoane, dornice să-l salute, să-şi manifeste simpatia, 

să-i cunoască părerile asupra unor chestiuni de politică internă sau de viaţă internaţională. 

O mărturie interesantă privind atmosfera din acele zile de la Casa Titulescu, dar şi 

despre atitudinea diplomatului român privind guvernanţii de la Bucureşti, aduce ziaristul 
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Nicolae Carandino: „Întors în ţară, Titulescu a telefonat să vin să-l văd. Anticamera era plină 

de oficiali şi de neoficiali, de miniştri străini, de ziarişti internaţionali. Dar când Titulescu a 

deschis uşa şi m-a văzut, a strigat numele meu cât îl ţinea gura şi m-a primit înaintea tuturora: 

// – Excusez-moi, messieurs… c’est un ami. // Apoi m-a luat cu el în birou şi a început să 

înjure pe cei care îl «lucraseră»: // – Sunt criminali. Nu-şi dau seama. Judecă şi tu! Are ţara 

bani să fabrice un nou Titulescu? Nu pun problema de valoare personală. Admit că au găsit 

unul la fel, dacă nu unul mai bun. Dar ca să-l faci cunoscut, ca să-i faci presă, ca să-i faci 

relaţii, ca să-i creezi un piedestal, trebuie mulţi ani şi multe milioane. Dar ce ştiu ei? Cred că 

în Europa merge ca la Bucureşti“. 

 

Atât Regele Carol al II-lea, cât şi prim-ministrul Gheorghe Tătărescu au folosit 

întâlnirile şi convorbirile cu personalităţi politice şi diplomatice pentru a formula aprecieri şi 

atacuri nedrepte la adresa lui Nicolae Titulescu. 

Vizita oficială în România a ministrului de Externe al Franţei, Yvon Delbos, le-a oferit 

amândorura asemenea ocazii. 

În notele personale făcute pe marginea convorbirii cu Regele Carol al II-lea, Yvon 

Delbos nota: „Din punct de vedere personal, pare să nutrească o puternică animozitate faţă de 

dl Titulescu“. 

La rândul său, Gheorghe Tătărescu – nemulţumit de sosirea lui Nicolae Titulescu la 

Bucureşti, de primirea excepţională ce i s-a făcut şi de întâlnirile şi convorbirile pe care acesta 

le avea – şi-a exprimat făţiş adversitatea faţă de fostul său coleg de Cabinet, cel mai prestigios 

titular al acestuia, pe care, în mod public, atâta timp cât Nicolae Titulescu s-a aflat la putere, îl 

omagia în termenii cei mai călduroşi. 

La peste un an de zile de la înlăturare, Gheorghe Tătărescu depăşise orice reţinere şi 

ruşine, dedându-se la un atac deşănţat la adăpostul impunităţii: „Mi-a explicat – nota Yvon 

Delbos – motivele pentru care s-a despărţit de dl Titulescu, subliniind că această despărţire s-a 

operat din proprie iniţiativă şi nu influenţată de Rege. Este, a spus el, un om de mare valoare, 

însă un colaborator imposibil din cauza orgoliului său şi a unei hipersensibilităţi morbide. 

Demisii sezoniere, folosirea a treizeci de milioane din fondurile speciale pe care le primea de 

la guvern şi pe care le utiliza pentru a-şi combate şeful şi colegii în străinătate nu i-au permis 

să-l menţină în guvernul său. În plus, este un metafizician al politicii care ignoră realităţile şi 

mai ales realităţile vieţii din România. Plecarea sa nu a schimbat însă cu nimic direcţiile 

politicii externe a României, chiar a stabilizat-o, în special în ceea ce priveşte Mica Înţelegere, 

care n-ar fi întârziat să dispară dacă el ar fi rămas la Afacerile Străine“. 

 

Suntem siguri că deschiderea şi prelucrarea a noi fonduri, din arhiva Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român (încredinţate Arhivelor Naţionale), ca şi a altor fonduri 

provenind de la Serviciul Român de Informaţii sau Serviciul de Informaţii Externe 

(încredinţate Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii – CNSAS) vor oferi 

un plus de informaţii privind pe Nicolae Titulescu, despre intriga internă, conspiraţia externă 

împotriva lui, despre tentative din ţară şi străinătate de lichidare fizică a marelui nostru 

compatriot. 

 

* 

 

În ansamblul întâlnirilor prilejuite de şederea sa în România, întâlnirea cu Iuliu Maniu, 

după spusele lui Corneliu Coposu la Bădăcin, a fost, neîndoielnic, printre cele mai importante, 

ea prilejuind un larg schimb de păreri privind ansamblul vieţii internaţionale, perspectivele 

imediate şi de viitor ale României. 
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Deşi nu există o altă sursă care să confirme această întâlnire, nu avem motive să ne 

îndoim de fidelitatea şi corectitudinea memoriei lui Corneliu Coposu. 

Cât priveşte data întâlnirii, Corneliu Coposu s-a mulţumit să afirme că aceasta a avut 

loc cu ocazia venirii lui Nicolae Titulescu în România, cândva în decembrie 1937. Deşi nu 

avem o agendă a lui Nicolae Titulescu, deşi agenda lui Savel Rădulescu este sumară în 

general şi lacunară în cazul lui Titulescu, ne permitem să avansăm presupunerea că vizita lui 

Nicolae Titulescu la Bădăcin a avut loc în perioada 2–5 decembrie 1937, că atunci el a 

acceptat să candideze pe listele Partidului Naţional Ţărănesc şi a căzut de acord cu Iuliu 

Maniu privind elaborarea unei replici care să răspundă atacurilor care făceau din el iniţiatorul 

şi principalul responsabil al scoaterii Gărzii de Fier în afara legii. 

Martor al întâlnirii, Corneliu Coposu reţinea peste timp: „Am avut deosebita cinste să-

l cunosc personal pe Nicolae Titulescu în toamna târzie a anului 1937, la căminul familial al 

lui Iuliu Maniu, la Bădăcin. Eram secretarul lui Maniu şi Titulescu era invitat la Bădăcin în 

calitatea lui de prieten personal al lui Maniu şi fruntaş al P.N.Ţ. […]. // El venise ca invitat al 

lui Maniu să discute probleme de politică internă şi externă privind situaţia destul de confuză 

prin care trecea Europa şi perspectivele sumbre care se evidenţiau pentru ţara noastră. […]. // 

Vreau să adaug aicea că Titulescu, după opinia mea, avea ca nimeni altul intuiţia viitorului. El 

se întâlnea cu Iuliu Maniu în prevederea cursului pe care îl vor lua evenimentele istorice. Nu 

există nicio contradicţie în viziunile nu tocmai optimiste privind ţara noastră pe care le 

marcase atât Maniu, cât şi Titulescu. […]. // Într-adevăr, în anul 1937, spre sfârşitul toamnei, 

când Titulescu avea în vedere o evoluţie dezastruoasă pentru viitorul ţării noastre, el îşi limita 

optimismul în a marca certitudinea pentru el că, după o trecere mai îndelungată de timp, 

viitorul României va fi după aşteptările lui. În orice caz, nu vedea un viitor apropiat decât într-

o Europă înceţoşată, înnorată, plină de pericol şi avea şi oarecum intuiţia dezmembrării ei 

datorită ascensiunii viguroase a ţărilor fasciste, datorită revendicărilor lor şi forţei militare, 

despre care Titulescu spunea că a putut să se constituie datorită lipsei de vigilenţă şi apatiei 

puterilor occidentale.“ 

Deşi traversase la sfârşitul anului 1936 o grea încercare, deşi resimţea încă profund 

nedreptatea pe care guvernanţii români i-o făcuseră la 29 august 1936, Nicolae Titulescu se 

afla în deplină formă la sfârşitul anului 1937, manifestând o vivacitate intelectuală deosebită. 

Neîndoielnic, vizitele şi contactele avute în primăvara şi vara anului 1937, în Franţa, Anglia, 

Cehoslovacia, primirea care i se făcuse în aceste ţări, atenţia care i se acordase, l-au 

reconfortat sufleteşte, dându-i şi un tonus fizic pe care nu îl va mai avea în anii următori. 

„Am fost profund impresionat de personalitatea lui Titulescu – afirma Corneliu 

Coposu pe marginea acestei întâlniri. Titulescu degaja o vrajă deosebită şi o euforie volubilă. 

Era plin de vioiciune, fermecător în conversaţie, captivant în ţinută, atent şi îndatoritor. A fost 

singurul om politic din România veche care era prieten intim cu Maniu şi se tutuia cu el. A 

fost, după părerea mea, cea mai reprezentativă figură a diplomaţiei româneşti din toate 

vremurile.“ 

Cu acelaşi prilej, Nicolae Titulescu i-a prezentat lui Iuliu Maniu cartea sa Politica 

externă a României, a făcut un schimb de păreri asupra unora dintre capitolele acestei lucrări 

şi i-a împărtăşit interlocutorului său informaţiile pe care le deţinea în legătură cu opoziţia 

puterii politice din România faţă de tipărirea acestei lucrări. În cadrul aceleiaşi întâlniri, 

Nicolae Titulescu i-a înmânat lui Iuliu Maniu textul unui testament. 

Dar să lăsăm locul mărturiei făcute public de către Corneliu Coposu la 15 martie 1991: 

„Titulescu era foarte ataşat de Ardeal şi avea o afecţiune deosebită faţă de Iuliu Maniu. Cu 

acel prilej i-a înmânat lui Maniu un testament. Acest testament, care nu este unic, pentru că 

ulterior Titulescu a mai făcut şi alte testamente, ajungând pe mâna mea, l-am transcris în 

jurnalul meu şi pentru conţinutul lui cred că merită să fie cunoscut de publicul românesc. // 

Testamentul avea următorul cuprins, foarte scurt: // «Subsemnatul Nicolae Titulescu 
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încredinţez pe prietenul meu bun, Iuliu Maniu, ca executor testamentar. Ultima mea dorinţă 

este ca la moartea mea să fiu îngropat pe muntele Tâmpa din Braşov, pentru a adeveri 

dragostea mea adâncă pentru Transilvania şi străduinţele mele pentru întregirea scumpei mele 

ţări. Vreau ca generaţiile viitoare să ştie că firul luminos care m-a călăuzit în zbuciumata mea 

viaţă a fost iubirea de patrie şi gloria eternă a neamului românesc. Rămân recunoscător şi 

dincolo de viaţă, celor care m-au sprijinit în lupta mea şi iert pe cei care mi-au făcut 

nedreptate şi cauzat suferinţe. Iunie 1937. Nicolae Titulescu».“ 

 

* 

 

În circumstanţele date de multiplicarea şi înăsprirea manifestărilor de ostilitate 

prilejuite de anunţarea intenţiei de reîntoarcere în ţară, de revenirea propriu-zisă în patrie şi de 

afirmarea hotărârii sale exprese de a candida în alegerile generale, Nicolae Titulescu a 

încredinţat ziarului „Universul“, la 12 decembrie 1937, articolul Eu şi Garda de Fier, a cărui 

apariţie a provocat o adevărată furtună la Bucureşti, dând dezbaterii şi înfruntării politice un 

ton paroxistic. 

Acest capitol al activităţii lui Nicolae Titulescu a fost tratat cu totul superficial în 

istoriografia noastră, manifestându-se un soi de falsă pudoare faţă de un act politic desigur 

controversat, dar a cărui existenţă nu poate fi ignorată, conţinutul şi raţiunile trebuind să fie, 

în egală măsură, prezentate şi analizate. 

Care este motivaţia apariţiei unui asemenea articol? 

Toate informaţiile de care dispunem în prezent ne permit a afirma că sosirea lui 

Nicolae Titulescu în România, la sfârşitul lui noiembrie–începutul lui decembrie 1937, a fost 

precedată şi marcată de o exacerbare a atacurilor împotriva sa din partea cercurilor 

guvernamentale şi a presei lor, ca şi a tuturor partidelor şi formaţiunilor politice de dreapta, de 

extrema dreaptă, a altor partide de opoziţie. 

Cunoscând prea bine sentimentele legionarilor faţă de fostul ministru român de 

Externe – şi nu trebuie uitat că Nicolae Titulescu fusese calificat de aceştia drept „inamic 

public nr. 1“ şi condamnat la moarte la Congresul studenţesc legionar de la Târgu Mureş din 

aprilie 1936 – forţele politice de dreapta şi presa lor au făcut să prolifereze, pe cea mai largă 

scară, afirmaţia privind răspunderea primordială, dacă nu chiar unică, a lui Nicolae Titulescu 

pentru dizolvarea Gărzii de Fier, el fiind indicat drept inspiratorul acestui act. 

Raţiunile generale şi particulare ale unei asemenea atitudini nu sunt prea greu de 

descifrat; pe de o parte, adversitatea ireductibilă faţă de persoana şi acţiunea lui Nicolae 

Titulescu şi, pe de altă parte, dorinţa de a lovi în Partidul Naţional Ţărănesc, pe ale cărui liste 

candida, dorinţa de a-l scoate din cursa electorală şi, în ultimă instanţă, ideea criminală de a-l 

indica imediat represiunii legionare. 

Pe o poziţie similară s-a situat Partidul Naţional Liberal, mai corect zis guvernul 

liberal, condus de Gheorghe Tătărescu, care, în modurile cele mai diverse – aluzii, zvonuri, 

indiscreţii, lămuriri, nelămuriri, precizări, puneri la punct, rectificări ş.a., folosite cu multă 

abilitate – a acţionat pentru obţinerea aceluiaşi asemenea rezultat. 

Intuind cu exemplară luciditate toate consecinţele pe care le implicau asemenea 

afirmaţii, Nicolae Titulescu s-a hotărât să răspundă tuturor alegaţiilor în această chestiune, 

apelând la un mod cu totul neprevăzut de adversarii săi. 

Hotărârea lui Nicolae Titulescu de a elabora şi de a da publicităţii un asemenea articol 

trebuie pusă în legătură cu doi factori. Primo: Încheierea, la 25 noiembrie 1937, a Pactului de 

neagresiune electorală între Iuliu Maniu, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, şi 

Corneliu Zelea Codreanu, şeful Mişcării legionare la care au aderat, în aceeaşi zi, Gheorghe I. 

Brătianu, şeful Grupării liberalilor georgişti, şi Constantin Argetoianu, preşedintele Uniunii 
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Agrare. Secundo: La 7 decembrie 1937, Nicolae Titulescu cedează insistenţelor lui Iuliu 

Maniu de a candida în judeţul Olt, pe listele Partidului Naţional Ţărănesc. 

Nu există niciun indiciu că Nicolae Titulescu ar fi pregătit în străinătate articolul Eu şi 

Garda de Fier, înainte de a reveni în România. 

Aşa fiind, nu ne poate fi refuzată supoziţia că o atare decizie avea să fie adoptată abia 

la Bucureşti, sugerată de Iuliu Maniu, care – mare maestru al combinaţiilor politice – viza un 

dublu efect: sporirea adversităţilor legionarilor faţă de liberali, cel mai puternic oponent al 

naţional-ţărăniştilor, în alegerile din 1937; reducerea adversităţii legionarilor faţă de Nicolae 

Titulescu, care înainte de a-i fi prieten era luat în calcul de Iuliu Maniu, în cazul de faţă, doar 

drept candidat pe listele Partidului Naţional Ţărănesc. 

Articolul Eu şi Garda de Fier – act politic prin excelenţă – s-a vrut o precizare de 

atitudini şi o delimitare de răspunderi. Poziţia guvernului liberal condus de Gheorghe 

Tătărescu, care căuta să absolve Partidul Naţional Liberal de orice răspundere în dizolvarea 

Gărzii de Fier, l-a determinat pe Nicolae Titulescu să adopte, în acest articol, ca şi în altele 

care i-au urmat – şi care se constituie într-o completare a dosarului – o atitudine deosebit de 

critică faţă de asemenea procedee, actul său dorindu-se o lecţie dată oportunismului, 

lichelismului şi filistinismului politic. 

Nicolae Titulescu a negat categoric a fi fost inspiratorul dizolvării Gărzii de Fier, dar 

nu şi-a declinat în niciun fel şi niciodată solidaritatea cu o asemenea măsură: „Dizolvarea 

Gărzii de Fier – afirma el – este opera unui partid, care a venit la putere expresis verbis pe 

baza acestui punct de program. Este vorba de Partidul Naţional Liberal. // Nu înţeleg să critic 

nici politica Partidului Naţional Liberal. // Nu înţeleg nici să mă desolidarizez de actele mele 

în diferite ministere liberale“. 

În sprijinul afirmaţiilor sale, Nicolae Titulescu invoca un mare număr de articole 

publicate de ziarul „Viitorul“, organul de presă al Partidului Naţional Liberal, în care s-a luat 

în mod frecvent atitudine împotriva dezvoltării mişcărilor extremiste, a anarhiei, a politicii de 

încurajare a acestora promovată de guvernul condus de Alexandru Vaida-Voevod. Nicolae 

Titulescu avea să invoce, de asemenea, şi declaraţiile făcute de Ion G. Duca unor organe de 

presă din străinătate în legătură cu problema extremismului. Detaliile pe care le furniza 

Nicolae Titulescu confirmă insistenţa pe care Ion G. Duca a trebuit s-o depună pentru a 

înfrânge reticenţele regale şi pentru a obţine dizolvarea, dacă nu pe calea unui Decret regal, 

măcar pe aceea a unui Jurnal al Consiliului de Miniştri. 

Faţă de versiunile acreditate de guvernul liberal condus de Gheorghe Tătărescu, de alţi 

lideri liberali, Nicolae Titulescu scria: „Cum este posibil ca un ministru ca mine, simplu 

tehnician, care nu avea decât  

răspunderea conducerii Afacerilor Străine, să devină ţap ispăşitor al unei întregi politici, pe 

care un partid, de importanţa Partidului Naţional Liberal, o luase asupra sa? // Niciodată nu 

am constatat mai bine cât de mult a avut dreptate acel care a spus că absenţii nu au niciodată 

dreptate. // A fost suficient să fiu plecat pentru apărarea intereselor ţării, pentru ca cei care au 

hotărât această măsură să zvârle toată povara ei asupra mea. // Sunt patru ani aproape de când 

tac asupra acestei chestiuni. // […] Dar dacă ceea ce precede nu este suficient, voi face şi alte 

dezvăluiri, căci, înarmat, se vede că sunt“. 

În legătură cu gradul de implicare a lui Nicolae Titulescu în adoptarea deciziei de 

scoatere în afara legii a Gărzii de Fier, opiniile sunt uneori categoric afirmative sau negative, 

alteori sunt aluzive, rămânând, în general, contradictorii. O asemenea constatare are în vedere 

atât părerile unor fruntaşi legionari, ale membrilor echipelor guvernamentale din 1933 şi 

1937, cât şi ale altor oameni politici de cele mai diverse orientări, contemporani lui Nicolae 

Titulescu sau nu, precum şi studii şi lucrări ale unor cercetători români sau străini (Mihai 

Fătu, Ion Spălăţelu, Francisco Vega, Nicolas M. Nagy-Talavera). 
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La trei sferturi de secol de la adoptarea acestei decizii, afirmăm că, din raţiuni de 

rigoare profesională, se impune, mai mult ca oricând, renunţarea la superficialitatea unor 

demonstraţii şi uşurătatea unor judecăţi. 

Adversarii de orice fel ai lui Nicolae Titulescu, din viaţă şi de după moarte, nu dispun 

de argumente irefutabile care să confirme acuza că acesta a fost cel care a inspirat şi impus 

decizia de scoatere a Gărzii de Fier în afara legii, după cum cei care apără memoria lui 

Nicolae Titulescu nu pot adăuga argumente suplimentare în afara celor evocate de ilustrul 

nostru compatriot, care să-l absolve de o acuză ce urmărea să-l transforme din vinovat în 

victimă.  

Gama largă a comentariilor făcute în timp în această chestiune, identificate atât la 

dreapta, cât şi la stânga, şochează prin caracterul speculativ şi dezamăgeşte prin lipsa 

probelor. Din păcate, în această chestiune – şi nu este singura – abordarea ştiinţifică a fost 

înfrântă de interese şi poziţii politicianiste, partizane. 

Aşa cum spuneam, apariţia articolului Eu şi Garda de Fier a provocat o adevărată 

furtună în cercurile Partidului Naţional Liberal, în rândurile membrilor Cabinetului condus de 

Gheorghe Tătărescu. 

Ziarului „Universul“ i-au fost trimise două scrisori ale lui Grigore G. Duca, fratele lui 

Ion G. Duca, una adresată lui Nicolae Titulescu, la 12 decembrie 1937, alta adresată foştilor 

colegi de guvern ai lui Ion G. Duca, la 12 decembrie 1937. 

Ambele scrisori le găsiţi reproduse, pentru prima dată după 70 de ani, în acest volum. 

Grigore G. Duca respingea în întregime afirmaţiile lui Nicolae Titulescu, pretinzând că 

fostul ministru de Externe a fost iniţiatorul şi susţinătorul dizolvării Gărzii de Fier şi că a 

ameninţat guvernul cu demisia dacă această măsură n-ar fi fost luată. Finalul scrisorii includea 

grave reproşuri (lipsa unui elementar simţ de omenie, lipsa de respect faţă de memoria unui 

coleg şi prieten, absenţa curajului răspunderii ş.a.) făcute pe un ton injurios. 

În scrisoarea adresată foştilor membri ai Cabinetului condus de Ion G. Duca, Grigore 

Duca făcea apel la aceştia să intervină în dezbatere pentru lămurirea faptelor şi delimitarea 

responsabilităţilor în adoptarea deciziei de scoatere a Gărzii de Fier în afara legii. 

Textele acestor două scrisori impun câteva remarci. 

Prin însuşi faptul că scrisorile au fost trimise ziarului „Universul“ de către Direcţia 

Generală a Presei din Ministerul Afacerilor Străine, demersul pentru publicarea acestora a 

dobândit un caracter oficial. Nu se pomeneşte nicăieri de vreo adresă, notă, scrisoare de 

însoţire a celor două demersuri, prin care Grigore G. Duca să ceară direcţiunii ziarului 

publicarea lor. 

Ziarului „Universul“ nu i-au fost trimise originalele scrisorilor?! De ce? Au existat 

acestea într-adevăr, ca texte manuscrise ale lui Grigore G. Duca? Nu era normal să se trimită 

originale ziarului „Universul“, semnate în bună regulă de autorul lor? Era normal să se trimită 

ziarului texte bătute la maşină şi nesemnate?! Nu am găsit în cercetările noastre de arhivă 

textele presupuse a fi originalele lui Grigore G. Duca (manuscrise semnate sau texte 

dactilografiate, semnate manu propria). Adăugăm că, în ciuda tuturor discuţiilor purtate cu 

personaje politice ale vremii respective, nu am obţinut informaţii colaterale, scrise sau orale, 

care să confirme că la Ministerul Afacerilor Străine au ajuns, din partea lui Grigore G. Duca, 

scrisori în original! Ce rost avea să se apeleze la intermedierea Ministerului Afacerilor Străine 

pentru un personaj care nu era diplomat şi într-o chestiune care ţinea de politica internă a ţării, 

nu de politica externă. Este oare hazardat, în aceste condiţii, să afirmăm că reacţia lui Grigore 

G. Duca a fost montată, regizată, să afirmăm că aceste scrisori au fost fabricate în Direcţia 

Generală a Presei din Ministerul Afacerilor Străine (sau în alt loc), la indicaţia şi sub 

supravegherea lui Gheorghe Tătărescu sau a altui personaj influent din guvern (eventual a lui 

Victor Iamandi) şi că s-a cerut lui Grigore G. Duca doar acordul (fie înaintea trimiterii sau 

concomitent cu expedierea lor)? 
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În legătură cu scrisoarea adresată de Grigore G. Duca lui Nicolae Titulescu observăm 

că ea este plină de acuze şi jigniri, fără a aduce însă dovezi, argumentele fiind mai mult decât 

fragile. 

Trebuie spus, înainte de toate, că menţionata calitate de frate a lui Ion G. Duca nu-i 

asigura lui Grigore G. Duca, în mod automat, putinţa de a intra în intimitatea gândirii politice 

a fratelui său, mai ales atunci când era vorba de un om ca Ion G. Duca, un personaj sobru, 

interiorizat, discret, echilibrat, nu prea locvace. Este cu atât mai puţin probabil ca Grigore G. 

Duca să fi cunoscut în amănunţime deliberările intime din cadrul Cabinetului şi este dubios de 

exact atunci când, după aproape patru ani încheiaţi, Grigore G. Duca dădea atâtea amănunte 

pe baza „propriilor“ amintiri, într-o chestiune în care nu s-a gândit, mai mult ca sigur, că va 

face obiect de dezbatere publică. 

Nu se susţine, de asemenea, nici afirmaţia că Ion G. Duca a apelat la un intermediar 

pentru a convinge pe Nicolae Titulescu să renunţe la intransigenţa sa în hotărârea de dizolvare 

a Gărzii de Fier. Relaţiile dintre Ion G. Duca şi Nicolae Titulescu, aflaţi amândoi atunci în 

Bucureşti, nu aveau nevoie de intermediar, ele fiind deschise, directe, sincere şi călduroase 

uneori, aspre alteori. Dacă Nicolae Titulescu nu ar fi fost convins în acest sens de către Ion G. 

Duca, cu atât mai puţin s-ar putea crede că altcineva din Partidul Naţional Liberal ar fi putut-o 

face. 

Scrisoarea către „miniştrii din Cabinetul Ion G. Duca“ a fost trimisă fiecărui membru 

al Cabinetului sau numai premierului guvernului liberal la acea dată? Optăm pentru această 

ultimă variantă! 

Întregul scenariu al desfăşurării dezbaterilor publice din acele zile ne lasă să credem că 

scrisoarea trimisă de Grigore G. Duca membrilor guvernului Ion G. Duca nu este un act de 

inspiraţie personală. Ea este un act sugerat sau cerut. 

Că este un act sugerat sau cerut o indică faptul că răspunsul membrilor fostului 

Cabinet Ion G. Duca se va constitui într-un act de disculpare a lui Gheorghe Tătărescu, ca şi 

de gravă acuzare a lui Nicolae Titulescu, fără a se preocupa prea mult de memoria lui Ion G. 

Duca. Răspunsul foarte prompt al membrilor guvernului ne lasă să credem acelaşi lucru, 

scrisoarea – atribuită spunem noi – lui Grigore G. Duca nepunând nicio problemă sub raportul 

acceptării sau neacceptării răspunsului, căci era, în mod aproape cert, un act cerut de guvern, 

un act necesar guvernului, atât pentru absolvirea, totală sau parţială, de responsabilităţi mai 

vechi, cât şi pentru a-l elimina definitiv pe Nicolae Titulescu de pe scena politică a României. 

Eventualitatea, nu puţin probabilă, că ne aflăm în faţa unei scrisori trimise în numele 

lui Grigore G. Duca este de luat în considerare ca foarte credibilă, dacă vom analiza 

conţinutul acestei scrisori şi al scrisorii de răspuns a membrilor guvernului, care prezintă 

serioase şi numeroase similitudini de structură, de argumentare şi de limbaj, cu aceea a lui 

Grigore G. Duca. 

Întrucât nu a primit personal scrisoarea lui Grigore G. Duca la care ne-am referit mai 

sus, Nicolae Titulescu a apelat la o formulă insolită de răspuns, adresând la 13 decembrie 

1937 o scrisoare directorului ziarului „Universul“, prin care îşi rezerva dreptul de a reveni 

asupra întregii chestiuni după precizările care ar fi urmat să fie date de membrii Cabinetului 

condus de Ion G. Duca. 

Această scrisoare, publicată şi de noi în volumul pe care îl supunem atenţiei 

cercetătorilor şi marelui public, arată că Nicolae Titulescu a acordat, după cum se vede, 

scrisorii lui Grigore G. Duca exact atâta atenţie cât impuneau conţinutul şi forma. Abundenţa 

afirmaţiilor şi inexistenţa argumentelor l-au scutit pe Nicolae Titulescu de obligaţia de a 

formula atunci o replică, diplomatul român rezervându-se pentru înfruntarea cu foştii lui 

colegi de echipă. 

Scrisoarea acestora nu avea să întârzie. În urma întâlnirii avute  la locuinţa lui 

Gheorghe Tătărescu, aceştia aveau să expedieze ziarului „Universul“, la 14 decembrie 1937, 
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un text care, în esenţă, respingea integral afirmaţiile lui Nicolae Titulescu, indicându-l pe 

acesta drept principal inspirator al măsurii de dizolvare a Gărzii de Fier; Ion G. Duca, la fel ca 

şi ceilalţi membri ai Cabinetului, erau prezentaţi drept victime ale intransigenţei fostului 

ministru de Externe, acuzat că a făcut un joc politico-diplomatic care a răsturnat hotărârile 

anterioare ale Cabinetului, reuşind, prin diverse subterfugii, să-şi impună propriul punct de 

vedere. 

Alături de Gheorghe Tătărescu, scrisoarea era semnată de 14 membri ai fostului 

guvern condus de Ion G. Duca. 

Redacţia ziarului „Universul“ remarca faptul că, dintre membrii Cabinetului prezidat 

de defunctul Ion G. Duca, nu semnaseră respectiva scrisoare Constantin (Dinu) I.C. Brătianu, 

ministru de Finanţe; Victor Slăvescu, subsecretar de stat la Finanţe; Gh. Assan, subsecretar de 

stat la Industrie; Al. Popescu-Necşeşti, subsecretar de stat la Culte şi Arte; Savel Rădulescu, 

subsecretar de stat la Externe. 

Oficiosul Partidului Naţional Liberal, „Viitorul“, a reacţionat prompt, dând explicaţii 

pentru lipsa acestor semnături: cum că Constantin (Dinu) I.C. Brătianu, fostul ministru de 

Finanţe, se găsea la Paris în acel timp şi nu a participat la nicio discuţie privitoare la Garda de 

Fier; că Victor Slăvescu, subsecretarul de stat la Finanţe, se găsea în judeţul Covurlui în 

momentul elaborării scrisorii de răspuns; că Gh. Assan, fostul subsecretar de stat la Industrie, 

se afla în străinătate ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Copenhaga. 

Intervenţii ulterioare au adus un plus de precizări, dar şi un plus de întrebări. 

Certitudinile n-au crescut nici ca număr, nici ca fond. 

Citirea cu atenţie a textului scrisorii adresate ziarului „Universul“ de Constantin 

(Dinu) I.C. Brătianu creează – în ciuda formulelor diplomatice ambigue – impresia unei 

desolidarizări de guvern decât a unei solidarizări cu acesta. 

Primo: Nimeni nu s-a dedicat analizării informaţiei privind prezenţa liderului liberal la 

Paris în timpul discutării problemei Gărzii de Fier (când şi exact cât timp a stat Constantin 

I.C. Brătianu la Paris). De ce? Era imposibil, după 4 ani, să se facă o cercetare şi să se obţină 

precizări în acest sens? Nu era! Credem că nici astăzi n-ar fi imposibil de făcut acest lucru, 

deşi cere timp, presupunând confruntări şi coroborări numeroase. 

Secundo: Problema Gărzii de Fier s-a născut pentru Partidul Naţional Liberal de la o zi 

la alta? Nici vorbă! Am putea spune, în mod tranşant – şi suntem departe de a fi singulari în 

această judecată – că ea s-a aflat pe agenda de lucru a partidului şi guvernului, că ea a făcut 

obiect de analiză în presa liberală şi, mai ales, a devenit subiect de atitudine. 

Tertio: Ne aflăm la 70 de ani de la aceste evenimente. Unii ar fi tentaţi să creadă că 

posibilităţile de comunicare erau îngreunate de distanţă. Nici vorbă! Miniştrii foloseau 

frecvent telefonul (nu atât de frecvent ca astăzi) şi cifrul diplomatic. Cercetarea arhivelor 

româneşti – căci ne rezumăm la ele – confirmă că aceste posibilităţi erau la îndemâna 

oficialităţilor române şi cu atât mai mult a demnitarilor români. 

Quatro: Se poate admite că într-o asemenea problemă s-a discutat numai cu o parte a 

membrilor guvernului? Posibil! Se poate crede că un lider de ponderea lui Constantin (Dinu) 

I.C. Brătianu a fost lăsat de o parte sau exclus din analiză şi judecată? Probabil, dar greu de 

crezut. 

Acestea fiind spuse, avem motive să credem că Constantin (Dinu) I.C. Brătianu a făcut 

un joc de cuvinte: a afirmat că nu se desolidarizează de hotărârea guvernului de dizolvare a 

Gărzii de Fier, dar nici n-a spus că se solidarizează cu hotărârea guvernului de dizolvare a 

Gărzii de Fier. Şi atunci? 

În atitudinea adoptată de Constantin (Dinu) I.C. Brătianu nu credem că au operat 

rezerve morale, ci mai vechea şi mai profunda dispută cu Gheorghe Tătărescu. 
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Cât priveşte pe Victor Slăvescu – potrivit informaţiilor date de oficiosul „Viitorul“ – 

fruntaşul liberal şi-a dat adeziunea la scrisoarea membrilor fostului Cabinet condus de Ion G. 

Duca. Însemnările zilnice ale lui Victor Slăvescu, la care am făcut apel în volumul prezent, 

confirmă atitudinea sa de fond, în termeni virulenţi, care ar putea fi confruntaţi cu aprecierile 

călduroase şi rândurile de devotament adresate sau dedicate fostului său şef sau coleg. 

Gh. Assan, fost subsecretar de stat la Industrie în Cabinetul Ion G. Duca, n-a avut 

nicio reacţie. Oficialii au afirmat că, în decembrie 1937, acesta se afla la Copenhaga, ca trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României. Rizibil! Atât distanţa Copenhaga–

Bucureşti, cât şi calitatea oficială a lui Gh. Assan nu pot justifica tăcerea acestuia. Supunem 

atenţiei cercetătorului şi cititorului acestui volum informaţia că, în 1937, când Bucureştii 

formulaseră pentru diplomaţii români interdicţia de a-l contacta şi cu atât mai mult de a-l 

vizita pe Nicolae Titulescu, Gh. Assan a făcut-o, fără jenă, arătându-şi ca şi alţii sentimentele 

statornice de preţuire şi prietenie. 

Cât priveşte pe Savel Rădulescu, fostul subsecretar de stat la Externe, oficialii liberali 

n-au mai încercat nicio explicaţie. Este de înţeles! 

Atunci când intervenţia incriminatoare a lui Victor Iamandi părea că a definitivat 

lucrurile, precizările făcute de Alexandru Popescu-Necşeşti, fost subsecretar de stat la Culte în 

guvernul condus de Ion G. Duca, aveau de fapt să relanseze discuţia, mărind numărul celor 

care se pronunţau pro şi contra în acest caz. 

În esenţă, Alexandru Popescu-Necşeşti nega afirmaţiile lui Grigore G. Duca şi ale 

celor 15 miniştri. 

Scrisoarea dată publicităţii de Alexandru Popescu-Necşeşti – pe care o aducem şi pe 

ea in extenso în actualul volum – era singura voce contrară şi categorică din partea unui fost 

membru al Cabinetului. Raportul 1 la 15 nu micşorează impactul şi ponderea unui asemenea 

punct de vedere, ale unei asemenea poziţii. Am spune, ba din contră. Răspunsul lui Alexandru 

Popescu-Necşeşti rupe solidaritatea păcătoasă a foştilor membri ai Cabinetului liberal. De ce 

ar fi mai credibili cei 15 demnitari decât Alexandru Popescu-Necşeşti? Sunt acestea 

personalităţi de o corectitudine şi o rectitudine mai presus de orice reproş?! Departe de aşa 

ceva! Gheorghe Tătărescu a oferit opiniei publice româneşti exemplul unui politician fără un 

minim caracter, gata oricând de orice compromis, poltron, intrigant. 

Publicarea de către Nicolae Titulescu a articolului Eu şi Garda de Fier a fost 

considerată de o serie de ziare şi gazetari drept o slăbiciune. 

„Dimineaţa“ şi „Adevărul“ apreciau că articolul „a însemnat mai mult o atitudine 

defensivă a dlui Titulescu faţă de o organizaţiune politică ale cărei idei şi metode se 

presupune că dsa trebuia să le combată cu toată hotărârea“. 

Patru ani mai târziu, în 1945, publicistul Benno Brănişteanu, care avem toate motivele 

să credem că este autorul notei (microcomentariului) din „Dimineaţa“ şi „Adevărul“ la care 

ne-am referit puţin mai sus, a reluat punctul de vedere exprimat în 1937, într-o broşură nu 

lipsită de interes, reeditată abia în urmă cu câţiva ani. 

Cititorii acestui volum au posibilitatea să parcurgă şi să analizeze o sumă de reacţii şi 

comentarii la articolul Eu şi Garda de Fier. Deopotrivă incredibile, dar şi de înţeles, acestea 

nu-şi propun investigaţii, nu-şi propun formularea unor concluzii la capătul unor analize, nu 

se onorează pe sine prin comentarii obiective, se rezumă adesea doar la formularea de 

sentinţe. Adeseori, rândurile unor asemenea articole nu focalizau nici asupra Partidului 

Naţional Liberal, nici asupra Partidului Naţional Ţărănesc, nici asupra Gărzii de Fier. Nicolae 

Titulescu era acuzat că a fost implicat; i se reproşa că nu a fost categoric şi direct implicat; era 

condamnat pentru trecerea în revistă a deciziilor de sorginte liberală şi nu numai privind 

scoaterea Gărzii de Fier în afara legii, dar i se refuza categoric dreptul de a interveni printr-un 

articol personal, de atitudine, atunci când era vorba de descifrarea adevărului privind cazul în 

sine şi apărarea credibilităţii sale morale ca om politic. 
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Din Însemnările zilnice sumare ale lui Savel Rădulescu aflăm că, la 7 decembrie 1937, 

Nicolae Titulescu s-a hotărât (mai bine zis a împărtăşit unor colaboratori hotărârea) să 

candideze în alegerile generale pentru Camera Deputaţilor. 

În toate întâlnirile şi discuţiile avute în primăvara–vara anului 1937, Nicolae Titulescu 

a abordat cu Iuliu Maniu un ansamblu de probleme de politică internă şi externă. 

Nicolae Titulescu şi-a exprimat public, în mai multe rânduri, dorinţa de a reveni în 

ţară, de a se implica în viaţa politică internă şi de a-şi relua activitatea de profesor la 

Facultatea de Drept din Bucureşti. 

Erau întrunite condiţiile pentru ambele opţiuni. Fusese confirmat ca senator de drept şi 

primise din partea Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept asigurările de acordare a unei 

catedre. 

Din punct de vedere strict formal, putem spune că hotărârea lui Nicolae Titulescu de a 

reveni în ţară, de a-şi relua activitatea politică şi profesorală, nu constituia o surpriză, nici 

pentru partizani, nici pentru adversari. 

Lui Nicolae Titulescu îi era clar că, cel puţin deocamdată, politica internă era terenul 

exclusiv pe care se putea manifesta, politica externă, ţinând de acţiunea guvernamentală, îi era 

deocamdată blocată. 

Ceea ce a surprins însă a fost hotărârea lui Nicolae Titulescu de a candida pentru 

Camera Deputaţilor. 

La prima vedere, ea părea de neînţeles, întrucât Nicolae Titulescu era recunoscut ca 

senator, avea pe deplin asigurată posibilitatea de a se manifesta public la tribuna parlamentară. 

Avem toate motivele să credem că cel care l-a determinat pe Nicolae Titulescu să ia 

decizia de a candida pentru un post de deputat în Camera Deputaţilor a fost însuşi Iuliu 

Maniu, după cum avem toate motivele să credem că Nicolae Titulescu a acceptat solicitarea 

atât pentru raţiuni de politică generală, dar şi pentru raţiuni personale, subiective. 

Avem temeiul să afirmăm că la sosirea în România, Nicolae Titulescu nu avea intenţia 

– mai bine zis, nu era hotărât – să candideze pentru un post de deputat. 

Iată ce nota Constantin Argetoianu imediat după revenirea lui Nicolae Titulescu în 

ţară: „Din anturajul lui Titulescu aflu că foarte probabil Marele European nu-şi va pune 

candidatura în viitoarele alegeri, aşa cum fusese solicitat de Partidul Naţional Ţărănesc. 

Pretextul: lipsa de orientare în politica noastră internă. Ce să-i faci, omul pricepe greu!“ 

S-ar putea replica astăzi că, de fapt, apropiaţii lui Nicolae Titulescu, de acord cu 

Patronul, căutau să ascundă intenţiile categorice sau că exista dorinţa de a adopta şi de a 

comunica cât mai târziu o hotărâre în acest sens, în funcţie de conjunctura internă, de ecourile 

culese din cercurile politice şi de opinie publică despre o hotărâre sau alta. 

Personal credem că nu era vorba de o abilitate. Nicolae Titulescu nu avea atunci, la 

sosirea în ţară, intenţia de a se angaja într-o campanie electorală, într-o societate ale cărei date 

îi scăpau, cel puţin sub raportul evoluţiilor cele mai recente, ca să nu mai vorbim de 

subteranele procesului politic. La începutul lui decembrie 1937, Nicolae Titulescu nu avea 

intenţia să candideze, dar acum, după numai o săptămână, îi fusese greu să-i spună un nu 

hotărât lui Iuliu Maniu. 

Partidul Naţional Ţărănesc asocia o importanţă deosebită candidaturii lui Nicolae 

Titulescu pe listele sale, ceea ce ar fi avut – în speranţa sa – un efect pozitiv nu doar pentru 

rezultatul concret în alegerile din judeţul unde s-ar fi angajat în competiţie, ci şi în plan 

general pentru prestigiul şi camera de rezonanţă a campaniei electorale a Partidului Naţional 

Ţărănesc la nivelul întregii ţări. 
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Este indubitabil că Nicolae Titulescu candida pentru a asigura succesul Partidului 

Naţional Ţărănesc. Este de crezut că la acest argument de ordin principial s-au adăugat şi 

argumente personale, Nicolae Titulescu dorind să reintre în viaţa politică printr-un succes 

electoral, care ar fi putut avea un ecou răsunător în materie de imagine. 

Nu există niciun temei (ba din contră) că Nicolae Titulescu ar fi avut intenţia de a se 

manifesta ca deputat, întrucât un loc în Camera Deputaţilor nu-i oferea nimic mai mult decât 

unul în Senat, de care dispunea, à long terme, datorită îndelungatei sale cariere ministeriale. 

Dacă ar fi câştigat alegerile în respectivul judeţ, ar fi cedat în favoarea celui înscris pe locul al 

doilea pe lista candidaţilor Partidului Naţional Ţărănesc în respectivul judeţ. 

Atât Iuliu Maniu, cât şi Nicolae Titulescu înţelegeau să dea o lovitură Partidului 

Naţional Liberal. Din raţiuni diferite, dar convergente. Dacă Iuliu Maniu gândea la şi acţiona 

pentru răsturnarea guvernării liberale, pentru revenirea naţional-ţărăniştilor la putere, Nicolae 

Titulescu nu putea uita că naţional-liberalii îl eliminaseră de la putere într-un mod ignobil şi 

dorea să răspundă în mod specific acestei nedreptăţi, gestul fiind mai mult decât o sfidare, o 

poziţionare adversă pe eşichierul politic românesc. 

Se pun în mod firesc câteva întrebări: 

Procedase Nicolae Titulescu împreună cu naţional-ţărăniştii la o analiză profundă şi o 

evaluare riguroasă a tabloului politic în momentul respectiv, a raportului de forţe, a 

preferinţelor şi disponibilităţilor electoratului? 

Lansându-se într-o asemenea campanie electorală, Partidul Naţional Ţărănesc, pe de o 

parte, şi Nicolae Titulescu, pe de altă parte, au avut cumva în vedere şi eşecul? 

S-ar putea presupune că nu. Naţional-ţărăniştii aveau în vedere profunda erodare a 

guvernării naţional-liberalilor, mizând în cazul lui Nicolae Titulescu pe prestigiul său 

indiscutabil. 

Încrezător în propria-i valoare şi în recunoaşterea internaţională de care se bucurase, 

Nicolae Titulescu miza pe suportul pe care i-l dădea Partidul Naţional Ţărănesc, ca şi pe larga 

preţuire publică. Din ambele perspective, suntem obligaţi să constatăm câteva minusuri atât în 

materie de abordare, cât şi în materie de evaluare. Naţional-ţărăniştii îşi supraevaluau audienţa 

publică, ignorând faptul că cei ce organizau alegerile păstrau întotdeauna prima şansă. 

Nicolae Titulescu miza, de fapt, exclusiv, pe aura sa internaţională, făcând abstracţie de faptul 

că marea masă a electoratului era preocupată şi confruntată cu probleme de politică internă, cu 

probleme economice şi sociale. 

De ce Nicolae Titulescu a luat târziu această hotărâre şi de ce s-a lansat târziu în 

campania electorală? 

Ambele aceste întrebări rămân fără răspuns. 

Că aşa a fost sfătuit de Iuliu Maniu sau că nu s-a hotărât el însuşi în acest sens rămân 

simple supoziţii. 

Oricum ar fi, nu putem să nu remarcăm faptul că s-a greşit. 

Manifestarea lui Nicolae Titulescu în politica internă doar în cadrul campaniei 

electorale trebuie, dintru început, văzută ca insuficientă. În anii 1932–1936, Nicolae Titulescu 

se exprimase doar în domeniul politicii externe, pierduse contactul cu problemele interne ale 

ţării şi preocupările electoratului, iar din vara anului 1936 – deci mai mult de un an de zile – 

nu mai fusese în ţară. O campanie blitz, făcută ca om fără de partid, din afara partidului şi 

doar susţinut formal de Partidul Naţional Ţărănesc, nu întrunea premisele succesului scontat. 

De ce acceptase Nicolae Titulescu să candideze în judeţul Olt? 

Din toate informaţiile de care dispunem – provenind din surse indirecte, uneori fiind 

doar aluzii – putem afirma că nu a fost încântat de o candidatură în acest judeţ şi că, deşi a 

intuit dificultăţile pe care le-ar fi întâmpinat în acest cadru şi în ciuda reţinerilor exprimate 

categoric, a sfârşit prin a ceda insistenţelor lui Iuliu Maniu. 
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Din unele informaţii furnizate de Constantin Argetoianu, în Însemnări zilnice, 

deducem că Nicolae Titulescu a solicitat înscrierea pe listele Partidului Naţional Ţărănesc în 

judeţul Alba, că a fost refuzat elegant, dar categoric, de Iuliu Maniu, căci era vorba de fieful 

electoral al acestuia, că a acceptat, în ultimă instanţă, solicitarea lui Iuliu Maniu şi decizia de a 

candida în judeţul Olt ca un soi de sacrificiu, nu atât din prietenie faţă de liderul naţional-

ţărănist – şi o avea – cât mai ales din adversitatea faţă de naţional-liberali, mai bine zis faţă de 

guvernarea lui Gheorghe Tătărescu. Iată ce nota Constantin Argetoianu la 4 decembrie 1937: 

„[Mihail] Popovici a început să-mi povestească de Titulescu. E furios şi le face mari 

buclucuri. Declaraţia «de agresiune» a lui Zelea Codreanu l-a scos din minţi şi face fel de fel 

de mizerii lui Maniu. Aci vrea să candideze, dar numai cap de listă la Alba, unde Maniu 

candidează de când face politică şi nu poate renunţa deloc. Aci nu mai vrea să candideze 

nicăieri şi să plece, să nu-l omoare gardiştii. Face scene zilnice lui Maniu, care «i-a garantat 

securitatea» şi n-a putut zădărnici «pactul de agresiune». Mai vine şi Stelian Popescu să-i 

spună că a prevenit pe dna Titulescu de tot ce se întâmplă şi a rugat să-l împiedice să vină, şi 

că gardiştii îl vor omorî.“ 

De ce a insistat Iuliu Maniu ca Nicolae Titulescu să candideze în judeţul Olt? E de 

presupus că Partidul Naţional Ţărănesc (liderul său) a avut în vedere originea olteană a 

omului politic şi diplomatului român, legăturile sale de rudenie în respectiva zonă, preţuirea 

de care se bucura în rândurile locuitorilor. 

Ce nu s-a luat suficient în considerare, cu realism şi exactitate, a fost faptul că Partidul 

Naţional Ţărănesc a ignorat sau subapreciat că Oltul era un fief electoral al Partidului 

Naţional Liberal, că Partidul Naţional Ţărănesc nu avea acolo nicio structură de partid amplă 

şi bine organizată, că Nicolae Titulescu era cea mai importantă personalitate românească pe 

scena internaţională, dar că în politica internă el figura ca un mare absent, că acesteia îi 

cunoştea, în mare, problemele, dar nu îi cunoştea dedesubturile, jocurile de culise ş.a. Ce nu s-

a luat în considerare, dintru început, a fost faptul că în campania electorală Partidul Naţional 

Ţărănesc nu putea oferi lui Nicolae Titulescu o structură de sprijin bine articulată, mijloacele 

de propagandă, sprijinite pe relaţii statornice şi fondurile necesare. S-a ignorat faptul că 

Nicolae Titulescu nu avea experienţa campaniilor electorale din ţară, aproape nimeni n-a 

gândit la faptul că această campanie se desfăşura într-o lună de iarnă, că starea de sănătate 

precară şi temerea de boală îl blocau pe conaţionalul nostru, obişnuit cu marile forumuri 

internaţionale, dar străin coclaurilor comunelor şi satelor oltene. 

Din raţiuni mai sus evocate şi poate şi din altele, Nicolae Titulescu nu s-a angajat în 

luptă personal şi direct, lăsând pe seama unor prieteni şi colaboratori, care veneau însă din 

zona diplomaţiei internaţionale şi care nu erau originari din Olt, şi a unor mijloace de 

propagandă, care nu erau proprii societăţii româneşti de la acea vreme, desfăşurarea 

campaniei sale electorale, care, de înţeles, aşa fiind, nu se putea încheia cu un succes. 

 

Acceptarea candidaturii pe listele Partidului Naţional Ţărănesc a determinat o adâncă 

satisfacţie în rândul liderilor, membrilor şi presei acestui partid, dar şi o reacţie violentă din 

partea partidelor şi formaţiunilor de dreapta şi de extremă dreapta. Făcând declaraţii 

ziariştilor, la 15 decembrie 1937, cu ocazia unei vizite la Timişoara, Iuliu Maniu afirma: „… 

Sunt mulţumit că d. Titulescu candidează pe listele noastre. // […] // În momentul când d. 

Titulescu a acceptat candidatura pe lista noastră, opinia publică trebuia să fie lămurită că 

Partidul Liberal şi guvernul dlui Tătărescu se vor năpusti cu înverşunată furie contra fostului 

nostru ministru de Externe.“ 

Candidatura lui Nicolae Titulescu în judeţul Olt, în alegerile generale din decembrie 

1937, pe lista Partidului Naţional Ţărănesc, a provocat o amplă şi violentă reacţie din partea 

Partidului Totul pentru Ţară şi a Partidului Naţional Liberal (Gruparea Tinerilor liberali, 

condusă de Gheorghe Brătianu). Atitudinea adoptată de aceste două partide confirmă că în 
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constituirea cartelului electoral dintre Partidul Naţional Ţărănesc–Partidul Naţional Liberal 

(Gruparea Tinerilor liberali)–Partidul Totul pentru Ţară, persoana lui Nicolae Titulescu nu a 

constituit obiect de pertractări şi al vreunui acord oarecare între părţi. 

„Ziarele de azi dimineaţă – scria «Mişcarea», oficiosul Partidului Naţional Liberal 

(Gruparea Tinerilor liberali) – ne-a adus la cunoştinţă candidatura dlui Titulescu în fruntea 

listei naţional-ţărăniste în judeţul Olt. // Noi nu discutăm dreptul unui partid de a fixa 

candidaturile care îi convin. […]. // În ce priveşte însă politica reprezentată de d. Titulescu, 

care fiind senator de drept are posibilitatea să dea lămuriri în faţa ţării fără a trece prin faţa 

corpului electoral, noi ne menţinem cu hotărâre acelaşi punct de vedere pe care l-am afirmat 

de a-l ataca ori în presă şi în Parlament. // Înţelegerea de neagresiune încheiată cu celelalte 

partide de opoziţie şi aplicată pe teren nu ne va opri să dăm expresiune ideilor noastre şi să 

combatem, nu Partidul Naţional Ţărănesc cu care suntem şi rămânem în acord, dar o 

candidatură ce nu trebuie să dea luptei noastre un alt caracter decât acela pe care îl are.“ 

Formaţiunile politice care nu erau legate de obligaţiile unui cartel s-au angajat şi ele, 

prin liderii şi publicaţiile lor, în atacuri frecvente împotriva lui Nicolae Titulescu. Astfel, 

interviul acordat de Octavian Goga ziarului „Porunca Vremii“ dă expresie în modul cel mai 

direct sentimentelor pe care liderul Partidului Naţional Creştin le avea faţă de Nicolae 

Titulescu. Textul interviului, aproape un pamflet, în care se amestecă insinuările şi acuzaţiile, 

probează pe deplin ostilitatea cu care Partidul Naţional Creştin, liderii săi, A.C. Cuza şi O. 

Goga, au privit şi vor continua să privească persoana şi activitatea lui Nicolae Titulescu. 

Accentele pe care Octavian Goga le punea în problema responsabilităţilor politice privind 

desfiinţarea Gărzii de Fier erau menite să menţină trează ura legionarilor faţă de Nicolae 

Titulescu şi să-i facă acestuia imposibilă manifestarea pe scena politică internă (atât în 

perioada premergătoare a alegerilor, cât şi, mai apoi, în cazul în care fostul ministru român al 

Afacerilor Străine ar fi reuşit să se impună în cursa electorală). 

Furia liberalilor, gogiştilor, cuziştilor şi vaidiştilor ş.a. avea să se reverse oarbă asupra 

lui Nicolae Titulescu, acoperindu-l pe acesta cu un torent de reproşuri, acuze şi injurii. 

Nu puţine ziare neutre sau favorabile fostului ministru de Externe remarcau faptul că – 

în modul cel mai absurd – asemenea cercuri contestau lui Nicolae Titulescu dreptul elementar 

de a intra (reintra) în viaţa politică românească. S-au încercat diverse tertipuri pentru 

scoaterea lui Nicolae Titulescu de pe listele electorale. Legalitatea candidaturii sale fiind însă 

în afară de orice discuţie, Comisia Centrală Electorală a respins contestaţiile împotriva 

candidaturii lui Nicolae Titulescu, în baza art. 54 din Legea electorală, care prevedea că o listă 

o dată primită este definitiv primită. 

Unii observatori şi comentatori contemporani sau ulteriori evenimentului au afirmat că 

Nicolae Titulescu ar fi convenit ferm cu Iuliu Maniu reintrarea în politica internă şi angajarea 

în campania electorală pentru obţinerea unui loc de deputat pe listele Partidului Naţional 

Ţărănesc încă din timpul contactelor avute la mijlocul anului 1937 în Franţa. În ce ne priveşte, 

considerăm că atunci, pe Coastă şi la Paris, între cei doi a intervenit doar un acord de 

principiu. Este exclus ca hotărârea să fi fost luată în vară şi ca Savel Rădulescu să fi fost ţinut, 

până în decembrie 1937, în afara acestei hotărâri. Vin în sprijinul afirmaţiei noastre două 

elemente: Primo: scena politică românească nu era pregătită în vară pentru alegeri; Secundo: 

Savel Rădulescu se bucura de încredere deplină din partea lui Nicolae Titulescu. În Însemnări 

zilnice, la 7 decembrie 1937, Savel Rădulescu va nota pentru prima dată – cu evidentă 

surprindere şi cu o oarecare notă de insatisfacţie, pentru rolul pe care Patronul îl rezerva lui 

Constantin Vişoianu şi lui însuşi – hotărârea lui Nicolae Titulescu de a candida pentru Camera 

Deputaţilor. Datele de care dispunem ne fac să conchidem că hotărârea definitivă a fost 

adoptată şi împărtăşită mai întâi colaboratorilor apropiaţi şi partizanilor, iar apoi opiniei 

publice prin intermediul presei, abia după sosirea sa în România şi convorbirea celor doi, 

Maniu şi Titulescu, la Bădăcin. 
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Dintru început, s-a sprijinit pe intermediari – Savel Rădulescu, Constantin Vişoianu, 

Sergiu (Gigi) Nenişor, apelând apoi, la faţa locului, la câteva rude şi la fruntaşi naţional-

ţărănişti. 

În organizarea şi desfăşurarea campaniei sale electorale de la Olt au reieşit mai multe 

neajunsuri generate de evaluări şi percepţii greşite, de neadecvări şi comodităţi. 

S-a dovedit că Nicolae Titulescu nu avea experienţa campaniilor electorale de alegeri 

din România (mesaj, mijloace şi forme de expresie). 

Nu a pornit în campanie cu gândul să o piardă. Era prea orgolios şi prudent ca să se 

angajeze într-o competiţie cu perspectiva de a o pierde. 

Dar nici nu se poate spune că s-a angajat în campanie cu toată inteligenţa şi forţa sa 

acţională pentru a o câştiga. 

E greu de spus de ce aşa şi nu altfel. Se poate afirma că au concurat la o asemenea 

atitudine vârsta, boala, ruperea de realităţile spaţiului românesc, faptul că nu era o campanie 

pentru sine, ci prin sine pentru prieteni, că nu o făcea cu toată inima, cedând de fapt la cerere 

şi la insistenţă. 

S-a angajat târziu în campanie, cu doar zece zile înainte de data propriu-zisă a 

alegerilor. 

Nu credem că a fost vorba de neglijenţă sau lentoare. Avem motive să considerăm că, 

îngrijorat de declaraţia de război a lui Corneliu Zelea Codreanu, cum că, dincolo de orice 

înţelegere, Partidul Totul pentru Ţară îl va combate cu toată energia pe fostul ministru de 

Externe, şi dezamăgit de promisiunile fără acoperire ale lui Iuliu Maniu, Nicolae Titulescu a 

renunţat la ideea de a candida şi a cedat cu greutate, relativ târziu, abia după insistenţe 

repetate. A trăit frământările de unul singur, nu le-a împărtăşit celor mai apropiaţi colaboratori 

ai săi; în consecinţă, decizia de a candida a luat-o fără consultarea celor la care Nicolae 

Titulescu avea să apeleze pentru a-l ajuta în campania de la Olt. 

Colaboratorii la care Nicolae Titulescu a apelat au fost puţin numeroşi, insuficienţi şi 

neadecvaţi pentru acoperirea judeţului. 

Indiscutabil, cercul prietenilor lui Nicolae Titulescu s-a restrâns după 29 august 1936.  

În campania electorală, posibilităţile lui Nicolae Titulescu de a-şi alege suporteri activi 

au fost limitate şi, mai rău decât atât, selecţiile au fost cel puţin neinspirate. 

Grav este faptul că aceştia nu cunoşteau viaţa politică internă, în general, şi lumea 

satelor, în particular, că nu aveau experienţa unor campanii electorale, că nu cunoşteau tactici 

şi proceduri proprii alegerilor; prietenii lui Nicolae Titulescu s-au limitat uneori la calitatea de 

observatori şi comentatori. 

Pe cine a trimis Nicolae Titulescu la Olt? Doi diplomaţi de excepţie, pe Savel 

Rădulescu şi pe Constantin Vişoianu, şi pe nepotul său, colonelul Sergiu (Gigi) Nenişor. 

Obişnuiţi cu aerul capitalelor occidentale, al Parisului şi al Londrei, al saloanelor diplomatice 

şi al marilor conferinţe internaţionale, cu lumina orbitoare a candelabrelor de cristal, cu 

granitul şi marmura edificiilor centenare, dar şi a marilor palate – administrative, bancare sau 

ale unor organizaţii internaţionale, cu pluşul scărilor monumentale şi asfaltul marilor 

bulevarde drapate cu magnolii, exponenţii candidatului nostru au fost cu siguranţă şocaţi să 

vadă faţa reală a judeţelor şi localităţilor ţării, să cunoască direct primitivismul unor aşezări şi 

sărăcia oamenilor, într-un judeţ cu o istorie bogată în fapte memorabile, dar parcă uitat de 

Dumnezeu, s-au dovedit incapabili să se adreseze oamenilor de rând, să le spună vorbe 

simple, să le răspundă întrebărilor şi apelurilor în puţine şi credibile cuvinte, ocolind orice 

ambiguităţi politico-diplomatice. 

La faţa locului, li s-au adăugat câteva rude şi câţiva fruntaşi naţional-ţărănişti. 

Formele de propagandă electorală la care a recurs Nicolae Titulescu nu aveau legătură 

cu obişnuinţele româneşti; considerate de unii nişte extravaganţe, asemenea forme nu au 

constituit vehicule eficiente pentru mesajele politice ale candidatului. 
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Discursul titulescian pentru alegeri nu a avut altitudinea demersului care îl făcuse 

celebru la tribuna parlamentară şi la tribuna internaţională; el nu a avut forţa şi impactul 

limbajului direct, simplu; el nu a răspuns la obiect durerilor şi aşteptării marii mase a 

alegătorilor, preponderent sătească. 

Nicolae Titulescu nu a prospectat zona nici direct, nici prin apropiaţi (dispersia 

localităţilor săteşti, drumuri de acces, mijloace de comunicaţie, opţiunile sau disponibilităţile 

politice ale alegătorilor, potenţiale locuri de întâlnire), campania fiind, într-o oarecare măsură, 

o improvizaţie. 

Nicolae Titulescu a acceptat participarea la alegerile pentru deputaţi din iarna anului 

1937 fără niciun pic de entuziasm, ca urmare a intervenţiilor numeroase şi persuasive ale lui 

Iuliu Maniu. Dacă Iuliu Maniu insista pentru candidatura lui Nicolae Titulescu în judeţul Olt, 

având în vedere legăturile acestuia cu zona respectivă, Nicolae Titulescu pleda pentru o 

candidatură într-un alt judeţ, în care Partidul Naţional Liberal să nu aibă o poziţie 

precumpănitoare în masa alegătorilor, aşa cum avea la acea dată în judeţul Olt. 

Nicolae Titulescu a fost profund dezamăgit de lipsa de sprijin în campania electorală 

din decembrie 1937. La sfârşitul lui ianuarie 1938, nota: „Am telegrafiat lui Savel 

[Rădulescu] că nu mai vreau să iau parte la alegeri, rămânând senator de drept“. În ciuda 

acestei intenţii declarate, Nicolae Titulescu continua să primească din Bucureşti invitaţii de a 

candida pe listele Partidului Naţional Ţărănesc. „Telefonat Paul Pavel că vine să mă vadă. De 

ce? Probabil trimis de Maniu. // Venit Pavel la 4 din partea lui Maniu, să mă întrebe dacă 

candidez sau nu. Îmi oferă orice judeţ vreau eu, în afară de Alba şi Muscel“. 

Cei ce l-au cunoscut pe Nicolae Titulescu la începutul carierei sale parlamentare sau 

ministeriale, la începutul carierei sale politico-diplomatice, au constatat şi reţinut preocuparea 

sa pentru elaborarea unor discursuri dense în materie de idei, îndelung şlefuite. 

De astă dată, în decembrie 1937, ne întâlnim cu nişte improvizaţii, care, dincolo de 

unele intervenţii minore făcute cu mâna lui Nicolae Titulescu, sunt departe de măreţia 

gândului şi forţa respiraţiei omului politic român. 

Am introdus în volum două texte ale lui Nicolae Titulescu pentru campania electorală 

de la Olt din decembrie 1937. 

Nu am avut în mână şi nu am putut asculta discul cu discursul înregistrat pentru 

această campanie. L-am preluat în forma făcută cunoscută opiniei publice prin unele ziare 

centrale. Un al doilea text, găsit în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, în Fondul Nicolae 

Titulescu, nu poartă niciun fel de precizări. Nu ştim cu siguranţă dacă acesta sau o variantă a 

lui a fost citit la adunări electorale din Slatina şi alte localităţi ale judeţului. 

În ciuda informaţiilor care au circulat în acele zile privind proiectele viitorului său 

turneu electoral, Nicolae Titulescu nu a reuşit să ia contact în judeţul Olt cu alegătorii săi. 

O asemenea situaţie este explicată şi prezentată diferit de unele ziare şi personalităţi. 

Savel Rădulescu nota categoric, la 18 decembrie 1937: „Dl Tit[ulescu] a renunţat de a 

veni de acum câteva zile. Bolnav.“ Prietenul Patronului nu ne spune nimic mai mult privind 

motivele, în ce anume constă boala, ce a făcut Nicolae Titulescu pentru a încerca să se 

însănătoşească, pentru a se pune cât mai rapid pe picioare şi a intra în campanie electorală. 

Formula lui Savel Rădulescu ne lasă să credem că iniţial Patronul avusese intenţia de a fi 

prezent în campania electorală, dar că renunţase „acum câteva zile“. În acest caz, dincolo de 

afirmaţii, rămâne realitatea că Nicolae Titulescu nu a participat efectiv la campania electorală, 

nu s-a întâlnit cu alegătorii, nu a avut posibilitatea să-şi transmită direct un mesaj şi să 

exploateze în beneficiul campaniei sale autoritatea numelui său şi a prestigiului său pe scena 

internaţională. 

Dacă Savel Rădulescu evoca boala ca motiv al neparticipării lui Nicolae Titulescu la 

campania electorală, unii observatori şi comentatori relevau în presă – aşa cum am identificat 

în „Porunca Vremii“ – că hotărârea lui Titulescu părea să aibă legătură cu declaraţiile ostile 
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ale Partidului Totul pentru Ţară la articolul Eu şi Garda de Fier şi la declaraţiile sale 

complementare. 

Dacă putem aprecia cu certitudine că afirmaţia lui Ion M. Oprea, unul dintre exegeţii 

vieţii şi activităţii lui Nicolae Titulescu, cum că omul politic şi diplomatul român n-ar fi 

participat la alegerile din 1937, este inexactă, nu înregistrăm fără o oarecare rezervă mărturia 

nonagenarului dr. Şerban Milcoveanu, unul din fruntaşii legionari ai mediciniştilor – a cărui 

prezenţă a fost menţionată de Savel Rădulescu în acele zile la Slatina – ce evocă încercarea 

reală a lui Nicolae Titulescu de a participa efectiv la alegeri şi circumstanţele în care practic 

ea a eşuat. Într-un interviu acordat în noiembrie 2005, dr. Şerban Milcoveanu afirma: 

„Titulescu a intrat în PNŢ văzând că PNL e de fapt partidul lui Carol II, a trecut la PNŢ şi l-a 

primit Maniu şi au venit alegerile din 20 decembrie la care e interesată Slatina şi la care eu tot 

am informaţii concrete din teren; Titulescu a candidat pe listele PNŢ într-un singur loc în 

toată ţara: în judeţul Olt, care era o mică citadelă naţional-ţărănistă, o conducea învăţătorul 

Dumitru Căpăţâneanu. Titulescu a candidat numai în judeţul Olt şi a programat o mare 

adunare naţional-ţărănistă în sala Martinescu din Slatina şi Titulescu, şedinţa era anunţată 

pentru ora 11 dimineaţa, venea cu acceleratul de Bucureşti la ora 10 dimineaţa, şi-a venit şi-a 

coborât în gara Slatina. Ei, ce credeţi că era în gară, pe peron? Erau 600 de necunoscuţi: 200 

de la Prefectura Poliţiei Capitalei, 200 de la Siguranţa Generală a Statului şi 200 de la 

Serviciul Secret Român al lui Moruzov. // Aceste 600 de persoane au ocupat peronul gării, s-

au strâns unul de altul şi au făcut un baraj şi când a coborât Titulescu din tren n-a putut înainta 

un metru. Trenul a plecat spre Craiova şi el a rămas prizonier pe peron şi a început 

operaţiunea de demoralizare a lui Titulescu: o voce din public: «Cine-i musca aia care bâzâie 

acolo?» şi un cor: «O muscă ca toate muştele, bâzâie!». «Cine-i ţânţarul ăla care se agită 

acolo?» «Un ţânţar ca toţi ţânţarii!», voci: «Cine este impotentul acela care se agită acolo?» 

(aluzie la impotenţa sexuală). Corul: «Un impotent ca toţi impotenţii!». Aceste trei fraze s-au 

repetat de mai multe ori până a venit un tren de la Craiova şi s-a suit Titulescu şi a venit la 

Bucureşti şi a cerut forţa împotriva celor 600 şi Iuliu Maniu i-a cerut ajutorul lui Codreanu şi 

acesta a chemat Corpul studenţesc legionar şi pe mine ca Preşedinte al Studenţilor. Şi au 

plecat 200 de legionari din Bucureşti nu împotriva lui Titulescu, ci să-l apărăm pe Titulescu, 

la cererea lui Maniu şi Codreanu a spus, l-am auzit cu vocea lui: «Un legionar contra a trei 

poliţişti e suficient. Mi-i scoateţi din judeţul Olt cu pumnii şi cu picioarele. Niciun mort, dar 

bătuţi măr». Aşa am plecat din Bucureşti 200 de legionari şi am stat câteva zile acolo pentru 

că acei 600 au dispărut, n-au vrut luptă corp la corp cu legionarii şi au dispărut, dar nici 

Titulescu nu şi-a recăpătat curajul şi n-a mai venit în Slatina şi în schimb şi-a imprimat pe o 

placă de gramofon discursul şi a trimis un automobil condus de Costel Vişoianu şi un alt 

automobil condus de Savel Rădulescu şi să se ducă pe străzi în Slatina şi prin comune şi n-a 

avut niciun succes.“ 

Impresionaţi de memoria fabuloasă a dr. Şerban Milcoveanu, avem totuşi motive să ne 

îndoim de exactitatea afirmaţiilor sale. Dacă adversitatea liberalilor faţă de Nicolae Titulescu 

era mai presus de orice îndoială, nu putem crede în niciun fel în afirmaţia sa privind o 

intervenţie a legionarilor în favoarea prezenţei neîngrădite a fostului ministru de Externe în 

alegerile de la Olt. 

În întâlnirile organizate în timpul campaniei electorale, liderii organizaţiilor din judeţul 

Olt ale Partidului Naţional Liberal au proferat atacuri nedisimulate la adresa Partidului 

Naţional Ţărănesc, în general, şi a lui Nicolae Titulescu, în particular. La una din întrunirile 

electorale organizate la Slatina, patronată de liderul naţional-liberal Al. Alimăneşteanu, 

fruntaşul naţional-liberal I.A. Tomescu afirma: „Dl Titulescu se poate duce să ceară votul în 

Ardeal, alături de dl Iuliu Maniu, dar în Olt nu are ce căuta“. 

Am avut ocazia să-l întâlnim pe dr. Şerban Milcoveanu în urmă cu peste o jumătate de 

an, la un simpozion organizat sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu. I-am recitit 
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interlocutorului nostru nonagenar declaraţia răsunătoare făcută de Corneliu Zelea Codreanu la 

29 noiembrie 1937, care cu această ocazie afirma hotărârea mişcării legionare, în cazul 

victoriei în alegeri, de a alinia România alături de Germania hitleristă şi Italia mussoliniană; 

cu aceeaşi ocazie, conducătorul legionar reafirma în termeni extrem de sumbri adversitatea 

ireductibilă a mişcării legionare faţă de Nicolae Titulescu: „Tinerimea română legionară […], 

pe orice listă va fi să apară d. Titulescu, peste orice pact, îl va combate cu violenţa cea mai 

mare. // Întreaga tinerime se va opune din toate puterile la reintrarea acestui om în politica 

internă a ţării. // Cu d. Titulescu nu putem încheia decât un pact de agresiune.“ L-am întrebat, 

în mod firesc, pe dr. Şerban Milcoveanu dacă declaraţia lui Corneliu Zelea Codreanu, din 29 

noiembrie 1937, se poate concilia cu poziţia atribuită să fi fost exprimată la mijlocul lunii 

decembrie 1937. Răspunsul ce ni s-a dat n-a fost în niciun fel convingător. 

Incontestabil, absenţa fizică a lui Nicolae Titulescu în campania electorală avea să aibă 

repercusiuni asupra rezultatelor. Dacă Nicolae Titulescu ar fi fost prezent, dacă ar fi avut 

contacte directe cu alegătorii, chiar dacă discursul său nu avea adecvarea cerută de problemele 

momentului politic şi de mediul electoral, se poate presupune că numărul voturilor favorabile 

ar fi fost mai mare şi s-ar fi putut califica pe primul loc. 

Nu dispunem decât de puţine informaţii mai detaliate privind campania electorală a lui 

Nicolae Titulescu din judeţul Olt, ceea ce ne obligă, cu atât mai mult, să le fructificăm, într-o 

încercare nepretenţioasă de reconstituire a acelor zile. 

La 7 decembrie 1937, Nicolae Titulescu a împărtăşit colaboratorilor săi apropiaţi 

intenţia de a candida la Olt pe listele Partidului Naţional Ţărănesc.  

Reacţia lui Savel Rădulescu – aşa cum o certifică Însemnările zilnice – a fost departe 

de a putea fi considerată pozitivă, deducându-se subtextual raţiuni obiective şi raţiuni 

subiective. 

În ciuda primei sale reacţii, a refuzului de a-l însoţi pe Nicolae Titulescu în campania 

sa electorală, Savel Rădulescu a cedat şi, la 10 decembrie 1937, a descins la Slatina împreună 

cu Constantin Vişoianu, Sergiu (Gigi) Nenişor şi Ghiţă Ionescu. Ajunşi la Slatina, cu maşina, 

la orele 16, s-au cazat la avocatul Ilie Ionescu. 

Nu trebuie ignorat faptul că, în aceeaşi zi, pe 10 decembrie 1937, Nicolae Titulescu a 

avut o nouă întâlnire cu Iuliu Maniu, după cele de la Bădăcin, înregistrate doar cu puţine zile 

înainte. Se poate specula orice în legătură cu conţinutul convorbirii de la acea dată, dar se şi 

poate presupune ca raţională abordarea din nou a chestiunii participării la alegeri (hotărârea 

aflându-se încă o dată pe muchie de cuţit din cauza fluidităţii contextului politic intern şi al 

abilităţilor lui Iuliu Maniu) şi plauzibilă discutarea impactului pe plan intern (în primul rând 

în campanie electorală) a demersului său – Eu şi Garda de Fier – pe care avea să-l lanseze 

peste exact două zile. Din însemnările unor terţi se poate deduce cu îndreptăţire că discuţia 

dintre cei doi nu a fost dintre cele mai agreabile, generând un plus de tensiune asupra 

momentului politic, atât la nivel general, cât şi în plan relaţional bilateral. 

Oricum, la 10 decembrie 1937, intenţia lui Nicolae Titulescu de a candida la Olt şi de 

a merge personal în alegeri era în picioare. Dacă ar fi fost altfel, Savel Rădulescu ar fi 

înregistrat o reacţie negativă, iar echipa de prieteni şi colaboratori de la Olt ar fi fost retrasă. 

În zilele imediat următoare datei de 7 decembrie 1937, Catherine Titulescu – pusă 

imediat la curent de soţul ei în legătură cu decizia politică adoptată – s-a angajat cu ardoarea 

genetică proprie femeilor din Olt şi autoritatea cultivată timp de numeroşi ani în susţinerea 

morală şi fizică a soţului ei, inclusiv a asigurării gradului de confort la care Nicolae Titulescu 

ţinea şi la care nu putea renunţa. Din Însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu reiese 

clar că Nicolae Titulescu vroia să viziteze neapărat comuna Tituleşti, să facă din „Castelul“ de 

la Tituleşti un adevărat cartier general al campaniei sale electorale şi că, din spatele frontului, 

Catherine Titulescu funcţiona ca un şef de stat major, lansând şi verificând telefonic dispoziţii 

după dispoziţii. 
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Dispunând în acest sens, la fel ca şi cititorii noştri, de tot atât de puţine informaţii 

privind acest aspect particular, lăsăm deplină libertate acestora de a aprecia eficienţa sau lipsa 

de eficienţă a diligenţelor Catherinei Titulescu, niciunul dintre noi neputând ignora sensul 

alegaţiei că drumul spre iad este pavat cu bune intenţii. 

A doua zi, la 11 decembrie 1937, Savel Rădulescu et Companie ia contact cu fruntaşii 

naţional-ţărănişti din oraşul Slatina. 

Pe 12 decembrie 1937, cei veniţi de la Bucureşti, însoţiţi de Dumitru Căpăţâneanu, 

vizitează localităţile Bălteni, Perieţi, Mierleşti şi Greci. Savel Rădulescu nota: „Prima oară 

vorbit în aer liber şi p[entru] alegeri. // Căpăţâneanu, talentatul orator şi voce extrem de 

puternică“. Savel Rădulescu nu are niciun fel de notaţii pe 13, 14, 15, 17 şi 19 decembrie 

1937. Se pot face tot felul de presupuneri. Lipsa oricăror menţionări a unor localităţi în care s-

ar fi desfăşurat întâlniri electorale ne lasă să presupunem că echipa bucureştenilor nu a 

participat la ele. Atunci când au fost, aşa cum este cazul celor din 12 decembrie, Savel 

Rădulescu le-a notat cu promptitudine şi acurateţe. Nu este însă exclus ca membri ai echipei, 

şi mai ales unii fruntaşi locali, să fi continuat propaganda electorală în judeţ. 

Cândva, la mijlocul acelor zile mai sus menţionate, „soldaţii“ lui Nicolae Titulescu din 

judeţul Olt au trăit un moment de derută. La 18 decembrie 1937, Savel Rădulescu scria: „Dl 

Tit[ulescu] a renunţat de a veni de acum câteva zile. Bolnav“. Îndrăznim să credem că unii s-

au îndoit de autenticitatea informaţiei, că alţii l-au suspectat pe Titulescu că a renunţat la 

implicarea sa în alegeri. S-ar putea ca şi unii şi alţii să fi avut dreptate. Absenţa „agenţilor 

electorali“ veniţi de la Bucureşti în alte localităţi ale judeţului Olt în zilele de 13–19 

decembrie 1937 se poate explica prin această stare de derută. 

Cert este că la 16 decembrie 1937, chit că nu beneficia în continuare de prezenţa lui 

Nicolae Titulescu, campania sa electorală se va relansa. Catherine Titulescu însăşi va veni la 

Slatina, va lua contacte cu oficialităţile, rudele, prietenii, cunoscuţii, încercând un plus de 

sensibilizare în zone mai puţin dinamice şi o implicare a acestora într-un efort de echipă. 

Potrivit lui Savel Rădulescu, la 16 decembrie 1937, în Slatina, la sala Invalidul, a avut loc o 

întrunire de campanie în favoarea lui Nicolae Titulescu, la care au luat cuvântul succesiv: 

Sergiu (Gigi) Nenişor, care „a citit declaraţia dlui Titulescu“; Nae Ionescu; Savel Rădulescu 

„despre politica internă şi externă“; Catherine Titulescu; Constantin Vişoianu; Dumitru 

Căpăţâneanu.  

Principalul moment al campaniei electorale ar fi urmat să fie – potrivit mărturiei dr. 

Şerban Milcoveanu – marea întrunire naţional-ţărănistă din sala Martinescu, la care urma să 

participe şi Nicolae Titulescu. Împiedicat să debarce la Slatina, Nicolae Titulescu n-a putut 

lua cuvântul la această întrunire. 

În legătură cu propaganda electorală imaginată de Nicolae Titulescu (pusă la punct de 

echipa sa) sunt de relevat mai multe aspecte: 

Afişul electoral este o producţie parţial nereuşită. Mesajul politic nu are adecvarea 

cerută de spaţiul geografic şi componenţa electoratului; portretul lui Nicolae Titulescu fixează 

un om bătrân, suferind, nu are lumina unui conducător şi forţa unui învingător. Tipărite la 

Bucureşti (te întrebi de ce oare, căci la Slatina se tipăreau mai multe publicaţii, gazete şi 

reviste), afişele au întârziat nu doar în drumul spre satele din judeţul Olt, ci chiar şi până când 

au fost lipite pe pereţii imobilelor de la Slatina. 

Nu vom reveni – şi cu atât mai mult nu vom stărui – asupra raţiunilor care au 

determinat apelul la imprimarea de către Nicolae Titulescu a unui discurs pe plăci de patefon. 

Nu ne vom refuza totuşi două întrebări: A fost concepută imprimarea acestui discurs ca o 

modalitate de a suplini absenţa fizică a lui Nicolae Titulescu în campania electorală sau ca o 

modalitate complementară de a-i multiplica mesajul adresat electoratului oltean? Decizia de a 

imprima un asemenea discurs pe plăci de patefon a fost adoptată abia după ce a renunţat la 

intenţia de a mai fi prezent fizic în campania electorală de la Olt? În cel de-al doilea caz, 
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hotărârea a fost luată târziu şi, oricât de rapid ar fi fost finalizată, glasul lui Titulescu avea să 

fie auzit târziu şi straniu din pâlniile gramofoanelor prin satele bântuite de două automobile, 

gestionate se pare, potrivit unor surse, de Lucreţia (Creţi, Cretzi) Pancu, sora Catherinei 

Titulescu. 

Am parcurs în lung şi-n lat judeţul Olt, am cunoscut şi am vorbit cu nu puţini prieteni 

şi colaboratori supravieţuitori ai lui Nicolae Titulescu, am răscolit prin colecţiile unor muzee 

şi arhive din România şi nu am găsit până acum niciun exemplar din discursul înregistrat de 

Nicolae Titulescu pe placă de patefon în campania electorală din 1937. 

Ziua de vot a fost urmărită la Slatina, după câte se pare, de toţi membrii echipei 

angajate în campania electorală pro Titulescu. Iată ce nota Savel Rădulescu: „Dimineaţă la 6 

la secţia de vot Şcoala de meserii. Tremurat afară de frig. Intrat la 7 cu magistratul – 

preşedintele secţiei Pantelimonescu [?]. (Roşiori de Vede). […] Magistratul extrem de 

scrupulos şi f[oarte] integru. // Dejunat la Puiu Protopopescu. Stat şi la despuirea scrutinului 

până noaptea 12. La Ilie Ionescu, reuniune. La început, rezultate proaste. La urmă, rezultatul 

de la Urşi şi Gura Boului extrem de bine ameliorat şi schimbat situaţia. Procent 20,5%. Luat 

locul de deputat. Culcat la 4 dim[ineaţa]. 23 ore de nesomn.“ 

Rezultatele alegerilor comunicate la 21 decembrie 1937 de Biroul judeţean Olt 

consemnau victoria lui Alexandru Alimăneşteanu, candidatul Partidului Naţional Liberal; 

Nicolae Titulescu, candidatul Partidului Naţional Ţărănesc, s-a plasat pe locul al doilea. Din 

42.760 alegători (din care au votat 32.706, fiind anulate 468 voturi), Nicolae Titulescu obţine 

6.595 voturi. În cele două secţii de votare de la Slatina, Nicolae Titulescu obţine 330 şi, 

respectiv, 518 voturi; Deleni – 224; Câmpu Mare – 383; Urşi – 703; Gura Boului (plasa 

Spineni) – 712; Spineni – 467; Negreni – 372; Buzeşti – 345; Perieţi – 437; Izvoarele – 336; 

Drăgăneşti – 464; Radomireşti – 456; Sprâncenata – 291; Tituleşti – 557. 

Câştigarea unui loc de deputat – pe care l-a cedat prompt, aşa cum se convenise dintru 

început, lui Dumitru Căpăţâneanu, aflat pe poziţia a doua a listei Partidului Naţional Ţărănesc 

– a fost pentru Nicolae Titulescu un succes minor.  

Chiar înainte de a se da publicităţii cifrele oficiale, Nicolae Titulescu s-a aplecat cu 

profundă îngrijorare asupra datelor preliminare, ce indicau ascensiunea formaţiunilor de 

dreapta şi de extrema dreaptă, care aveau să obţină în cele din urmă aproape 25% din totalul 

voturilor. 

Nu era greu de bănuit ce va urma.  

Nicolae Titulescu n-a mai aşteptat hotărârea lui Carol al II-lea de a încredinţa lui 

Octavian Goga, copreşedinte al Partidului Naţional Creştin, formarea guvernului. Nicolae 

Titulescu a intuit că guvernul Goga-Cuza avea să fie antecamera dictaturii regale. Evoluţiile 

ulterioare i-au confirmat dramatic previziunile. 

 

* 

 

În cursul serii de 21 decembrie 1937, întors în Bucureşti, Savel Rădulescu se 

întâlneşte şi discută cu Nicolae Titulescu. „M-am opus să plece la St.-Moritz“. Savel 

Rădulescu va continua să aibă discuţii cu „Patronul“ său. Nota la 25 decembrie 1937 prezenţa 

acasă la Nicolae Titulescu, unde era „multă lume“. Precipitarea plecării din ţară a lui Nicolae 

Titulescu atrage noi discuţii. A doua zi, la 26 decembrie 1937, Savel Rădulescu nota: 

„Dejunat la dl Titulescu. Multă lume. Lungă discuţie seara între dl Tit[ulescu] şi mine“. 

La 27 decembrie 1937 (26 decembrie 1937, după alţii), Nicolae Titulescu a părăsit 

însă precipitat teritoriul României fără a bănui că era ultima dată când avusese prilejul să mai 

pună piciorul pe pământul natal. 
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Acordăm credibilitate notelor zilnice ale lui Savel Rădulescu din 27 decembrie 1937: 

„Fost la dl Titulescu, care a plecat cu Gigi [Sergiu Nenişor – n.n.G.G.P.] ora 7,35 la Viena 

spre a consulta doctori şi apoi la St.-Moritz pentru 3 săptămâni“. 

A doua zi, la 28 decembrie 1937, vor pleca la Saint-Moritz Catherine Titulescu şi 

Gabriela Nenişor. 

Care a fost motivul real şi imediat care l-a făcut pe Nicolae Titulescu să părăsească 

precipitat teritoriul ţării şi de ce anume el n-a mai revenit, în 1938 şi 1939, pentru a participa 

la viaţa parlamentară la care îi dădea dreptul calitatea de senator pe viaţă? 

Nu credem că problemele de sănătate sunt cele care au determinat plecarea 

intempestivă a lui Nicolae Titulescu din ţară. Abandonase chiar înainte de 18 decembrie ideea 

de a mai merge în campanie electorală în judeţul Olt, invocând boala. Este de presupus că 

până la data de 26–27 decembrie, Nicolae Titulescu a apelat la Bucureşti la o serie de 

specialişti, şcoala medicală românească oferind numeroase nume de autoritate continentală 

(inclusiv în domeniul oto-rino-laringologiei). După aproape zece zile de boală, o plecare 

intempestivă de la Bucureşti nu mai putea fi justificată prin starea de sănătate a lui Nicolae 

Titulescu Ar trebui să dea de gândit faptul că plecarea a făcut obiectul mai multor discuţii încă 

de la 21 decembrie între Nicolae Titulescu şi Savel Rădulescu, adică de a doua zi de după 

alegeri. De ce ar fi fost asemenea discuţii pe probleme medicale între nespecialişti?! Ce rost ar 

fi putut avea?! Dacă plecarea era imperios necesară, mai presupunea aceasta un amplu schimb 

de păreri între doi diplomaţi, între doi oameni politici?! Nicăieri nu găsim în acele zile de 

decembrie 1937 precizări privind starea sa de sănătate, ce anume acuza pacientul, şi nici 

informaţii privind consultarea lui Nicolae Titulescu de unii medici români. Nicolae Titulescu 

apela urgent la medici ori de câte ori avea o stare de inconfort fizic sau psihic, fie cât de mic, 

şi cu atât mai mult atunci când era vorba de lucruri trenante, sâcâitoare, dureroase şi 

alarmante. După atâtea supoziţii, riscăm să presupunem, nu fără justificare, că era vorba de o 

„boală diplomatică“. Că nu au fost probleme serioase de sănătate, şi cu atât mai puţin grave, 

este dovedit şi de faptul că Nicolae Titulescu pleacă din Bucureşti pe 27 decembrie, ajunge la 

Viena pe 28 decembrie, în timpul vacanţei de iarnă, că rămâne acolo un timp foarte scurt, 

până pe 29 decembrie – care exclude o investigaţie complexă şi cu atât mai puţin o internare – 

şi că pleacă la Saint-Moritz, unde întâmpină Anul Nou. Nu dispunem de motivele precise ale 

plecării sale din ţară. Dar le putem bănui. Ele sunt politice. Atmosfera de ostilitate era 

evidentă. Devenea de-a dreptul sufocantă. Ameninţările veneau din mai multe direcţii şi erau 

mai categorice ca oricând. Temerea de asasinat nu era o invenţie, atâta timp cât pericolul unui 

asasinat pus la cale de Garda de Fier era previzibil. Cât priveşte întrebările vizând anii 1938 şi 

1939, răspunsul îl găsim în evoluţiile interne – care însemnau îndepărtarea de democraţie, 

drumul implacabil spre un regim dictatorial – şi în evoluţiile internaţionale – abandonul, pas 

cu pas, al principiilor de drept internaţional, poziţia tot mai agresivă a statelor totalitare, 

slăbiciunea marilor democraţii occidentale, înclinarea lor spre conciliatorism. Nicolae 

Titulescu nu îşi mai găsea locul într-o asemenea lume. Nu este vorba de o îndepărtare 

voluntară a lui Nicolae Titulescu din viaţa politică, ci de imposibilitatea acestuia de a-şi mai 

afla putinţa de manifestare pe scena politică românească şi la tribuna internaţională. 

 

* 

 

Dezamăgirea încercată cu ocazia vizitei întreprinse în ţară, şi, mai ales, probabil, 

insatisfacţia de a fi văzut că Regele Carol al II-lea adusese la putere un guvern Goga-Cuza – 

ignorând rezultatele alegerilor şi batjocorind prevederile constituţionale –, accentuată de 

părăsirea Partidului Naţional Ţărănesc de unii lideri, l-au determinat pe Nicolae Titulescu să-

şi îndrepte atenţia spre Partidul Naţional Ţărănesc şi să ceară, la 31 decembrie 1937, 

înscrierea în rândurile acestuia. Odată cu Nicolae Titulescu, s-au mai înscris în Partidul 
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Naţional Ţărănesc, Savel Rădulescu, fost subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Străine, 

colonelul Sergiu Nenişor, secretar particular al lui Nicolae Titulescu. 

Conducerea Partidului Naţional Ţărănesc a salutat – prin Iuliu Maniu – această 

hotărâre, exprimându-şi speranţa într-o rodnică conlucrare de viitor. 

Marele diplomat a afirmat în repetate rânduri, până în 1937, aproape ca un titlu de 

glorie, faptul că nu a aparţinut, după dispariţia Partidului Conservator Democrat, niciunei alte 

forţe politice. 

Corneliu Coposu, secretarul lui Iuliu Maniu, el însuşi figură proeminentă a Partidului 

Naţional Ţărănesc, afirma însă că, după dizolvarea Partidului Conservator Democrat, Nicolae 

Titulescu şi-a făcut intrarea în Partidul Naţional Ţărănesc, dar nu a desfăşurat în cadrul 

acestuia, datorită obligaţiilor sale externe, o activitate de militant. În acest caz, cererea din 

anul 1937, adresată lui Iuliu Maniu, împreună cu alţi câţiva colaboratori apropiaţi, nu era, din 

punctul său de vedere, decât o reînnoire de opţiuni, pe care Nicolae Titulescu ţinea să o afirme 

într-un context politic complex, în care Partidul Naţional Ţărănesc – indiscutabil cea mai 

puternică forţă politică a momentului – îşi manifestase o opoziţie ireductibilă faţă de 

guvernarea liberală, faţă de Regele Carol al II-lea şi camarilă. Nu este exclus însă ca în 

amintirile lui Corneliu Coposu să se fi strecurat o confuzie temporală. Să facem însă loc 

mărturiei sale, în aşteptarea apariţiei a noi documente, care să confirme sau să infirme această 

aserţiune: „Este adevărat că nu a activat politiceşte, însă trebuie să ştiţi că Partidul 

Conservator Democrat a intrat în întregime în Partidul Naţional al lui Iuliu Maniu înainte de 

fuziunea cu ţărăniştii. Cu acest prilej şi-a făcut intrarea în partid şi Titulescu. Titulescu însă, 

preocupat cu problemele externe, nu s-a manifestat pe plan politic, a păstrat o oarecare 

distanţă faţă de frământările politice din România. După ce în 1936 a fost eliberat din 

guvernul Tătărescu de către Regele Carol, a reînceput activitatea politică în cadrul partidului 

de care aparţinea. Deci era membru al PNŢ, a fost ales şi deputat de Olt pe listele partidului 

nostru.“ 

Ce semnificaţie se poate atribui gestului lui Nicolae Titulescu?! 

Credem că nu greşim când vom avansa presupunerea că este vorba de o latură politică 

şi de o latură morală. 

Este neîndoielnic că Nicolae Titulescu a dorit să-şi exprime public şi relevant 

dezamăgirea faţă de orientarea şi prestaţia majorităţii partidelor şi formaţiunilor politice, pe de 

o parte, acordul cu linia politică a Partidului Naţional Ţărănesc, apărător al unor opţiuni şi 

valori democratice şi naţionale, adversar hotărât al tendinţelor dictatoriale ale lui Carol al II-

lea, pe de altă parte. 

La fel de neîndoielnic ni se pare faptul că Nicolae Titulescu a dorit ca prin acest gest 

să dea indirect o palmă Partidului Naţional Liberal, mai ales guvernului Tătărescu, să 

dezavueze în faţa opiniei publice româneşti, şi nu numai, cu întreaga sa autoritate şi 

experienţă de personalitate politică de talie internaţională care înţelegea să-i sancţioneze toate 

compromisurile şi eşecurile sale. 

Iuliu Maniu a acceptat cu deosebită satisfacţie gestul lui Nicolae Titulescu. Chiar dacă 

Nicolae Titulescu nu s-a angajat într-o politică militantă – şi nici n-o putea face în exilul său 

care n-a mai putut fi întrerupt – gestul său, atâta cât s-a putut, a arătat şi şi-a demonstrat 

întreaga sa greutate în evoluţia şi destinul partidului, până când unii l-au considerat 

contraproductiv sau alţii l-au uitat pur şi simplu. 

 

* 

 

 Nu puţini cercetători ai vieţii şi activităţii lui Nicolae Titulescu, ai relaţiilor 

internaţionale şi ai diplomaţiei româneşti interbelice, şi-au pus, pe bună dreptate, întrebarea de 

ce fostul şef al Cancelariei diplomatice româneşti nu a redactat şi nu a publicat memorii. 
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 Întrebarea pare cu atât mai firească dacă ne gândim că majoritatea miniştrilor de 

Externe din perioada respectivă – unii lipsiţi complet de strălucire, majoritatea departe de 

strălucirea lui „Tit“ – au încredinţat tiparului, în timpul vieţii, sau au lăsat să se publice, după 

moarte, însemnări cu caracter memorialistic. 

 Explicaţia cea mai largă – dar nu şi cea mai convingătoare – pentru o asemenea 

situaţie a fost dată, după părerea noastră, de cercetătorul american Walter M. Bacon jr., care, 

într-o conferinţă publică, susţinută cu 25 de ani în urmă, a trecut în revistă ipotezele principale 

care s-au formulat în timp, în România şi în străinătate, în legătură cu acest aspect. „Există un 

număr de explicaţii ale inexistenţei unor memorii ale lui Titulescu. În primul rând, şi cel mai 

important, este faptul că […] Titulescu nu a supravieţuit războiului pentru a cărui împiedicare 

şi-a consacrat viaţa. A murit la 17 martie 1941, după patru ani şi jumătate de exil în Franţa, 

timp în care, în ciuda unor constante probleme de sănătate, a avut o carieră juridică activă şi 

reuşită. Citind însemnările din ce în ce mai patetice din jurnalele sale din acei ani, nu am 

descoperit niciun indiciu că ar fi intenţionat să-şi scrie şi să-şi publice memoriile politice. // 

Nu avea nici timpul şi, aparent, nici motivaţia s-o facă. O a doua şi cea mai frecventă 

explicaţie dată în acest an al centenarului Titulescu ar fi că modestia şi patriotismul său au 

exclus o asemenea activitate. […] // Deşi Titulescu a rămas un patriot înflăcărat, dornic să-şi 

servească ţara, care îl dezavuase, el nu putea fi bănuit de modestie. A treia explicaţie la care 

propunem să ne oprim este că Titulescu scrisese, de fapt, o justificare politică în a doua 

jumătate a anului 1937.“ 

 

 Încercăm câteva comentarii, cu argumente şi contraargumente, pe care le supunem 

judecăţii cititorilor cât de cât avizaţi în „cazul Titulescu“. 

 Nu era obligatoriu ca Nicolae Titulescu să aştepte încheierea războiului. Primo: Dacă 

el avea intenţia să lase memorii, avem toate motivele să credem că logica l-ar fi îndrumat 

(obligat) să se concentreze asupra celor 20 de ani de activitate politico-diplomatică. Secundo: 

De la eliminarea sa, la 29 august 1936, până la moartea sa, la 17 martie 1941, au trecut peste 

patru ani, timp suficient pentru a elabora memorii. Faptul că era război, faptul că nu erau 

timpuri de publicat memorii, nu constituie un motiv pentru a nu gândi la şi pentru a nu elabora 

memorii. Tertio: Faptul că s-au prăbuşit unele iluzii fac din Nicolae Titulescu o victimă, nu un 

vinovat. Întreaga sa operă politico-diplomatică stă mărturie a unei lupte neîntrerupte pentru 

preîntâmpinarea războiului, pentru consolidarea păcii şi securităţii colective.  

Sunt suficiente mărturii că Nicolae Titulescu a avut probleme de sănătate, nu doar în 

perioada august 1936–ianuarie 1941. Toată viaţa a avut probleme. Rămâne un teren amplu şi 

dificil de cercetare, aproape virgin, existând numeroase goluri în informaţie şi prea puţine 

mărturii directe de la medicii curanţi ai lui Nicolae Titulescu. Poate cineva ignora că, după 

gravele probleme de sănătate din septembrie 1936, când a fost atât de aproape de moarte 

(poate ca efect al unei noi tentative de asasinare prin otrăvire), în cursul anului 1937 Nicolae 

Titulescu a avut numeroase întâlniri la vârf cu personalităţi politice şi diplomatice din Franţa, 

Marea Britanie, Cehoslovacia, Iugoslavia, Turcia, U.R.S.S., a susţinut conferinţe memorabile 

la tribune politice, academice şi de opinie publică; poate cineva ignora că, în ultimul an de 

pace al Europei, în 1939, Nicolae Titulescu a avut în Marea Britanie întrevederi cu cele mai 

reprezentative figuri ale vieţii politice şi parlamentare de la Londra? Unii dintre cei ce l-au 

vizitat, în amurgul vieţii sale, epuizat fizic şi zdruncinat sufleteşte, au întâlnit în Nicolae 

Titulescu aceeaşi inteligenţă fulgurantă, care s-a impus ţării şi lumii.  

Afirmaţia că nu există niciun indiciu că Nicolae Titulescu ar fi intenţionat să scrie şi 

să-şi publice memoriile este cel puţin discutabilă, pentru a nu afirma că este de-a dreptul 

superficială. Este adevărat că prin Codicilul la testamentul meu, din 18 noiembrie 1937, 

Nicolae Titulescu lăsa lui Savel Rădulescu „tot ce este hârtie, corespondenţă, acte etc.“, 

precizând însă că „deşi nu doresc ca ele să fie obiectul unor memorii, [Savel Rădulescu] va 
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uza de ele pentru a restabili adevărul în interesul ţării şi al meu“. Cu toate acestea, potrivit 

informaţiei date de Gheorghe Anastasiu, încă din anul 1935, „Patronul“ luase hotărârea „ca eu 

să adun tot materialul necesar unor viitoare «memorii» ale lui.“ Iată o informaţie credibilă – 

căci Gheorghe Anastasiu a fost şi el un apropiat al lui Nicolae Titulescu – care contrazice 

alegaţia atât de categorică privind atitudinea „Patronului“ său în chestiunea memoriilor. Dacă 

Nicolae Titulescu nu ar fi avut asemenea intenţii, nu ne putem explica consecvenţa 

însemnărilor sale zilnice (nu s-au păstrat sau, mai bine zis, nu dispunem decât de 12 agende 

anuale – 10 în original la Fundaţia Europeană Titulescu, 1 în Arhiva Ministerului Afacerilor 

Externe al României, 1 în original în colecţia particulară a lui Vlad Antoniade), nu ne putem 

explica cele aproape 200 caiete (din care 187 la Hoover Archives şi 12 la Fundaţia Europeană 

Titulescu, dintr-un număr mult mai mare de piese, a căror depozitare nu am putut-o identifica, 

dincolo de semnale şi supoziţii), în care zi de zi, lună de lună, an de an, Nicolae Titulescu a 

inclus tot ceea ce a elaborat, pentru a fi transmis în scris unor instituţii sau personalităţi sau 

pentru a fi pronunţat în public, iar uneori înscrisuri primite, de aparte însemnătate sau cu 

valoare sentimentală deosebită. S-ar putea emite, drept contraargument, afirmaţia că Nicolae 

Titulescu înţelegea, prin acest demers, să-şi constituie şi să-şi întreţină la zi o arhivă personală 

absolut necesară şi utilă pentru toate întâlnirile şi negocierile pe care avea să le aibă, pentru 

evaluări comparative, pentru reconstituiri ale parcursului unei probleme etc.  

S-a afirmat că Nicolae Titulescu nu avea nici timpul, nici motivaţia să elaboreze aceste 

memorii. E adevărat că Nicolae Titulescu a murit prematur, la doar 59 de ani. Dar nu lipsesc 

contraargumentele care pot fi formulate în acest sens. Cât priveşte lipsa timpului, trebuie să 

spunem că Nicolae Titulescu a fost un om foarte muncitor, că a fost un om foarte productiv 

intelectual, că elabora cu uşurinţă (chiar dacă stăruia, uneori îndelungat, asupra textelor pentru 

a le da ca rigoare şi stil forma perfectă), că „lipsa timpului“ l-a făcut să-l folosească foarte 

eficient, că practic, efectiv, la nivelul unei zile, folosea două treimi din timp pentru activitate 

intelectuală (cu excepţia concediilor sale). Cât priveşte lipsa timpului, am putea replica că, 

după eliminarea din guvern, în ciuda tuturor preocupărilor şi activităţilor, el s-a aflat totuşi 

mai departe de centrele tumultuoase de putere şi acţiune, lăsându-i dureroase perioade de 

inactivitate. Am evocat toate aceste contraargumente pentru a ne susţine cel puţin rezerva 

noastră personală faţă de afirmaţia că lipsa de timp l-a împiedicat să se dedice elaborării unor 

memorii.  

S-ar putea emite, deopotrivă, numeroase contraargumente faţă de afirmaţia că, 

neavând o motivaţie specială, Nicolae Titulescu nu şi-a propus şi nici nu s-a dedicat elaborării 

unor memorii. Pentru ce redactează cineva memorii? Întrebarea poate părea superfluă atunci 

când este vorba de personalităţi, de oameni cu o biografie densă, cu evenimente, cu prezenţe 

şi contribuţii care au făcut epocă! Nu sunt oare acestea suficiente motive pentru a le evoca, 

pentru că nu e vorba doar de reconstituirea şi restituirea unor segmente biografice, ci de 

evocarea unor momente dramatice în care s-a gândit şi acţionat nu doar pentru ţară, ci şi 

pentru securitatea şi pacea Europei. Atunci când eşti înlăturat, dincolo de orice explicaţii 

formale, atunci când, în timpul cât te-ai aflat la putere şi, mai ales, după ce ai fost înlăturat, ţi-

au fost atacate sensul şi substanţa acţiunii politico-diplomatice pe care ai dus-o – de a cărei 

judiciozitate eşti ferm convins – simţi nevoia, simţi obligaţia, să-ţi aperi opera. Cei ce şi-au 

asumat mari responsabilităţi în stat încearcă atunci o datorie de conştiinţă. Nu e vorba de a-ţi 

salva imaginea personală, rescriind biografia, ci de a apăra o cauză, de a-ţi afirma şi reafirma 

credinţa în idealurile pe care le-ai slujit. Tocmai întru apărarea unei asemenea politici a 

redactat Nicolae Titulescu lucrarea sa Politica externă a României. Motivaţii deci a avut, pe 

care le regăsim suficient de clar exprimate în paginile acestei lucrări, care este, indirect, de la 

cap la coadă, o pledoarie pro causa.  

În sfera existenţei sau inexistenţei motivaţiilor pentru elaborarea şi publicarea unor 

asemenea memorii, s-a vorbit în cazul lui Nicolae Titulescu de modestia şi patriotismul său. 
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Nu vedem prea bine unde ar fi legătura între existenţa unor sentimente patriotice puternice şi 

neapariţia unor memorii. Cât priveşte modestia lui Nicolae Titulescu, se fac afirmaţii gratuite. 

Întregul său comportament în plan social, de la maturitate până la senectute, confirmă o 

personalitate puternică, cu o biografie densă, bogată în evenimente şi acţiuni, atât în politica 

internă, cât şi pe scena internaţională, care l-au adus şi l-au păstrat timp de mai mulţi ani în 

centrul atenţiei opiniei publice europene, un om politic şi un diplomat ale cărui manifestări 

publice, de un fel sau altul, erau aşteptate şi primite cu interes, atât de partizani, cât şi de 

adversari. După strălucite studii şi titluri universitare, după posturi de înaltă responsabilitate în 

stat, după alegerea în fruntea celui mai important forum al epocii, Adunarea Societăţii 

Naţiunilor, nu ţi se mai cerea să fii modest şi nici nu mai puteai fi modest cu adevărat. Nicolae 

Titulescu a trăit cu sinceritate şi cu bucurie succesul, după cum a suferit pentru oricare 

insucces al său sau al ţării. Nu a fost un blazat. Publicarea unor memorii ar fi fost un succes 

public sigur. La fel de sigur ar fi fost succesul de casă. Nicolae Titulescu, care a cunoscut 

după demitere, până la moarte, dificultăţi financiare tot mai numeroase şi tot mai grave, odată 

cu declanşarea războiului blocându-se orice transfer de devize, nu putea ignora că publicarea 

unor memorii – şi nu puţine erau casele editoriale care ar fi făcut-o cu plăcere – ar fi însemnat 

deopotrivă o prezenţă publică de larg ecou şi o sursă deloc neglijabilă de necesare resurse 

financiare suplimentare. 

În fine, cei ce analizează cauzele pentru care Nicolae Titulescu nu ne-a lăsat memorii 

avansează ideea că scriind Politica externă a României el a lăsat o justificare politică, care ar 

suplini lipsa memoriilor. Afirmaţia este valabilă doar parţial. E vorba de două lucruri diferite, 

dacă nu chiar complet diferite, atunci când vorbim despre o exegeză ştiinţifică şi memorii. 

Deosebirile ţin de concepţie, structură, substanţă şi stil. O analiză, fie chiar şi sumară, duce la 

constatarea că din Politica externă a României lipsesc segmente semnificative ale vieţii 

politice a lui Nicolae Titulescu. Se va putea replica că delimitarea tematică a acestei lucrări 

explică lipsa oricăror referiri la activitatea sa în planul politicii interne, pledoaria sa pentru 

angajarea României în război alături de Aliaţi, lupta sa în cadrul Consiliului Naţional al 

Unităţii Române pentru promovarea cauzei unităţii naţionale, în Franţa şi Italia, acţiunea sa 

desfăşurată în domeniul asanării şi reorganizării finanţelor ţării, contribuţiile la conceperea şi 

aplicarea unor reforme sociale şi administrative, implicarea sa în tentativele carliste de a 

forma un guvern de concentrare şi insuccesele sale, presiunile şi subversiunile interne şi 

externe pentru înlăturarea sa, încercarea nereuşită de a reveni cu succes pe scena politică 

internă, uriaşa campanie împotriva sa dusă de forţele de dreapta şi extrema dreaptă, izolarea 

sa politică şi rigorile exilului său etc. Chiar şi în această lucrare dedicată politicii externe 

lipsesc referiri mai ample la negocierile sale pentru elaborarea tratatelor de pace din sistemul 

de la Versailles, în special a Tratatului de la Trianon, negocierile sale timp de ani pentru 

reglementarea datoriilor şi a despăgubirilor de război, pentru apărarea intereselor ţării 

împotriva tuturor centrelor de putere şi subversiune care puneau sub semnul întrebării unitatea 

naţională, integritatea ţării, independenţa şi suveranitatea ei. Asemenea absenţe ar fi putut fi 

înlăturate fie printr-o altă carte dedicată problemelor de politică externă a ţării sau prin 

memorii. Cele de mai sus sunt suficiente argumente pentru a afirma că Politica externă a 

României nu suplineşte existenţa unor memorii. Oricum ar fi, suntem în situaţia de a afirma 

categoric că nu au existat niciun fel de pagini cu caracter memorialistic din partea lui Nicolae 

Titulescu. Respingând aserţiunile celor care au încercat o explicaţie ca cea de mai sus pentru 

lipsa acestora, nu ne hazardăm să adăugăm alte şi alte supoziţii. Există poate ceva care ne 

scapă tuturor. Rămâne regretul că nu avem asemenea memorii, rămâne regretul că nu avem la 

dispoziţie decât o parte a agendelor cu însemnări zilnice şi a caietelor în care îşi păstra în 

copie toate elaboratele sale personale, precum şi unele piese importante primite pe cale 

oficială sau particulară, ceea ce afectează efortul de reconstituire a biografiei politice a lui 
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Nicolae Titulescu şi a istoriei politicii externe şi a diplomaţiei româneşti în perioada 

interbelică. 

 

Pe parcursul anilor s-au formulat numeroase supoziţii în legătură cu circumstanţele 

elaborării acestei lucrări şi cu scopul urmărit prin tipărirea ei. 

 S-a afirmat de unii cercetători români şi străini că Politica externă a României a fost 

elaborată în vederea participării lui Nicolae Titulescu în alegerile din decembrie 1937. 

 Numeroase argumente probează că între acestea nu se poate stabili nicio corelaţie. 

Nicolae Titulescu invocă o lege a guvernului Goga–Cuza ca explicaţie pentru imposibilitatea 

tipăririi cărţii. Aceasta ne permite să afirmăm, absolut logic, că până la instalarea acestui 

guvern (28 decembrie 1937) nu se făcuse niciun demers din partea sa pentru tipărirea lucrării, 

că, oricum, nu adoptase nicio decizie în acest sens. Mai important însă decât acest argument, 

care ţine de aspectul cronologic, ni se pare un altul care trimite la determinările cauzale. Ne 

îndoim că Nicolae Titulescu, un om politic de exemplar realism, a gândit apariţia unei 

asemenea cărţi ca argument pentru câştigarea alegerilor din decembrie 1937. Pentru un loc 

individual era prea mult, pentru victoria Partidului Naţional Ţărănesc, pe listele căruia 

candida, era prea puţin. Hotărârea lui Carol al II-lea de a încredinţa conducerea ţării unui 

guvern Goga–Cuza, dincolo de rezultatele reale ale consultării electoratului (cei doi 

obţinuseră doar 9,2% din voturile exprimate) confirmă, e drept post factum, că o asemenea 

lucrare nu putea avea un rol decisiv în determinările politice de la Bucureşti. Nu s-ar putea 

ignora nici faptul că problemele interne şi nu aspectele externe au constituit întotdeauna 

terenul principal de desfăşurare a bătăliilor politice în România interbelică. De altfel, trebuie 

adăugat că – după câteva experienţe negative la începutul deceniului al patrulea – Nicolae 

Titulescu renunţase definitiv la lupta politică internă, plasându-se exclusiv în zona elaborării 

şi promovării politicii externe a României. În fine, un ultim element, pe care dorim să-l 

evocăm, este acela că, potrivit tuturor informaţiilor de care dispunem până în prezent, la 

sfârşitul anului 1937 exista doar o versiune franceză (iniţială) şi o versiune engleză 

(posterioară, dar culeasă) ale lucrării. Nu se poate crede că Nicolae Titulescu ar fi avut în 

vedere tipărirea uneia dintre acestea anume pentru alegerile din decembrie 1937. Ar fi fost 

complet neproductiv, mai ales dacă avem în vedere marea masă a electoratului românesc. Ne 

rezumăm la câteva argumente, convinşi că ele susţin pe deplin respingerea ipotezei elaborării 

acestei lucrări în perspectiva alegerilor din decembrie 1937 din România. 

 Indiscutabil, lucrarea era destinată cercurilor politico-diplomatice, deci specialiştilor, 

ca şi opiniei publice, din ţară şi străinătate. Se dorea ca ea să fie o radiografie exactă, 

nepartizană, a politicii externe, o punere la punct a tuturor insinuărilor şi speculaţiilor făcute 

în timp de adversari din interior şi din exterior, o pledoarie pentru continuarea unei politici a 

interesului naţional, concordantă cu exigenţele securităţii, cooperării şi păcii, cu obiectivele de 

perspectivă ale relaţiilor bi şi multilaterale ale României. Analiză de proporţii, ea nu numai că 

prezenta demersuri, evaluări, acţiuni, descifra sensuri, avansa idei, ci fixa şi responsabilităţi, 

care ar fi generat ecouri şi reacţii în cercurile politice, la nivelul conducerii partidelor.  

 Ne sprijinim în acest sens şi pe mărturiile aduse de diplomatul român Gheorghe 

Anastasiu. Într-un interviu acordat postului de radio „Europa Liberă“, la 6 iulie 1981, 

conaţionalul nostru afirma: „Titulescu ar fi vrut ca volumul să apară simultan la Paris, în 

limba franceză (textul original), la Londra, în limba engleză, şi în ţară, în limba română. El 

ţinea, în special, ca românii să poată lua cunoştinţă de problemele de politică externă care s-au 

pus ţării în anii de după război şi să judece această politică pe bază de documente şi de fapte 

exacte şi precise, iar nu cum era practica curentă în România, în ultimii ani – pe bază de 

zvonuri, insinuări şi alte încercări de a deforma sau înăbuşi adevărul“. Accentuând, la 7 martie 

1982, într-o emisiune la acelaşi post de radio, sublinia: „Cum am mai spus, Titulescu ţinea să 
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explice opiniei publice internaţionale, dar mai ales, opiniei publice româneşti, că politica lui 

externă a fost mereu axată pe linia politicii tradiţionale a României moderne“.  

 Faptul că Gheorghe Anastasiu menţionează ca potenţiali destinatari ai lucrării lui 

Nicolae Titulescu opinia publică internaţională şi opinia publică românească nu contrazice 

judecata noastră privind inexistenţa unei legături cauzale între elaborarea şi tipărirea acestei 

lucrări şi alegerile din decembrie 1937. Poate ignora cineva că în România stabilitatea 

guvernamentală înceta să mai fie dominantă, că se apela, în condiţii de criză politică 

endemică, întreţinută de Carol al II-lea tocmai pentru a lichida partidele politice, din ce în ce 

mai des la alegeri, că asemenea lucrare nu putea determina schimbarea unei guvernări cu alta 

şi, mai ales, instituirea unei guvernări puternice, stabile, consecventă în principii şi statornică 

în obiective. 

 În ciuda abordării sale structuraliste, riguroase şi clare, pendulând între principiu şi 

faptul concret, lucrarea are multe zone tehniciste, ceea ce o făcea inaccesibilă marelui public, 

într-o ţară în care analfabetismul era fenomen de proporţii naţionale. 

 

 Pentru a înţelege elementele care au determinat pe Nicolae Titulescu să elaboreze 

această lucrare – cel puţin aşa cum ni se evidenţiază ele din corelarea şi analiza logică a unui 

mare număr de factori – este necesar să stăruim asupra câtorva aspecte care definesc 

momentul politic respectiv. 

 La 29 august 1936, cercurile guvernante de la Bucureşti au hotărât să se dispenseze de 

Nicolae Titulescu, înlăturându-l din funcţia de ministru de Externe, după un răstimp de 20 de 

ani în care acesta şi-a pus remarcabila inteligenţă şi uriaşa putere de muncă în slujba apărării 

cauzelor româneşti. 

 Era rezultatul presiunilor, intrigilor şi subversiunilor făcute de Roma şi Berlin, de 

Varşovia şi Belgrad, dar şi al reconsiderărilor cercurilor guvernante de la Bucureşti, care 

apreciau că politica securităţii colective eşuase şi că Nicolae Titulescu, care îi fusese partizan 

convins şi promotor fervent, nu numai că nu le mai era folositor, ci devenise pentru ele de-a 

dreptul stânjenitor. 

 Evoluţiile politice europene din anii 1935–1936 furnizaseră cercurilor guvernante 

româneşti numeroase indicii ale ascensiunii fascismului şi hitlerismului, ale accentuării 

tendinţelor şi pretenţiilor revizioniste şi ale angajării regimurilor totalitare pe linia unei 

politici agresive, pe de o parte, şi ale slăbiciunii guvernelor occidentale, a Parisului şi Londrei 

în primul rând, ale înclinării acestora de a se angrena în negocieri sterile, ale incapacităţii lor 

de a se opune hotărât şi concret actelor agresive şi ale înclinaţiei de a accepta politica faptului 

împlinit, pe de altă parte. 

 Introducerea serviciului militar obligatoriu în Germania (aprilie 1935) şi reînarmarea 

acesteia, agresiunea Italiei împotriva Etiopiei şi eşecul politicii sancţiunilor (la 4 iulie 1936, 

Societatea Naţiunilor ridica sancţiunile economice şi financiare adoptate împotriva Italiei), 

denunţarea de către Germania a Tratatului de la Locarno şi ocuparea de către  trupele hitleriste 

a zonei demilitarizate renane (7 martie 1936), eşecul politicii de neintervenţie în războiul civil 

spaniol promovată de Paris şi Londra şi constituirea Axei Berlin–Roma (prin semnarea 

Tratatului de colaborare germano-italian din 25 octombrie 1936) şi definitivarea Axei Berlin–

Roma–Tokio (rezultată din semnarea Pactului antikomintern de către Germania şi Japonia, la 

25 noiembrie 1936, la care va adera, la 6 noiembrie 1937, Italia), declanşarea agresiunii 

Japoniei împotriva Chinei (la 7 iulie 1937) erau acte politico-militare de natură să bulverseze 

sistemul securităţii colective şi să impună cancelariilor diplomatice ale statelor mici 

importante reconsiderări. Ieşirea Italiei (la 11 decembrie 1937) din Societatea Naţiunilor a 

completat în mod nefast loviturile date anterior de Japonia (la 27 martie 1933) şi Germania (la 

14 octombrie 1933) forumului genevez. 
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 Nicolae Titulescu s-a văzut îndepărtat de la conducerea politicii externe a României 

într-un moment de mare complexitate şi gravitate, anunţând furtunile anilor viitori. 

 Încercările sale de a reveni, într-un fel sau altul, şi solicitările sale de a reprezenta şi 

susţine interesele româneşti s-au lovit de refuzul oficialităţilor de la Bucureşti, care au luat 

chiar atitudine, pe lângă Quai d’Orsay şi Foreign Office, pentru a bloca orice manifestări 

publice, cu caracter politic, ale lui Nicolae Titulescu. 

 Sagacitatea exemplară îl făcea pe Nicolae Titulescu să realizeze că tot ceea ce se 

întâmpla nu era doar rezultatul unor adversităţi personale – şi a avut destui duşmani în ţară şi 

străinătate – ci, mai degrabă, expresia unei schimbări în politica externă, dacă nu sub raportul 

substanţei, al principiilor şi obiectivelor urmărite, cel puţin sub raportul mijloacelor 

preconizate. 

 Nicolae Titulescu a continuat să urmărească cu toată atenţia evoluţiile politice generale 

şi actele Cancelariei diplomatice româneşti. 

 Aşa fiind, el nu putea să nu observe slăbiciunile manifestate de Bucureşti faţă de 

tendinţele centrifuge ce primeau expresie în cadrul Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice, 

lipsa de reacţie (ulterior chiar aprobarea) faţă de actele unilaterale ale partenerilor de alianţă – 

şi avem în vedere încheierea de către Iugoslavia a unui Tratat de prietenie veşnică cu Bulgaria 

(24 ianuarie 1937) şi a unui Tratat de renunţare la forţă cu Italia (25 martie 1937) – care aveau 

drept efect slăbirea poziţiei României în raport cu Bulgaria şi Ungaria, faţă de manifestările 

revizioniste, în general, dar şi slăbirea coeziunii celor două organisme de securitate regională, 

a capacităţii lor de a opune o rezistenţă activă în spaţiul central şi sud-est european în faţa 

tendinţelor agresive ale statelor totalitare – abandonarea unor proiecte de securitate (Pactul de 

alianţă unic Franţa–Mica Înţelegere; Tratatul de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., al cărui proiect 

fusese deja parafat la 21 iulie 1936), lipsa de reacţie sau, oricum, reacţia inadecvată faţă de 

repunerea în discuţie a reformei Pactului Societăţii Naţiunilor, interesând ţara noastră la 

modul general, faţă de exigenţele formulate în forumul genevez în domeniul revizuirii şi 

minorităţilor, implicând România în mod particular. 

 Deopotrivă, Nicolae Titulescu constata cu amărăciune şi îngrijorare reacţia inadecvată 

sau lipsa de reacţie a Parisului şi Londrei faţă de manifestările de forţă ale Berlinului şi 

Romei, faţă de cochetăria Poloniei şi Iugoslaviei cu Germania hitleristă şi Italia fascistă, faţă 

de agitaţiile revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei. 

 Acest spectru politic nu putea lăsa indiferent pe Nicolae Titulescu, analistul şi omul de 

acţiune simţind nevoia să se pronunţe şi să propună căi de acţiune. 

 

Lucrare de sinteză, Politica externă a României, semnată de Nicolae Titulescu, este, în 

egală măsură, o pledoarie pentru acţiunea pe care a desfăşurat-o, un rechizitoriu la adresa 

celor care au procedat, e adevărat, în condiţii complexe, la adoptarea unei „balanced policy“, 

un avertisment pentru guvernanţii români şi cancelariile occidentale privind pericolul pe care-

l implicau renunţarea la politica şi structurile securităţii colective, atitudinile conciliatoriste, 

cedările faţă de folosirea forţei şi de ameninţarea cu folosirea forţei, acceptarea faptului 

împlinit. 

Străini oricărui fetişism pernicios, trebuie să facem o serie de observaţii privind 

construcţia şi caracterul lucrării, documentarea, redactarea şi stilul ei. 

Deşi intitulată Politica externă a României, lucrarea nu este o analiză globală în timp 

şi spaţiu a politicii externe a ţării noastre, ci, înainte de toate, o punere în discuţie a unor 

orientări, reale sau presupuse, şi a unor acte politice, a unor discontinuităţi şi reconsiderări ale 

cancelariei diplomatice româneşti, abordate şi analizate în comparaţie cu orientările 

tradiţionale ale politicii externe româneşti şi cu tot ceea ce el urmărise şi realizase ca şef 

declarat al diplomaţiei româneşti în anii 1927–1928 şi 1932–1936, dar şi ca reprezentant de 

marcă al acesteia, în alte calităţi, pe întregul parcurs al perioadei 1916–1936. De aici rezultă şi 
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o anumită impresie de dezechilibru între diferitele părţi ale lucrării, unele dintre aspecte – în 

legătură cu care Nicolae Titulescu pare să fi avut în momentul respectiv o percepţie deosebit 

de acută – ocupând, după părerea noastră, un spaţiu disproporţionat de mare faţă de alte 

aspecte, care, în mod obiectiv, se situează pe acelaşi plan de interes în ansamblul politicii 

externe româneşti a perioadei respective. 

Este evident, de asemenea, faptul că Nicolae Titulescu nu a dispus în momentul 

redactării acestei lucrări, de înţeles, decât de o mică parte din actele fundamentale ale 

perioadei în care a condus diplomaţia românească – şi aproape de nimic din cele de după 

înlăturarea sa la 29 august 1936 –, făcând apel, în numeroase rânduri, la surse secundare, nu 

neapărat ca importanţă, ci ca factor emitent, la documente ale Societăţii Naţiunilor, în special, 

şi la memoria sa fabuloasă. Aceasta face ca uneori să apară inadvertenţe, chiar dacă minore, în 

plasarea temporală a unui eveniment, în invocarea unei personalităţi, în citarea unei afirmaţii 

ş.a. 

O observaţie infinit mai importantă ni se pare aceea care relevă faptul că, în 

majoritatea paginilor, Nicolae Titulescu se plasează pe terenul analizei faptelor concrete, din 

care, desigur, trage concluziile necesare. Lipsesc însă din lucrare – fie că este vorba de 

colaborarea regională, de securitatea continentală, de locul şi rolul Societăţii Naţiunilor, de 

relaţia dintre ştiinţă şi politică, de impactul factorilor subiectivi şi emoţionali în determinările 

politice sau de rolul educaţiei în făurirea unei psihologii pacifice – acele superbe consideraţii, 

făcute în alocuţiuni pronunţate sau în conferinţe susţinute în deceniile trei şi patru, care, fără 

nicio exagerare, au marcat discursul politic interbelic. Ne gândim când afirmăm acest lucru la 

Societatea Naţiunilor şi minorităţile (15 martie 1929), la Dinamica păcii (6 mai 1929), 

Politica şi pacea (21 mai 1929), la discursurile ţinute, ca preşedinte al celei de a XI-a şi al 

celei de a XII-a sesiuni ale Adunării Societăţii Naţiunilor, la Progresul ideii de pace (19 

noiembrie 1930), România şi revizuirea tratatelor (4 aprilie 1934) şi la Ordinea în gândire 

(19 iunie 1937), ca să nu pomenim decât câteva. 

Remarca noastră privind asemenea inegalităţi nu vrea să însemne în niciun fel punerea 

sub semnul întrebării a valorii acestei lucrări, care are mai mult amprenta unui demers concret 

şi imediat cu scop practic, decât vocaţia unui eseu politico-filosofic despre acţiunea externă a 

României. 

Ar fi însă complet nedrept să nu atragem atenţia că există în această lucrare pagini de 

o profunzime analitică şi de un spirit vizionar cum rar se pot întâlni, că există în lucrare pagini 

care prin substanţă şi stil pot sta alături de cele mai bune elaborate ale lui Nicolae Titulescu. 

 

Ne-am formulat mai sus punctul de vedere în legătură cu raţiunile care l-au determinat 

pe Nicolae Titulescu să realizeze această lucrare. 

Ni se pare necesar să stăruim puţin asupra momentului exact al elaborării acestei 

lucrări. Şi în legătură cu acest aspect s-au formulat mai multe supoziţii. Unii au vorbit la 

modul general de elaborarea acestei lucrări în anul 1937. Alţii au plasat acest moment în 

prima jumătate a anului 1937. Studierea cu atenţie a conţinutului lucrării, identificarea 

cronologică exactă a evenimentelor la care Nicolae Titulescu face referiri expresis verbis 

scoate de sub semnul oricărei incertitudini presupunerea noastră că Nicolae Titulescu a 

definitivat-o în a doua parte a anului, nu înainte de 28 decembrie 1937, data încetării 

guvernării Gheorghe Tătărescu. Seria argumentelor care probează irefutabil această afirmaţie 

include evocarea de către Nicolae Titulescu a şedinţei din 14 septembrie 1937 a celei de a 98-

a sesiuni a Consiliului Societăţii Naţiunilor, a Conferinţei Pacificului (3 noiembrie 1937), a 

„Noului Bloc“ (referire la definitivarea Axei Berlin–Roma–Tokio la 6 noiembrie 1937), 

afirmaţia că lucrarea nu a putut fi tipărită în timpul guvernării Goga–Cuza (care începe la 29 

decembrie 1937). Jacques de Launay sugerează că Nicolae Titulescu ar fi discutat publicarea 

acestei cărţi cu Editura Flammarion din Paris, la 27 noiembrie 1937. Informaţia apare drept 
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dubioasă dacă vom aminti fie şi numai că la 28 noiembrie 1937 Nicolae Titulescu se afla deja 

în România, acordând un interviu cu ocazia revenirii sale în ţară. Nu este exclus ca Nicolae 

Titulescu să fi discutat de principiu publicarea acestei lucrări cu Editura Flammarion. Oricum, 

repetăm, nu la 27 noiembrie 1937. Şi oricum, Nicolae Titulescu nu predase această lucrare 

într-o formă definitivă. În timpul şederii în România, în decembrie 1937, Nicolae Titulescu a 

discutat cu Iuliu Maniu – potrivit mărturiilor lui Corneliu Coposu – despre lucrarea 

respectivă, cerând părerile acestuia, ceea ce dovedeşte că aceasta nu fusese încă încredinţată 

unui editor. 

 

Din amănuntele convorbirii Argetoianu–Davila, avută aproape sigur la 23 octombrie 

1937 (nu este exclus ca ea să fi avut loc cu o zi–două înainte, dar în mod sigur nu după 

această dată), ştim astăzi că la începutul–mijlocul lunii octombrie 1937, Nicolae Titulescu se 

afla în faza de definitivare a lucrării Politica externă a României (1937). 

Savel Rădulescu menţiona în Însemnările zilnice prezenţa lui Carol (Citta) Davila la 

Cap Martin la 29 septembrie 1937, la 9, 11, 12 octombrie 1937, şi convorbirile avute cu 

acesta, dar nu făcea nicio referire la vreo întrevedere a lui Davila cu Titulescu. Notaţiile lui 

Savel Rădulescu nu exclud o întrevedere, oricât de scurtă, Titulescu–Davila şi chiar putem da 

credit afirmaţiei lui Davila că a dejunat cu fostul său „Patron“. 

Reproducem notaţiile lui Constantin Argetoianu pe marginea convorbirii cu Carol 

(Citta) Davila, pentru că amănuntele privind momentul elaborării lucrării lui Nicolae 

Titulescu, provenite dintr-o sursă directă, sunt foarte importante: „Davila, în trecere prin 

Bucureşti, îmi povesteşte că a dejunat cu Titulescu la Cap Martin, unde l-a găsit foarte agitat 

prin corecturile unei cărţi pe care o scoate în trei limbi. E justificarea politicii lui. Titulescu n-

a priceput niciodată politica şi nu ştie că în politică pledoariile celor înfrânţi sunt inutile şi nu 

fac decât să sublinieze înfrângerea. Ciudat băiat şi Citta. E un arivist. Şi de ajuns. Acum vrea 

să ajungă şi la Londra şi, deşi ştie că totul depinde de Rege, dejunează cu Titulescu, e prieten 

cu Maniu şi face democraţie cu naţional-ţărăniştii – trei lucruri menite să-l cureţe în simpatia 

Maiestăţii Sale.“ 

Nu au lipsit supoziţiile în legătură cu elementele care au făcut ca lucrarea Politica 

externă a României să nu se publice până acum. 

Dacă pentru perioada sfârşitului anului 1937–începutul anului 1938 explicaţia, 

identificată într-o interdicţie cu caracter general (şi nu ad nominem) a guvernului Goga–Cuza 

– însuşi Nicolae Titulescu o invocă – este practic acceptată de către toată lumea, pentru 

perioada de după 10 februarie 1938 (căderea guvernului Goga–Cuza) supoziţiile nu mai 

concordă, unele fiind de-a dreptul hazardate, dacă nu chiar hilare. 

Unii exegeţi afirmă, nu se ştie pe ce bază documentară, că Nicolae Titulescu – 

nemulţumit de manuscris, pe care-l considera nedefinitivat – a renunţat la publicarea sa. 

Nu putem admite presupunerea că, la sfârşitul anului 1937 şi începutul anului 1938, 

Nicolae Titulescu era în principiu gata să publice această lucrare – aceasta fiind susceptibilă 

de eventuale nuanţări, dar nu de o restructurare a materialului sau de o nouă redactare a 

textului, presupunând, de înţeles, şi unele corecturi tehnice – el ar fi renunţat ulterior la 

editarea acesteia având în vedere că ar fi fost nedefinitivată. 

Pe aceeaşi linie se înscrie şi supoziţia celor care consideră că urmaşii ar fi apreciat că 

tonul polemic al lucrării ar adumbri reputaţia lui Nicolae Titulescu. 

De ce ar trebui să pornim de la premisa că o lucrare cu un conţinut eminamente politic 

refuză, ipso facto, tonul polemic şi să acceptăm – deşi nu este decât o supoziţie – opinia că 

legatarii testamentari (având în vedere desigur testamentul intelectual) au hotărât, pornind de 

la un asemenea considerent, să nu mai publice lucrarea? 

Invocarea tonului polemic – indiferent cine o face – într-un asemenea context este 

făcută cu uşurinţă, trimiţând la accepţiunea curentă, limitativă, dacă nu chiar devalorizantă. 
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Ar fi mai aproape de adevăr să spunem că majoritatea paginilor au un ton polemic 

subtextual şi nu un ton polemic declarativ şi, cu atât mai puţin, ostentativ. 

Politică sub raportul substanţei şi finalităţii, lucrarea nu era o intervenţie spontană şi 

pătimaşă, ci o pledoarie, nu pro domo, ci pro causa, făcută cu rigoare ştiinţifică, echilibrată şi 

cenzurată de patetism, purtând însă amprenta marii sale individualităţi. 

La urma urmelor, recunoscând chiar că această lucrare ar avea un ton polemic, ar fi 

trebuit cineva (contemporan sau urmaş) să se simtă jenat pentru Nicolae Titulescu? 

În accepţiunea superioară a cuvântului, Nicolae Titulescu a fost un polemist, un om 

care se bate pentru o idee şi care, crezând în ea, combate ceea ce i se opune şi pe cei ce i se 

opun. 

Desigur, nu lipsesc din lucrare accentele subiective. Cine le-ar putea reproşa unui om 

cu o asemenea personalitate ca aceea a lui Nicolae Titulescu? Cine le-ar putea reproşa unui 

om care a băut până la fund cupa amărăciunii, fiind alungat de guvernanţii ţării căreia îi 

dăruise tot ceea ce mintea sa strălucitoare şi pasiunea sa ardentă puteau oferi ca dat intelectual 

şi moral slujirii cauzelor româneşti? 

Mult mai aproape de adevăr ni se pare o altă explicaţie. Nu este vorba de insuficienţele 

manuscrisului şi de insatisfacţiile lui Nicolae Titulescu faţă de acest elaborat, ci mai degrabă 

de cauze de ordin politic. 

Este adevărat că analizele şi aprecierile lui Nicolae Titulescu accentuează asupra 

evoluţiilor din a doua jumătate a anului 1936 şi anul 1937, implicând astfel ultima parte a 

guvernării Gheorghe Tătărescu, dar nu este mai puţin adevărat că punctele de vedere 

exprimate de fostul ministru de Externe aveau să devină cu atât mai inacceptabile după 

înlăturarea liberalilor de la putere, la Bucureşti orice punere în discuţie a noilor tendinţe şi 

orientări de politică externă fiind considerată potrivnică şi dăunătoare. Nu din simpatie faţă de 

liberali au procedat guvernul Goga–Cuza şi guvernele următoare la interzicerea sau 

nepublicarea acestei cărţi în anii următori. 

Evoluţia evenimentelor din anul 1938 – destructurarea sistemului securităţii colective, 

Anschluss-ul (martie 1938), dezmembrarea Cehoslovaciei (septembrie 1938) ş.a. – par să-l fi 

făcut pe Nicolae Titulescu însuşi să considere lucrarea depăşită din punct de vedere al 

obiectivului concret urmărit şi să apeleze la alte forme de analiză a situaţiei internaţionale, de 

semnalare a pericolelor pe care aceasta le implica şi de formulare a unor sugestii pentru 

posibile demersuri politico-militare. 

Neapariţia lucrării în România în deceniile următoare îşi găseşte explicaţia în 

substanţa tuturor regimurilor de dictatură care s-au succedat. 

Chiar atunci când s-au publicat documente privindu-l pe Nicolae Titulescu (începând 

cu deceniul al şaptelea al secolului XX), cenzura a funcţionat implacabil, eliminând, aşa cum 

s-a precizat şi mai sus, tot ceea ce era considerat chestiune „delicată“ pentru regim. 

 

George G. Potra 

 

Noiembrie 2007 
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la Moscova, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Străine al Franţei, cu privire la 

convorbirea avută cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru 

Afacerile Externe al U.R.S.S., referitoare la preocupări actuale în relaţiile cu 

România……………………………………………………………… 

72. 4 mai 1937, Bordeaux. Notă trimisă de André Bouffard, prefectul Departamentului 

Gironde, ministrului Apărării Naţionale, ministrului Afacerilor Străine, preşedintelui 

Consiliului de Miniştri şi ministrului de Interne, cu privire la intenţia de a-i solicita lui 

Nicolae Titulescu să prezideze Congresul Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor 

Combatanţi de la Bordeaux……………………… 

73. 4 mai 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisă de André Bouffard, prefectul Departamentului 

Gironde, lui Jacques Bouffard, consulul României la Bordeaux, privind pregătirea 

primirii cu onoruri a lui Nicolae Titulescu la manifestările ocazionate de Congresul 

Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor Combatanţi de la 

Bordeaux……………………………………………………………………… 

74. 4 mai 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisă de Jacques Bouffard, consulul României la 

Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Paris, privind Congresul Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor 

Combatanţi, a cărui preşedinţie a fost oferită lui Nicolae Titulescu 

………………………………………………………………………… 

75. 5 mai 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisă de Jacques Bouffard, consulul României la 

Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Paris, privind Congresul Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor 

Combatanţi, prin care cere instrucţiuni referitoare la răspunsul ce trebuie dat prefectului 

de Gironde…………………………………… 

76. 5 mai 1937, [Bucureşti]. Telegramă trimisă de Victor Bădulescu, subsecretar de stat la 

Ministerul Afacerilor Străine, Legaţiei României de la Praga……………… 

77. 5 mai [1937], Praga. Telegramă trimisă de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Străine, cu privire 

la amânarea răspunsului datorat Universităţii din Bratislava referitor la preconizata 

vizită la Bratislava a lui Nicolae Titulescu…… 

78. 5 mai 1937, Bucureşti. Scrisoare trimisă de Ştefan Neniţescu lui Nicolae Titulescu prin 

care îi transmite textul unei conferinţe anterioare a lui Jan Šeba şi date despre relaţiile 

Universităţii din Bratislava cu România ……………………………… 

79. 7 mai 1937, Bucureşti. Apare interviul acordat de Nicolae Titulescu ziarului 

„Epoca“…………………………………………………………………………… 
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80. 13 mai 1937, Bucureşti. Articol publicat de Atta Constantinescu în ziarul „Mişcarea“ 

cu privire la interviul acordat presei româneşti de Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

81. 14 mai 1937, Bucureşti. Comentariu al ziarului „Mişcarea“ consacrat poziţiilor unor 

publicaţii franceze privind politica externă a României……………………… 

82. 16 mai 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

83. 16–18 mai 1937, Geneva. Articol publicat de ziarul „Journal des Nations“ cu privire la 

întrevederea de la Cap Martin dintre Nicolae Titulescu şi Iuliu 

Maniu……………………………………………………………………………… 

84. 18 mai 1937, Bucureşti. Articol critic privind locul şi activitatea lui Nicolae Titulescu 

pe scena politică europeană, publicat de Grigore Roşu în ziarul 

„Mişcarea“………………………………………………………………………… 

85. 20 mai 1937, Bucureşti. Niculae P. Carp publică în ziarul „Mişcarea“ un articol ostil lui 

Nicolae Titulescu, în care îl face răspunzător pentru neajunsurile în politica de înarmare 

a ţării……………………………………………………… 

86. 21 mai 1937, Praga. Telegramă expediată de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Străine, prin care 

anunţă vizitele lui Nicolae Titulescu la Praga şi 

Bratislava………………………………………………………………………… 

87. 21 mai 1937, Paris. Telegramă adresată de Constantin Dinu Cesianu, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris, Ministerului Afacerilor 

Străine, solicitând instrucţiuni în vederea proiectatei vizite la Paris a lui Nicolae 

Titulescu………………………………………………………………… 

88. 21 mai 1937, [Breasta]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

89. 21 mai 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Mişcarea“ cu privire la activitatea 

peste hotare a lui Grigore Filipescu, preşedintele Partidului Conservator, şi la legăturile 

sale cu Nicolae Titulescu…………………………… 

90. 21–24 mai 1937, Cap Martin. Versiune primară a conferinţei ţinută de Nicolae 

Titulescu la Londra, în Camera Comunelor……………………………………… 

91. 23 mai 1937, Bucureşti. Replică dată de ziarul „Epoca“ la articolul din ziarul 

„Mişcarea“ despre activitatea peste hotare a lui Grigore Filipescu şi legăturile sale cu 

Nicolae Titulescu……………………………………………………………… 

92. 24–28 mai 1937, Cap Martin. Versiune primară a conferinţei ţinută de Nicolae 

Titulescu la Londra, la Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale…………… 

93. 25 mai 1937, Berlin. Depeşă trimisă de Pierre Arnal, însărcinat cu afaceri al Franţei la 

Berlin, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Străine al Franţei, cu privire la 

atitudinea cercurilor politice germane faţă de ţările din Europa Centrală, printre care şi 

România…………………………………………………………… 

94. 25 mai 1937, Geneva. Notă de convorbire a lui Victor Antonescu, ministru al 

Afacerilor Străine al României, cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al 

poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., cu privire la relaţiile româno-

sovietice…………………………………………………………………………… 

95. 25 mai 1937, [Geneva]. Telegramă a lui Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al 

poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., către Comisariatul Poporului pentru 

Afacerile Externe al U.R.S.S., cu privire la convorbirea sa cu Victor Antonescu, 

ministru al Afacerilor Străine al României…………………………… 

96. 29 mai 1937, [Paris]. Ştire transmisă de Ion Luculescu, secretar de presă pe lângă 

Legaţia României de la Paris, prin care informează Ministerul Afacerilor Externe 
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despre apariţia în presă a unor articole privind întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae 

Titulescu şi Maksim Maksimovici Litvinov……………………………… 

97. 29 mai 1937, [Paris]. Ştire transmisă de Ion Luculescu, secretar de presă pe lângă 

Legaţia României de la Paris, prin care informează Ministerul Afacerilor Externe 

despre apariţia în presa de seară pariziană a unor articole privind întâlnirea de la 

Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim Maksimovici Litvinov…………… 

98. 29 mai 1937, [Viena]. Informaţie transmisă Ministerului Afacerilor Externe de Legaţia 

României la Viena cu privire la apariţia în ziarul „Telegraf“ a unei ştiri referitoare la 

întrevederea Titulescu–Litvinov de la Talloires…………………… 

99. 29 mai 1937, Praga. Gânduri ale lui Nicolae Titulescu despre Edvard Beneš, 

încredinţate ca prefaţă unui volum omagial întocmit de nepotul acestuia, Bohuslav 

Beneš……………………………………………………………………………… 

100. 30 mai 1937, [Paris]. Telegramă telefonată de Ion Luculescu, secretar de presă pe 

lângă Legaţia României de la Paris, prin care informează Ministerul Afacerilor Externe 

despre apariţia în presa pariziană a unor articole privind întâlnirea de la Talloires dintre 

Nicolae Titulescu şi Maksim Maksimovici Litvinov……………… 

101. 30 mai 1937, Paris. Articol publicat de ziarul „Le Petit Journal“ cu privire la întâlnirea 

de la Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim Maksimovici 

Litvinov…………………………………………………………………………… 

102. 30 mai 1937, Viena. Notă trimisă de Alexandru Gurănescu, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al României la Viena, lui Victor Antonescu, ministru al 

Afacerilor Externe al României, ce însoţeşte o traducere a informaţiei apărute în ziarul 

„Telegraf“ cu privire la convorbirile Titulescu–Litvinov de la Talloires…… 

103. 31 mai 1937, Bucureşti. Ştire apărută în ziarul „Dimineaţa“ cu privire la preconizata 

acordare a titlului de doctor honoris causa lui Nicolae Titulescu de către Universitatea 

din Bratislava………………………………………………… 

104. 31 mai 1937, Roma. Stenograma comunicării telefonice transmisă de la Roma de 

corespondentul Agenţiei Rador cu privire la întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae 

Titulescu şi Maksim Maksimovici Litvinov……………………………… 

105. 1 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Adevărul“ cu privire la opiniile 

exprimate de Nicolae Titulescu despre Edvard Beneš…………………………… 

106. 1 iunie 1937, Slatina. Ştire publicată de ziarul “Vremea Nouă“ din Slatina despre 

târnosirea bisericii „Sf. Nicolae din Coastă“, numărând printre donatori pe Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

107. 1 iunie 1937, Lwow. Copie a raportului înaintat de Emil Popescu, consul al României la 

Lwow, Legaţiei României la Varşovia, pentru a fi trimisă lui Victor Antonescu, 

ministru al Afacerilor Externe, cu privire la comentariile ziarului „Chwila“ despre 

activitatea politică a lui Nicolae Titulescu în străinătate………… 

108. 2 iunie 1937, Praga. Telegramă trimisă de Victor de Lacroix, ministru al Franţei la 

Praga, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Străine al Franţei, cu privire la opiniile 

lui Edvard Beneš, preşedintele Republicii Cehoslovace, despre relaţiile politice şi 

militare dintre statele membre ale Micii Înţelegeri……………………… 

109. 2 iunie 1937, Bratislava. Scrisoare adresată de decanul Universităţii Komensky din 

Bratislava lui Nicolae Titulescu, prin care îi transmite amănunte legate de ceremonia 

acordării titlului de doctor honoris causa…………………………… 

110. [2 iunie 1937, Bratislava]. Rezumat al discursului pe care profesorul Rudolf Rauscher 

avea să-l pronunţe la ceremonia acordării titlului de doctor honoris causa lui Nicolae 

Titulescu de către Universitatea Komensky din Bratislava…… 
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111. 3 iunie 1937, Bucureşti. Comentariu semnat de Grigore Gafencu în ziarul „Timpul“ cu 

privire la sensul întâlnirii Titulescu–Litvinov de la Talloires şi ecouri în presa 

franceză………………………………………………………………… 

112. 3 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Grigore Roşu în ziarul „Mişcarea“ prin care 

incriminează prezenţa politică a lui Nicolae Titulescu în străinătate…… 

113. 3 iunie 1937, Londra. Conferinţă ţinută de Nicolae Titulescu la Londra în Camera 

Comunelor………………………………………………………………………… 

114. 4 iunie 1937, Oxford. Conferinţă ţinută de Nicolae Titulescu la Universitatea din 

Oxford, New College……………………………………………………………… 

115. 4 iunie 1937, Sinaia. Fragment din Însemnări zilnice ale Regelui Carol al II-

lea……………………………………………………………………… 

116. 4 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Gheorghe I. Brătianu în ziarul „Mişcarea“ 

cu privire la întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim Maksimovici 

Litvinov…………………………………………………… 

117. 4 iunie 1937, [f. l.]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

118. 5 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Nicolae Iorga în ziarul „Neamul 

Românesc“ cu privire la întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim 

Maksimovici Litvinov…………………………………………………… 

119. 5 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

120. 5 iunie 1937, Bucureşti. Articol critic publicat de Constantin Hentzescu în ziarul 

„Mişcarea“ cu privire la activitatea desfăşurată de Nicolae Titulescu peste 

hotare……………………………………………………………………………… 

121. 6 iunie 1937, Bucureşti. Articol ostil lui Nicolae Titulescu publicat de Ovidiu Constant 

în ziarul „Mişcarea“, cu privire la întrevederile acestuia de la Paris, Talloires şi 

Londra………………………………………………………………… 

122. 6 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

123. 7 iunie 1937, [Londra]. Telegramă expediată de Vasile Grigorcea, trimis extraordinar 

şi ministru plenipotenţiar al României la Londra, Ministerului Afacerilor Străine, cu 

privire la anularea conferinţei lui Nicolae Titulescu programată la Universitatea din 

Cambridge, despre securitatea colectivă………… 

124. 7 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Universul“ împotriva campaniei 

negative de presă la adresa activităţii politice internaţionale recente a lui Nicolae 

Titulescu……………………………………………………………… 

125. 7 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Pamfil Şeicaru în ziarul „Curentul“ cu 

privire la întrevederea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim Maksimovici 

Litvinov……………………………………………………………… 

126. 7–8 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări politice ale lui Armand 

Călinescu…………………………………………………………………………… 

127. 8 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

128. 8 iunie 1937, Bordeaux. Notă publicată de ziarul „La France de Bordeaux & du S.O.“ 

cu privire la interesul manifestat în Franţa faţă de apropiata conferinţă a lui Nicolae 

Titulescu la Asociaţia Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor Combatanţi……… 

129. 8 iunie 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisă de Jacques Bouffard, consulul României la 

Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Paris, privind nota apărută în ziarul „La France de Bordeaux & du S.O.“, 

referitoare la călătoria lui Nicolae Titulescu la Bordeaux…… 
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130. 9 iunie 1937, Paris. Scrisoare adresată de Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar 

şi ministru plenipotenţiar al României la Paris, lui Victor Antonescu, ministru al 

Afacerilor Străine al României, prin care îi transmite nota apărută în ziarul „La France 

de Bordeaux & du S.O.“, referitoare la călătoria lui Nicolae Titulescu la 

Bordeaux…………………………………………………………… 

131. 9 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

132. 9 iunie 1937, Bucureşti. Ziarul „Mişcarea“ trece în revistă comentarii ale presei române 

şi străine privind întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim 

Maksimovici Litvinov…………………………………………………… 

133. 9 iunie 1937, Londra. Conferinţă susţinută de Nicolae Titulescu la Londra, în Camera 

Comunelor………………………………………………………………… 

134. 9 iunie 1937, Londra. Cuvântare ţinută de Nicolae Titulescu la Londra, la Institutul 

Regal pentru Afaceri Internaţionale……………………………………… 

135. 10 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

136. 10 iunie 1937, Londra. Scrisoare adresată lui Nicolae Titulescu de Lady Ivy Muriel 

Chamberlain, văduva Lordului Austen Chamberlain, prin care îşi manifestă dorinţa de 

a-l reîntâlni la Paris…………………………………………………… 

137. 10 iunie 1937, Bucureşti. Atac virulent al ziarului „Mişcarea“ împotriva lui Nicolae 

Titulescu, acuzat că ar fi exponent al Internaţionalei a III-a……………… 

138. 11 iunie 1937, Londra. Scrisoare trimisă lui Nicolae Titulescu de Westminster Bank 

Limited prin care îl anunţă deschiderea unui cont pe numele său………… 

139. 11 iunie 1937, Bucureşti. Protestul Asociaţiei de studii internaţionale „Louis Barthou“ 

împotriva calomniatorilor lui Nicolae Titulescu………………………… 

140. 11 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Leon Kalustian în „Lumea“ împotriva 

denigratorilor lui Nicolae Titulescu…………………………………… 

141. 11 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

142. 11 iunie 1937, Bucureşti. Ziarul clujean „România Nouă“ neagă existenţa vreunui 

acord antimonarhic între Nicolae Titulescu şi Iuliu Maniu………………………… 

143. 11 iunie 1937, Londra. Notă informativă referitoare la o discuţie purtată de prinţul 

Anton Bibescu cu un funcţionar de la Foreign Office privind prezenţele lui Nicolae 

Titulescu în Marea Britanie şi Franţa…………………………………… 

144. 12 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

145. 12 iunie 1937, Bucureşti. Articol apărut în „Lumea“ împotriva campaniei de defăimare 

a lui Nicolae Titulescu………………………………………………… 

146. 12 iunie 1937, Praga. Telegramă de felicitări trimisă de primul-ministru al 

Cehoslovaciei, Milan Hodža, lui Nicolae Titulescu, cu ocazia decernării titlului de 

doctor honoris causa al Universităţii Komensky din Bratislava…………………… 

147. 13 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

148. 13 iunie 1937, [Geneva]. Fragment din scrisoarea lui Maksim Maksimovici Litvinov, 

comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., adresată lui Mihail 

Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al U.R.S.S. la 

Bucureşti, privind întâlnirea de la Talloires………………………… 

149. 13 iunie [1937], Praga. Telegramă trimisă de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Străine, cu privire 

la informarea presei de către ministrul cehoslovac de Externe, Kamil Krofta, asupra 
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caracterului strict privat al vizitei lui Nicolae Titulescu la 

Praga………………………………………………………………… 

150. 13 iunie 1937, Bucureşti. Comentariu publicat de ziarul „Lupta“ pe marginea atacurilor 

la adresa lui Nicolae Titulescu………………………………………… 

151. 13 iunie 1937, Bucureşti. Articol apărut în ziarul „Universul“ împotriva denigrării 

activităţii politice a lui Nicolae Titulescu în străinătate………………………… 

152. 13 iunie 1937, Bucureşti. Ziarul „Epoca“ relevă legitimitatea politică şi morală a 

activităţii internaţionale a lui Nicolae Titulescu………………………………… 

153. 13 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Mişcarea“ ca răspuns la articolul 

apărut în „Universul“ împotriva denigrării activităţii politice a lui Nicolae Titulescu în 

străinătate …………………………………………………………… 

154. 13 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Mişcarea“ pe marginea reacţiilor 

unei părţi a presei britanice, generate de susţinerile lui Nicolae Titulescu în materie de 

securitate colectivă………………………………………………… 

155. 13 iunie 1937, Bucureşti. Articol apărut în ziarul „Universul“ cu privire la necesitatea 

definirii şi promovării fără echivoc a politicii externe a 

României…………………………………………………………………………… 

156. 14 iunie 1937, Bucureşti. Pledoarie a ziarului „Universul“ pentru dreptul egal al tuturor 

oamenilor politici de seamă ai ţării de a avea o prezenţă activă pe scena 

internaţională……………………………………………………………………… 

157. 14 iunie 1937, Londra. Scrisoare trimisă de Institutul Regal pentru Afaceri 

Internaţionale lui Nicolae Titulescu prin care i se cere permisiunea de a introduce în 

fondurile bibliotecii institutului şi de a publica în revista „International Affairs“, 

discursul său Este de dorit reforma Pactului Societăţii Naţiunilor?……………… 

158. 14 iunie 1937, Londra. Discurs ţinut de Nicolae Titulescu la Comitetul pentru Pace şi 

Apărare din Londra……………………………………………………… 

159. 14 iunie 1937, Bucureşti. Scrisoare adresată de Jean Paul-Boncour, însărcinat cu afaceri 

al Franţei la Bucureşti, lui René Massigli, director adjunct al Afacerilor Politice în 

Ministerul Afacerilor Străine al Franţei……………………………… 

160. 15 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări politice ale lui Armand 

Călinescu………………………………………………………………………… 

161. 15 iunie 1937, Bucureşti. Telegramă adresată de Adrien Thierry, ministru al Franţei la 

Bucureşti, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Străine al Franţei, cu privire la 

convorbirea avută cu Regele Carol II şi cu Victor Antonescu, ministru al Afacerilor 

Străine………………………………………………………………… 

162. 16 iunie 1937, Bucureşti. Ziarul „Mişcarea“ condamnă apariţia publicaţiei „Lumea 

Românească“, ca o tentativă de a întări frontul titulescian……………………… 

163. 16 iunie 1937, Moscova. Telegramă adresată de Edmond Ciuntu, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al României la Moscova, Ministerului Afacerilor Străine al 

României cu privire la convorbirea avută cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al 

poporului pentru Afacerile Externe al 

U.R.S.S.…………………………………………………………………………… 

164. 17 iunie 1937, Bucureşti. Ştire publicată de ziarul „Capitala“ cu privire la rechemarea 

lui Constantin Antoniade, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Berna……………………………………………… 

165. 18 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

166. 19 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 
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167. [19 iunie 1937, Bratislava]. Discurs ţinut de profesorul Rudolf Rauscher la ceremonia 

acordării titlului de doctor honoris causa al Universităţii Komensky din Bratislava lui 

Nicolae Titulescu…………………………………………………… 

168. 19 iunie 1937, Bratislava. Conferinţă ţinută de Nicolae Titulescu la Universitatea 

Komensky din Bratislava cu ocazia acordării titlului de doctor honoris causa …… 

169. 19 iunie 1937, Bucureşti. Notă de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, 

trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al U.R.S.S. la Bucureşti, cu Alexandru 

Popescu-Necşeşti, fost subsecretar de stat la Ministerul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor 

al României…………………………………………………… 

170. 20 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

171. 20 iunie 1937, Bucureşti. Comentariu apărut în ziarul „Mişcarea“ împotriva 

convorbirilor de la Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim Maksimovici 

Litvinov…………………………………………………………………………… 

172. 22 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

173. 22 iunie 1937, Praga. Telegramă trimisă de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Străine, cu privire 

la discuţia avută cu Kamil Krofta, ministru de Externe al 

Cehoslovaciei………………………………………………………… 

174. 23 iunie 1937, Bucureşti. Atac al ziarului „Mişcarea“ împotriva lui Nicolae Titulescu, 

acuzat că deţine şi foloseşte ilegal, ca particular, documente ale politicii externe 

româneşti………………………………………………………………… 

175. 24 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Nichifor Crainic în săptămânalul „Sfarmă-

Piatră“ împotriva atacurilor la adresa lui Nicolae Titulescu…………… 

176. 24 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

177. 25 iunie 1937, Bucureşti. Interviu acordat de Nicolae Titulescu lui Iosif Fermo pentru 

ziarul „Universul“………………………………………………………… 

178. 25 iunie 1937, Bucureşti. Articol defăimător publicat de ziarul „Mişcarea“ la adresa 

prezenţelor şi contactelor externe ale lui Nicolae Titulescu……………… 

179. [ante 26 iunie 1937, Bordeaux]. Articol publicat în presa franceză anunţând 

conferinţele lui Nicolae Titulescu şi Jacques Chastenet la Asociaţia Ofiţerilor Mutilaţi 

şi a Foştilor Combatanţi………………………………………………… 

180. 26 iunie 1937, Bordeaux. Conferinţă ţinută de Nicolae Titulescu la Asociaţia Ofiţerilor 

Mutilaţi şi a Foştilor Combatanţi……………………………………… 

181. 27 iunie 1937, Bucureşti. Articol publicat în ziarul „Epoca“ împotriva detractorilor lui 

Nicolae Titulescu şi a altor politicieni români………………………………… 

182. [post 27 iunie 1937, Bucureşti]. Notă informativă privind pe Theodor Solacolu, fost 

consilier de presă la Ambasada României la Roma, incriminat pentru fidelitatea faţă de 

Nicolae Titulescu……………………………………………… 

183. 28 iunie 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisă de Jacques Bouffard, consulul României la 

Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Paris, prin care expediază tăieturi din ziare privind conferinţa lui Nicolae 

Titulescu la Congresul Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor 

Combatanţi………………………………………………………… 

184. [28] iunie 1937, Bordeaux. Articol publicat de ziarul „Petite Gironde“, cu privire la 

conferinţele ţinute de Nicolae Titulescu şi de Jacques Chastenet la Grand-Théâtre din 

Bordeaux, cu ocazia Congresului Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor 

Combatanţi……………………………………………………………… 
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185. 28 iunie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

186. 30 iunie 1937, Paris. Scrisoare adresată de Constantin Dinu Cesianu, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris, lui Victor Antonescu, 

ministru al Afacerilor Străine al României, prin care îi transmite tăieturi din ziarele 

locale cu privire la conferinţa ţinută la Bordeaux de Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

187. 3 iulie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

188. 4 iulie 1937, Paris. Scrisoare adresată de Petrache Ciolan, consul al României la Paris, 

lui Victor Cădere, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Belgrad, 

prin care îi relatează întrevederea de la Paris dintre Nicolae Titulescu şi Iuliu 

Maniu……………………………………………………………………… 

189. 4 iulie 1937, Bucureşti. Relatare apărută în ziarul „Curentul“ cu privire la Consfătuirea 

preşedinţilor organizaţiilor Frontului Românesc din întreg Ardealul, cu referiri la 

întâlnirea de la Paris dintre Nicolae Titulescu şi Iuliu Maniu şi problemele de politică 

internă pe care le-ar fi discutat…………………………… 

190. 5 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Universul“ publică dezminţirea de către Nicolae 

Titulescu a afirmaţiilor lui Viorel Virgil Tilea în legătură cu pretinse intenţii 

republicane ale lui Iuliu Maniu, împărtăşite fostului ministru de Externe în cadrul 

convorbirilor avute la Paris……………………………………………………… 

191. 5 iulie 1937, Bucureşti. Dezminţire publicată de ziarul „Adevărul“ vizavi de afirmaţiile 

lui Viorel Virgil Tilea privind presupuse intenţii antimonarhice ale lui Iuliu Maniu, 

împărtăşite lui Nicolae Titulescu în cadrul convorbirilor avute la 

Paris……………………………………………………………………………… 

192. 5 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Credinţa“ ia atitudine împotriva denigrării lui Nicolae 

Titulescu de către Nicolae Iorga în ziarul „Neamul Românesc“, într-un comentariu 

bazat pe o ştire falsă………………………………………………… 

193. 5 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Dreptatea“ respinge cu indignare afirmaţiile lui Viorel 

Virgil Tilea privind pretinse intenţii antimonarhice ale lui Iuliu Maniu, împărtăşite lui 

Nicolae Titulescu în cadrul convorbirilor avute la Paris………… 

194. 5 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Credinţa“ reia dezminţirea afirmaţiilor lui Viorel Virgil 

Tilea în legătură cu intenţiile republicane ale lui Iuliu Maniu, comunicate lui Nicolae 

Titulescu în cadrul convorbirilor avute la Paris……………………… 

195. 5 iulie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Epoca“ cu privire la aserţiunile 

absurde ale unor politicieni români şi dezminţirea lor de către Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

196. 5 iulie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Dreptatea“ cu privire la alegaţiile lui 

Viorel Virgil Tilea în legătură cu unele pretinse declaraţii de politică internă ale lui 

Iuliu Maniu făcute în cadrul convorbirilor avute la Paris cu Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

197. 7 iulie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

198. 7 iulie 1937, Bucureşti. Atac vulgar publicat de Niculae P. Carp în „Mişcarea“ 

împotriva activităţii politice internaţionale a lui Nicolae Titulescu……………… 

199. 7 iulie 1937, Bucureşti. Nicolae Iorga incriminează în „Neamul Românesc“ publicaţia 

„Gazette de Roumanie“, nou apărută la Paris, pentru atitudinea pozitivă faţă de 

întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu şi Maksim Maksimovici 

Litvinov…………………………………………………………………………… 



121 

 

200. 7 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Dreptatea“ incriminează stăruinţa lui Viorel Virgil 

Tilea în acuzaţiile la adresa lui Iuliu Maniu, referitoare la propunerile pe care le-ar fi 

făcut cu ocazia întâlnirii de la Paris cu Nicolae Titulescu……………………… 

201. 7 iulie 1937, Bucureşti. Ştire publicată de ziarul „Adevărul“ cu privire la cumpărarea 

de către Nicolae Titulescu, pentru Academia Română, a preţioasei Colecţii Moses 

Gaster…………………………………………………………… 

202. 8 iulie 1937, [Bucureşti]. Articol publicat în presa internă cu privire la intrigile 

referitoare la presupusele declaraţii ale lui Iuliu Maniu cu ocazia întâlnirii sale de la 

Paris cu Nicolae Titulescu……………………………………………………… 

203. 8 iulie 1937, Bucureşti. Notă apărută în ziarul „Curentul“ cu privire la anularea 

întâlnirii dintre Milan Hodža, prim-ministru al Cehoslovaciei, şi Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

204. 9 iulie 1937, Bucureşti. Articol critic apărut în ziarul „Mişcarea“ cu privire la politica 

externă a lui Nicolae Titulescu din timpul mandatului său de ministru de 

Externe…………………………………………………………………………… 

205. 9 iulie 1937, Bucureşti. Articol apărut în ziarul „Le Moment“ cu privire la criticile 

adresate lui Nicolae Titulescu de Gheorghe Brătianu, preşedintele aripii georgiste a 

Partidului Naţional Liberal……………………………………………………… 

206. 9 iulie 1937, Bucureşti. „Facla“ dezvăluie substratul politic al criticilor adresate de 

Viorel Virgil Tilea lui Iuliu Maniu pe marginea presupuselor declaraţii ale acestuia în 

cadrul întâlnirii de la Paris cu Nicolae Titulescu……………………… 

207. 9 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Adevărul“ dezavuează afirmaţiile lui Viorel Virgil 

Tilea privind o atitudine antimonarhică a Partidului Naţional-Ţărănesc………… 

208. 9 iulie 1937, Bucureşti. Articol apărut în ziarul „Curentul“ prin care se reiau precizări 

cu privire la întrevederile recente dintre Nicolae Titulescu şi Iuliu 

Maniu……………………………………………………………………………… 

209. 9 iulie 1937, Bucureşti. Revista „Facla“ dezaprobă cu virulenţă alegaţiile calomnioase 

ale lui Viorel Virgil Tilea la adresa lui Iuliu Maniu, pe marginea unor presupuse 

declaraţii antimonarhice în cadrul întâlnirii de la Paris cu Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

210. 9 iulie 1937, Bucureşti. „Ţara Noastră“ publică un articol deopotrivă ostil la adresa lui 

Iuliu Maniu şi a lui Nicolae Titulescu………………………………… 

211. 10 iulie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Lupta“ cu privire la călătoria în 

străinătate a lui Iuliu Maniu şi la întâlnirile sale cu Nicolae Titulescu………… 

212. 10 iulie 1937, [Breasta]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

213. 11 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Dreptatea“ dezminte categoric afirmaţiile lui Viorel 

Virgil Tilea privind presupuse intenţii republicane ale lui Iuliu Maniu…… 

214. 13 iulie 1937, Bucureşti. „Lumea Românească“ acuză injuriile aduse de Gheorghe 

Brătianu lui Nicolae Titulescu……………………………………………………… 

215. 14 iulie 1937, Bucureşti. „Universul“ reproduce ştirea apărută în ziarul londonez 

„Daily Telegraph“ privind vizita lui Nicolae Titulescu în Anglia………………… 

216. 14 iulie 1937, Bucureşti. „Facla“ pledează pentru continuarea liniei Titulescu în 

domeniul politicii externe………………………………………………………… 

217. 15 iulie 1937, Bucureşti. Comentarii semnate de Camil Baltazar în ziarul „Adevărul“ 

pe marginea prefeţei semnate de Nicolae Titulescu în cartea dedicată lui Edvard 

Beneš………………………………………………………………… 

218. 17 iulie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 
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219. 17 iulie 1937, [Bucureşti]. Ştire publicată de ziarul „Tempo“ privind eventuale 

întrevederi în străinătate ale mareşalului Alexandru Averescu cu Nicolae Titulescu, 

G.G. Mironescu şi Octavian Goga…………………………………… 

220. 18 iulie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

221. 19 iulie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Naţionalul“ cu privire la 

întrevederea de la Cap Martin dintre Nicolae Titulescu şi Virgil Madgearu, în cadrul 

căreia s-ar fi transmis din partea Partidului Naţional Ţărănesc propunerea de a accepta 

portofoliul Externelor într-un nou cabinet…………………………… 

222. 19 iulie 1937, Bucureşti. Comentariu apărut în „Lumea Românească“ cu privire la 

articolele ostile lui Nicolae Titulescu publicate de presa de dreapta……………… 

223. 20 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Frontul“ trece în revistă cine este pro şi cine este 

contra liniei de politică externă a lui Nicolae Titulescu…………………………… 

224.  22 iulie 1937, [Bucureşti]. Notă de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, 

trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al U.R.S.S. la Bucureşti, cu Victor 

Antonescu, ministru al Afacerilor Străine al României………………… 

225. 25 iulie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

226. 28 iulie 1937, Londra. Depeşă trimisă de Charles Corbin, ambasador al Franţei la 

Londra, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Străine al Franţei, cu privire la vizita 

Regelui Carol II la Londra………………………………………………… 

227. 29 iulie 1937, [Bucureşti]. Notă de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, 

trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al U.R.S.S. la Bucureşti, cu Gheorghe 

Tătărescu, preşedinte al Consiliului de Miniştri al României……… 

228. 31 iulie 1937, Bucureşti. Ziarul „Mişcarea“ condamnă luările de atitudine pro Titulescu 

ale unor reputaţi gazetari francezi……………………………………… 

229. 8 august 1937, [Moscova]. Scrisoare adresată de Maksim Maksimovici Litvinov, 

comisar al poporului pentru Afacerile Străine al U.R.S.S., lui Mihail Semionovici 

Ostrovski, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al U.R.S.S. la Bucureşti… 

230. 10 august 1937, Berlin. „Deutsche Allgemeine Zeitung“ trece în revistă o serie de 

dificultăţi întâmpinate de politica externă românească după înlăturarea lui Nicolae 

Titulescu de la conducerea cancelariei diplomatice, incriminând prezenţa sa activă pe 

scena internaţională, a unor cercuri politice şi de presă consonante cu linia politică a 

diplomatului român…………………………………………………… 

231. 21 august 1937, [Nauheim]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

232. 29 august 1937, [Karlovy Vary]. Carte poştală ilustrată trimisă de Nicolae Titulescu şi 

colaboratorii săi lui Nicolae Raicoviceanu………………………… 

233. 31 august 1937, Karlovy Vary. Telegramă de mulţumiri trimisă de Nicolae Titulescu lui 

Nicolae Raicoviceanu……………………………………………… 

234. 31 august 1937, Sinaia. Fragment din Însemnări zilnice ale Regelui Carol al II-

lea…………………………………………………………………… 

235. 3 septembrie 1937, [Sinaia]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

236. 27 septembrie 1937, [Breasta]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

237. 28 septembrie 1937, Moscova. Raport adresat de Boris D. Vinogradov, însărcinat cu 

afaceri al U.R.S.S. la Varşovia, lui Vladimir Petrovici Potemkin, comisar adjunct al 

poporului pentru Afaceri Străine al U.R.S.S.…………………………… 
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238. 29 septembrie 1937, [Breasta]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

239. [1 octombrie 1937, Cap Martin]. Scrisoare trimisă de Nicolae Titulescu lui Nicolae 

Raicoviceanu, pentru pregătirea locuinţei şoferului englez……………… 

240. 14 octombrie 1937, Bucureşti. Telegramă trimisă de Adrien Thierry, trimis extraordinar 

şi ministru plenipotenţiar al Franţei la Bucureşti, lui Yvon Delbos, ministru al 

Afacerilor Străine al Franţei, cu privire la convorbirea sa cu Victor Antonescu, ministru 

al Afacerilor Externe al României………………………… 

241. 15 octombrie 1937, [Franţa]. Scrisoare trimisă de  Nicolae  Titulescu lui Nicolae 

Raicoviceanu, privind întărirea securităţii casei din Bucureşti…………………… 

242. 16 octombrie 1937, [Sibiu]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

243. 22 octombrie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

244. 23 octombrie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

245. 26 octombrie 1937, [Sinaia]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

246. 28 octombrie 1937, Berlin. Depeşă trimisă de André François-Poncet, ambasador al 

Franţei la Berlin, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Străine al Franţei, cu privire 

la poziţia Germaniei faţă de Ungaria şi de ţările Micii Înţelegeri………… 

247. 3 noiembrie 1937, [Londra]. Scrisoare trimisă lui Nicolae Titulescu de istoricul 

britanic Arnold J. Toynbee prin care îi mulţumeşte pentru corecturile la un volum în 

curs de apariţie la The Royal Institute of International Affairs………………… 

248. 12 noiembrie 1937, [Londra]. Scrisoare de mulţumiri trimisă lui Nicolae Titulescu de 

Malcolm MacDonald pentru condoleanţele exprimate cu ocazia decesului lui Ramsay 

MacDonald, fost prim-ministru al Marii Britanii………………………… 

249. 13 noiembrie 1937, St.-Moritz. Scrisoare prin care i se solicită lui Nicolae Titulescu o 

prefaţă pentru broşura de prezentare a concursului Challenge Cup de la St.-

Moritz………………………………………………………………………… 

250. 15 noiembrie 1937, Monte Carlo. Testament al Ecaterinei Titulescu…………… 

251. 18 noiembrie 1937, Monte Carlo. Codicil la Testamentul lui Nicolae Titulescu… 

252. 18 noiembrie 1937, Bucureşti. Notă trimisă de Wilhelm Fabricius, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al Germaniei la Bucureşti, Ministerului de Externe german, 

privind negocierile de la Bucureşti ale Comitetelor interguvernamentale german şi 

român…………………………………………… 

253. 19 noiembrie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

254. 20 noiembrie 1937, St.-Moritz. Scrisoare de mulţumiri adresată lui Nicolae Titulescu 

pentru prefaţa la broşura de prezentare a concursului Challenge Cup de la St.-

Moritz……………………………………………………………………… 

255. 22 noiembrie 1937, Geneva. Scrisoare primită de Nicolae Titulescu de la Banca 

Elveţiană prin care i se comunică deschiderea unui credit……………………… 

256. 26 noiembrie 1937, Bucureşti. Articol ostil publicat de ziarul „Ţara Noastră“ în 

legătură cu întoarcerea în România a lui Nicolae Titulescu……………………… 

257. [28 noiembrie 1937, Curtici]. Declaraţie făcută de Nicolae Titulescu ziarului 

„Universul“ cu ocazia sosirii în România………………………………………… 

258. [29 noiembrie 1937, Bucureşti]. Scurt cuvânt de întâmpinare adresat de dr. N. Lupu lui 

Nicolae Titulescu, la sosirea în Gara de Nord a Bucureştilor…………… 
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259. [29 noiembrie 1937, Bucureşti]. Răspunsul lui Nicolae Titulescu la cuvântul de 

întâmpinare adresat de dr. N. Lupu la sosirea diplomatului român în Gara de Nord a 

Bucureştilor……………………………………………………………………… 

260. [29 noiembrie 1937, Bucureşti]. Corespondenţă a ziarului „The Times“ privind sosirea 

lui Nicolae Titulescu în România şi declaraţia ostilă a liderului Gărzii de 

Fier………………………………………………………………………………… 

261. [29 noiembrie 1937, Bucureşti]. Corespondenţă a ziarului „Daily Express“ anunţând 

reîntoarcerea în ţară a lui Nicolae Titulescu…………………………… 

262. [29 noiembrie 1937, Bucureşti]. Corespondenţă a ziarului „News Chronicle“ anunţând 

reîntoarcerea în ţară a lui Nicolae Titulescu…………………………… 

263. [29 noiembrie 1937, Bucureşti]. Notă dedicată de ziarul „News Chronicle“ lui Nicolae 

Titulescu cu ocazia reîntoarcerii sale în ţară……………………………… 

264. [29 noiembrie 1937, Bucureşti]. Corespondenţă publicată de ziarele „Daily Telegraph“ 

şi „Morning Post“ cu ocazia reîntoarcerii în ţară a lui Nicolae 

Titulescu…………………………………………………………………………… 

265. 29 noiembrie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

266. 30 noiembrie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

267. [30 noiembrie 1937, Bucureşti]. Ştire publicată de ziarul „Daily Herald“ anunţând 

reîntoarcerea în ţară a lui Nicolae Titulescu……………………………………… 

268. 30 noiembrie 1937, [Bucureşti]. Scrisoare adresată lui Nicolae Titulescu de D.V. 

Barnoschi, prin care solicită o audienţă…………………………………………… 

269. 1 decembrie 1937, Bucureşti. Scrisoare adresată de Theodor Iorga şi Emil Samoilă lui 

Nicolae Titulescu prin care îl anunţă că îi pun la dispoziţie extrasele de presă române şi 

străine cu privire la persoana sa, identificate şi adunate de Agenţia Internaţională de 

Presă şi Publicitate……………………………………………… 

270. 1 decembrie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul  “Porunca Vremii“ cu ocazia 

revenirii în ţară a lui Nicolae Titulescu…………………………………… 

271. 1 decembrie 1937, Bucureşti. Articol publicat de ziarul „Universul“ cu ocazia 

reîntoarcerii în ţară a lui Nicolae Titulescu……………………………………… 

272. 1 decembrie 1937, Bucureşti. Ziarul „Dreptatea“ salută revenirea în arena politică a lui 

Nicolae Titulescu…………………………………………………………… 

273. 1 decembrie 1937, [Bucureşti]. Fragment din Însemnări zilnice ale lui Constantin 

Argetoianu………………………………………………………………………… 

274. 1 decembrie 1937, Bucureşti. Ziarul „Ţara Noastră“ cere imperios lui Corneliu Zelea 

Codreanu situarea pe o poziţie statornic potrivnică lui Nicolae Titulescu… 

275. 1 decembrie 1937, Bucureşti. În „Neamul Românesc“, Nicolae Iorga acuză pe Nicolae 

Titulescu de oportunism politic, de alianţă electorală cu Partidul Naţional Ţărănesc şi 

Garda de Fier………………………………………………………… 

276. 1 decembrie 1937, Slatina. Ştire ostilă publicată de oficiosul liberal “Vremea Nouă“ cu 

privire la revenirea în ţară a lui Nicolae Titulescu…………………… 

277. 1 decembrie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Benno Brănişteanu în ziarul 

„Adevărul“, salutând reîntoarcerea lui Nicolae Titulescu în lupta politică internă… 

278. 1 decembrie 1937, Bucureşti. Ziarul „Adevărul“ comentează o eventuală colaborare a 

lui Nicolae Titulescu cu Partidul Naţional Ţărănesc……………… 

279. 1 decembrie 1937, Varşovia. Buletin de presă trimis de Legaţia României la Varşovia 

Ministerului Afacerilor Străine, conţinând comentarii din presa poloneză cu privire la 

reîntoarcerea în ţară a lui Nicolae Titulescu………………………… 
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280. 2 decembrie 1937, Varşovia. Buletin de presă trimis de Legaţia României la Varşovia 

Ministerului Afacerilor Străine, reproducând un articol din ziarul „Kurjer Warszawski“ 

cu privire la activitatea lui Nicolae Titulescu……………………… 

281. 2 decembrie 1937, Bucureşti. Nicolae Iorga atacă în „Neamul Românesc“ pe Iuliu 

Maniu şi Nicolae Titulescu……………………………………………………… 

282. 2 decembrie 1937, Bucureşti. Articol publicat de Istrate N. Micescu în „Ţara Noastră“ 
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MINUTĂ A CONVORBIRII DINTRE NICOLAE TITULESCU ŞI 

MILAN STOJADINOVIĆ, PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI ŞI MINISTRU 

AL AFACERILOR STRĂINE AL IUGOSLAVIEI 

 

 

[Saint-Moritz], Le 8 Janvier [1]937 chez moi (de 5–7,30) 

 

Entre autres : 

Moi. Je vous félicite de la manière dont vous avez conduit la politique étrangère 

youg[oslave], mais je ne saurais féliciter la Roumanie d’avoir acquiescé à certains de vos 

actes.  

Stoy[adinovitch]. C’est de notre pacte avec la Bulgarie que vous voulez parler, 

probablement, car je ne connais pas un autre acte pouvant mériter le reproche d’un semblant 

de tort. Je crois que notre pacte avec la Bulgarie profitera à tous les pays balkaniques.  

Moi. Laissez-vous parler avec toute l’autorité que me donne ma fidélité éprouvée à 

l’égard de la Youg[oslavie] et avec la liberté que me donne aujourd’hui ma qualité d’homme 

privé. 

 Il y a deux moments où la Youg. a pu compter ses amis en Roumanie.  

Le premier fut celui du partage du Banat. 

Je considère que notre frontière de droit est la Tisse. La Roumanie, grâce à la méthode 

employée par Jean Bratiano à la Conférence de la Paix a perdu 8 fois plus de territoire que 

Pasici n’en a demandé à Take Ionesco en 1918. Néanmoins, il y eut bien peu de Roumains – 

parmi eux T[ake] Ion[esco] et moi-même – qui mirent au-dessus de leur droit au territoire 

l’intérêt de l’amitié avec la Youg., pays voisin au nôtre sur une très longue partie de notre 

frontière et avec lequel l’Histoire n’enregistra jamais de guerre.  

Le second moment où la Youg. a pu compter ses amis en Roumanie fut celui où nos 

eûmes à choisir entre l’Italie et la Youg.  

En Mars 1933 le Ministre Sola vint me voir pour me dire : ne ratifiez pas le Pacte de 

la Petite Entente signé le 16 Février  1933 et en échange nous vous donnerons : 

a) l’assurance de non révision du côté hongrois ; b) le Banat pris par les Serbes. Je 

refusai. Je dis à Sola : je ne puis accepter le dépècement de la Yougoslavie, mais en échange 

j’offre à l’Italie, d’accord avec les pays de la Petite Entente et la France, le leadership spirituel 

de l’Italie sur la Petite Entente. Deux jours plus tard, Sola m’apporta cette réponse : « Le 

Duce n’acceptera jamais l’amitié avec la Petite Entente en bloc ; avec des morceaux peut-être. 

Il y a trop d’immeubles à louer pour que l’Italie accepte jamais d’habiter en locataire dans 

l’immeuble qui s’appelle la Petite Entente ». 

Je mis immédiatement au courant le Ministre Ciolac Antici, et plus tard, 

Fotich. Comme l’histoire s’était ébruitée, j’ai de même publié une espèce de communiqué 

disant que l’Italie n’avait jamais offert le dépècement de la Youg. On sait ce que pareils 

communiqués veulent dire.  

Mon cher Stoya, vous devez reconnaître que s’il y avait 2 rapprochements faciles à 

opérer pour la Roumanie c’était celui avec l’Italie et celui avec la Bulgarie.  

Stoyad. Tout ce que vous dites est parfaitement exacte, et votre fidélité à la Youg. est 

gutgeschriben dans nos registres.  
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Moi. Pourtant on dit chez nous que c’est vous qui avez déclaré que vous ne viendriez 

jamais en Roumanie tant que je serai M[inistre] des Aff[aires] Étrang[ères]. 

Stoy. sur un ton révolté : C’est faux et je vous autorise à le démentir formellement. 

Moi. Merci, mais je ne l’ai jamais cru, car c’est moi qui ai annoncé en votre présence 

aux personnalités serbes votre visite en Roumanie, déjà au mois de Mai [1]936, et qui en ai 

parlé officiellement à un banquet au Palais Sturdza en Juin 1936.  

Donc, je continue.  

Quelle attitude a eu la Youg. à l’égard de chaque tentative de rapprochement vers la 

Roumanie venant du côté bulgare ? Deux fois le Roi Alexandre a demandé au Roi Carol de ne 

pas recevoir Boris (déc. 1932 et Août 1933). En déc. j’ai dû aller à Belgrade et montrer au Roi 

Alexandre que le Maréchal Averesco ne l’avait pas trahi avec l’Italie. Je lui ai montré les 

originaux de notre traité avec l’Italie et ses annexes. Bien plus, la Youg. s’est opposée à ce 

que nous recevions le Présid. Musanoff. 

Dans ces conditions, est-ce trop demander que de réclamer la réciprocité dans les 

rapports de la Youg. avec la Bulgarie ?  

Si j’avais été M. des Aff. Étr. je vous aurais répondu : tout rapprochement bulgaro-

yougoslave me réjouit. Mais puisque vous êtes arrivés au point de faire des traités d’amour, je 

vous demande d’utiliser le désir bulgare de se rapprocher de vous dans le sens de la signature 

d’un traité identique avec la Roumanie et de prolonger dès aujourd’hui le Pacte Balkanique 

pour une nouvelle période de 7 ans qui avec les 4 qui restent font un total de 11 ans, pour bien 

marquer que le Pacte Balk. n’est en rien affecté et prime tous les autres traités.  

Stoyadinovici. La Bulgarie n’aurait jamais pu avaler à la fois 3 pilules amères : la 

Youg., la Roum. et la Grèce. Quant au prolongement du Pacte Balk., nulle nécessité de le 

faire 4 ans à l’avance. Une déclaration qu’il n’est pas affecté suffit.  

Moi. Où voyez-vous les pilules amères ? Il s’agit de mots : amitié perpétuelle, etc.  

Stoy. Non. Ces mots signifient que la frontière yougoslave ne sera plus jamais 

contestée par les Bulgares.  

Moi. (étonné). Mais alors le Pacte Balk. est bel et bien violé. Ce Pacte signifie ou bien 

la reconnaissance de toutes les frontières balk[aniques] par l’entrée de la Bulgarie au sein de 

notre communauté ou bien le maintien de la Bulgarie à une distance égale des 4 nations balk. 

La reconnaissance d’une seule frontière, c’est l’attisement de la révision sur les autres, dans 

l’espèce grecque et roumaine. C’est la négation même du Pacte Balkanique. Vous avez 

substitué une ligne droite Belgrade-Sofia-Ankara à la circonférence que représentait le Pacte 

Balk. Belgrade-Bucarest-Ankara-Athènes.  

Stoyad. Le gouvernement roumain actuel a été plus chic que vous. Il n’a pas soulevé 

de telles questions.  

Moi. Et si je disais à la Hongrie : je vous cède la Transylvanie, je serai encore plus 

chic. Mais j’aurais trahi mon pays. Mon cher Stoya, cartes sur table. J’ai observé en Youg. un 

changement d’attitude depuis la visite du Roi Boris en Décembre 1933. 

En Octobre 1933, quand le Pacte Balk. fut réellement conclu, le Roi Alexandre était 

terriblement anti bulgare. Il approuva sur le champ le traité, écrit sur un petit bout de papier, 

conclu entre Maximos, représentant aussi les Turcs, et moi, représentant aussi la Yougoslavie.  

Après la visite du Roi Boris, le Roi Alexandre changea. Et avec lui, les dirigeants 

serbes aussi. On sentait qu’ils hésitaient tous entre le Pacte Balk. et l’accord bilatéral offert 

par la Bulgarie, pour échapper à l’encerclement. En janvier, sur un ton fâché, le Roi 

Alexandre demande des conditions nouvelles : conventions militaires immédiates avec la 

Grèce et la Turquie. 

J’ai trimé. Et je les ai obtenues.  

Et quand, au début de Février  1934, on vit que j’avais satisfait à toutes les conditions 

du Roi, on tâcha de saboter le Pacte Balkanique par une autre méthode : la limitation de sa 
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durée. Au début, la Roumanie, la Turquie, la Grèce le voulaient perpétuel. Jeftici nous 

proposait 2 ans. Pour faire preuve d’esprit de conciliation, nous acceptâmes 15 ans. Jeftici 

insistait pour ses 2 ans.  

Quand, en tête-à-tête, je lui demandai et à lui et au Roi pourquoi il ne voulait pas d’un 

Pacte plus long que 2 ans, ils répondirent : nous ne voulons pas nous lier les mains à l’égard 

de la Bulgarie pour plus de 2 ans.  

Donc, les 2 affirmaient la nécessité de la liberté d’action à l’égard de la Bulgarie, 

après une période de 2 ans.  

La durée de 2 ans était le compromis que la Youg. avait trouvé pour rester fidèle à la 

parole donnée pour la conclusion du Pacte Balk. et pour ménager aussi l’accord bilatéral avec 

la Bulgarie, qui avait ses préférences.  

Les choses finirent par se gâter. 

Un jour, où j’avais invité toutes les délégations balk. à déjeuner à la Légation de 

Roumanie, je me suis fâché, et devant l’obstination de Jeftici je lui dis : « je vous prie de me 

donner une locomotive à 5 heures. Je serai demain à Bucarest d’où l’on vous enverra un 

Ministre qui signera un Pacte Balk. pour 2 ans. Moi jamais. Et maintenant, Messieurs, allez 

déjeuner, – mais sans moi ».  

Je me retirai dans ma chambre et le déjeuner fut, me dit-on, lugubre. Après une ½ 

heure de répit, je me mis à rédiger une formule très longue qui fixait la durée du Pacte pour 7 

ans et le renouvellement automatique sauf dénonciation. Lorsque les invités sortirent de la 

salle à manger, je descendis le grand escalier de la Légation, le nouveau texte à la main.  

– Si je vous ai bien compris, c’est cela que vous voulez, dis-je à Jeftici, qui au fond 

voulait 2 ans et pas 7.  

– Oui, répondit Jeftici, heureux à l’idée que la casse pouvait être évitée, mais je dois 

consulter le Roi.  

Un quart d’heure plus tard, Jeftici était de retour avec la réponse affirmative du Roi. 

J’ouvris la porte du salon où se trouvaient les autres invités et je dis simplement : Messieurs, 

le Pacte Balk. est conclu. Le soir de ce fameux 4 Février  1934 nous signâmes formellement, 

au M. des Aff. Étr. de Belgrade le Pacte Balk. ainsi qu’une invitation à la Bulgarie d’y 

adhérer. La signature du 9 Février  à Athènes fut une cérémonie officielle. On apposa les 

sceaux.  

Mon cher Stoyadinovici, pour quiconque a vécu ces moments historiques, le fait que 

vous avez tant lutté pour la liberté de vos mouvements à l’égard de la Bulgarie, le fait que 

vous avez refusé à Bucarest en 1935 de fixer une période plus longue que les 5 ans prévus 

après l’expiration des 2 premières années, le fait que vous vous arrangez de belle sorte que la 

Bulgarie ne reconnaît les frontières qu’à la Yougoslavie serbe, le fait qu’aujourd’hui même 

vous refusez, une fois l’accord serbo-bulgare réalisé, de prolonger la durée du Pacte Balk., 

sont des événements troublants. Ainsi donc, l’accord actuel avec la Bulgarie n’est qu’un 

provisorat, destiné à être remplacé par une coopération encore plus étroite. De quel genre sera 

cette coopération ? Et si nous opposons notre veto, au bout de quatre années, libérés du Pacte 

Balk., vous ferez ce que vous voudrez. Comment cette liberté d’action est-elle compatible 

avec l’ordre des choses crée par nous dans les Balkans en 1934, comment est-elle compatible 

avec la Petite Entente qui, elle, est perpétuelle ? Nous nous acheminons vers quelque chose 

que vous voyez, parce que vous vous y préparez, mais que moi, je ne connais pas.  

Stoyadinovici. Vous verrez, tout sera pour le mieux pour tous. Heureusement que 

Tataresco et Antonesco n’ont pas soulevé ces questions.  

Moi. Si c’est comme cela, heureusement que vous soyez venus à St.-Moritz pour 

entendre le véritable point de vue de la Roumanie.  

 

* 
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Autre partie de la conversation.  

Stoya. On a beaucoup parlé du passage que vous auriez accordé aux troupes 

soviétiques à travers la Roumanie.  

Moi. Je le dénie de la manière la plus formelle. 

Stoya. On m’a dit que cela se réduisait à un engagement verbal. Mais ce dernier, s’il 

avait été pris, ne saurait lier le pays.  

Moi. Pas plus verbal qu’écrit : il n’y a pas d’engagement du tout. D’ailleurs, je 

ruinerais toute ma carrière si j’apposais inutilement ma signature au bas de l’article 16 déjà 

signé par Jean Bratiano (Tr[aité] de Versailles) ou si je signais une convention de passage 

pour les troupes russes, qui, si elles ne sortaient pas de Bessarabie, c’est moi qui serais 

l’auteur de la perte de cette province. J’ai trop bataillé pour elle, que de donner, à un coup de 

force russe, la légitimité de ma signature de Ministre.  

Stoya. C’est exact. Et je vous ai simplement répété ce que l’on a dit.  

Moi. Le 11 Septembre, j’étais à la mort. J’ai écrit dans ce carnet rouge que voici de ma 

main : 

« Je me sens perdu. Je souffre de ne plus pouvoir lutter pour mon pays ». Comment le 

donnerai-je en pâture aux autres ? Vous répétez les échos de la propagande polono-allemande. 

Et maintenant, laissez-moi vous poser une question : si, par hasard, j’avais, je ne dis pas que 

je l’ai, je dis si, si donc j’avais un papier personnel, car s’il était officiel il serait aux archives, 

que l’URSS s’engage à ne jamais franchir le Dniestr en vertu de ses obligations d’assistance, 

sans une demande formelle du Gt. Roumain à cet effet, que diriez-vous [?]  

Stoya. Je dirais que vous avez admirablement conduit le navire de la politique 

roumaine.  

 

Şi am hârtia!  

* 

Autre partie de la conversation. 

Stoya. Pourquoi n’êtes-vous pas inscrit dans un parti ? 

Moi. Parce que la seule question qui m’intéresse aujourd’hui peut être mieux défendre 

au nom de la Nation, que je sens représenter, qu’au nom d’un parti.  

Ainsi en 1920-21 j’étais passionné de la Réforme Financière. Aujourd’hui je crains la 

guerre : partant, la question me semble petite. La seule question qui m’intéresse, la seule pour 

laquelle je donnerais ma vie, est celle du maintien de nos frontières actuelles.  

Stoya. Vous êtes plus pessimiste que moi. Je ne crois pas à la guerre. L’Espagne 

confirme ma conviction. Dès qu’il y a danger, on se retire. L’Allemagne n’est pas encore 

prête.  

Moi. Posons alors la question sous une autre forme. Si l’on me demandait : croyez-

vous à la guerre d’ici 10 ans, je répondrai : oui, cent pour cent. Croyez-vous à la guerre d’ici 

cinq ans ? Oui, 70%.  

Stoya. Ainsi formulée, je suis d’accord avec vous sur la question.  

 

[Traducere] 

 

 

[Saint-Moritz], 8 ianuarie [1]937 (orele 17–19,30) 

 

Printre altele: 

Eu. Vă felicit pentru modul în care aţi condus politica externă iug[oslavă], dar nu aş 

putea felicita România pentru că a fost de acord cu unele din acţiunile dumneavoastră.  
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Stojadinović. Vă referiţi, probabil, la pactul nostru cu Bulgaria, căci nu ştiu alt act care 

să merite reproşul cuvenit unei aparente greşeli. Cred că toate ţările balcanice vor avea de 

profitat de pe urma pactului nostru cu Bulgaria. 

Eu. Permiteţi-mi să vă vorbesc cu toată autoritatea pe care mi-o dă fidelitatea mea 

dovedită faţă de Iugoslavia şi cu întreaga libertate ce-mi conferă astăzi calitatea mea de 

persoană particulară.  

Au fost două momente în care Iugoslavia a putut conta pe prietenia României.  

Primul a fost acela al împărţirii Banatului. 

Cred că frontiera noastră de drept este Tisa. România, datorită metodei folosite de Ion 

Brătianu la Conferinţa de Pace, a pierdut de 8 ori mai mult teritoriu decât îi ceruse Pasić lui 

Take Ionescu în 1918. Cu toate acestea, puţini au fost românii – printre ei numărându-se Take 

Ionescu şi cu mine – care au pus mai presus de dreptul propriu la  teritoriu interesul prieteniei 

cu Iugoslavia, ţară vecină cu care avem o lungă frontieră şi cu care nu am înregistrat, în 

decursul Istoriei, niciodată războaie. 

Al doilea moment în care Iugoslavia a putut conta pe prietenia României a fost când a 

trebuit să alegem între Italia şi Iugoslavia.  

În martie 1933, ministrul Sola a venit să mă vadă şi mi-a spus: nu ratificaţi Pactul 

Micii Înţelegeri semnat la 16 februarie 1933 şi vă vom da, în schimb: 

a) garanţia nerevizuirii din partea ungară; b) Banatul luat de sârbi. Am refuzat. I-am 

spus lui Sola: nu pot accepta dezmembrarea Iugoslaviei, dar ofer în schimb Italiei, cu acordul 

ţărilor Micii Înţelegeri şi al Franţei, şefia spirituală a Micii Înţelegeri. După două zile, Sola 

mi-a adus răspunsul ce urmează: „Ducele nu va accepta niciodată prietenia cu Mica Înţelegere 

în bloc; cu părţi ale ei, s-ar putea. Există prea multe case de închiriat pentru ca Italia să 

consimtă vreodată să locuiască în calitate de chiriaş într-o casă denumită Mica Înţelegere“.  

Lucru pe care l-am adus îndată la cunoştinţă ministrului Ciolac Antić şi apoi lui Fotić. 

Cum chestiunea transpirase, am publicat şi un soi de comunicat care spunea că Italia nu 

propusese niciodată dezmembrarea Iugoslaviei. Se ştie ce înseamnă asemenea comunicate. 

Dragul meu Stoja, trebuie să recunoaşteţi că dacă România ar fi fost vrut două 

apropieri lesne de operat, acestea ar fi fost aceea cu Italia şi aceea cu Bulgaria.  

Stojad. Tot ce spuneţi e perfect adevărat şi fidelitatea dumneavoastră faţă de Iugoslavia 

este gutgeschriben în registrele noastre. 

Eu. Cu toate acestea, la noi se spune că dumneavoastră aţi declarat că nu veţi veni 

niciodată în România atâta timp cât eu voi fi ministru al Afacerilor Străine. 

Stoj. pe un ton revoltat: Este fals şi vă autorizez să dezminţiţi aceasta în mod formal. 

Eu. Vă mulţumesc; n-am crezut niciodată aşa ceva, căci încă din luna mai 1936, chiar 

eu am anunţat, în prezenţa dumneavoastră, personalităţilor sârbe vizita ce urma s-o faceţi în 

România, şi tot eu am vorbit despre ea în mod oficial la Palatul Sturdza, în iunie 1936.  

Să mergem, aşadar, mai departe. 

Ce atitudine a avut Iugoslavia faţă de fiecare tentativă a părţii bulgare de a se apropia 

de România? Regele Alexandru i-a cerut de două ori Regelui Carol să nu-l primească pe Boris 

(în decembrie 1932 şi în august 1933). În decembrie 1932 a trebuit să merg la Belgrad şi să-i 

arăt Regelui Alexandru că mareşalul Averescu nu-l trădase cu Italia. I-am arătat originalele 

tratatului nostru cu Italia şi anexele lui. Mai mult chiar, Iugoslavia s-a opus ca noi să-l primim 

pe preşedintele Muşanov. 

În atare condiţii, este oare prea mult să pretindem reciprocitate în raporturile 

Iugoslaviei cu Bulgaria? 

Dacă aş fi fost ministru al Afacerilor Străine, v-aş fi răspuns: orice apropiere bulgaro-

iugoslavă mă încântă. Dar pentru că aţi ajuns pe punctul de a face tratate de dragoste, vă cer 

să folosiţi dorinţa bulgară de a se apropia de voi în sensul semnării unui tratat identic cu 

România şi să prelungiţi chiar de astăzi Pactul Balcanic pe o nouă perioadă de 7 ani, care, 
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împreună cu cei 4 care au mai rămas, fac un total de 11 ani, care să demonstreze că Pactul 

Balcanic nu a fost întru nimic afectat şi primează asupra tuturor celorlalte tratate. 

Stojadinović. Bulgaria n-ar fi putut niciodată înghiţi dintr-o dată trei pilule amare: 

Iugoslavia, România şi Grecia. Cât despre prelungirea Pactului Balcanic, nu este nicidecum 

nevoie să aibă loc cu patru ani înainte. Este suficientă o declaraţie că el rămâne neschimbat. 

Eu. Unde vedeţi pilule amare? Nu sunt decât cuvinte: prietenie veşnică etc. 

Stoj. Nu. Aceste cuvinte înseamnă că frontiera iugoslavă nu va mai fi niciodată 

contestată de bulgari.  

Eu (surprins). Dar, în acest caz, Pactul Balcanic este violat de mai multe ori. Acest 

Pact semnifică ori recunoaşterea tuturor frontierelor balcanice, prin intrarea Bulgariei în sânul 

comunităţii noastre, ori menţinerea Bulgariei la o distanţă egală de cele patru naţiuni 

balcanice. Recunoaşterea unei singure frontiere înseamnă incitarea revizuirii pe celelalte, în 

cazul de faţă pe frontiera grecească şi pe cea românească. Înseamnă însăşi negarea Pactului 

Balcanic. Aţi pus o linie dreaptă Belgrad-Sofia-Ankara în locul circumferinţei Belgrad-

Bucureşti-Ankara-Atena pe care o reprezenta Pactul Balcanic. 

Stojad. Actualul guvern român a fost mai elegant decât dumneavoastră. N-a ridicat 

asemenea chestiuni. 

Eu. Şi dacă aş spune Ungariei: vă cedez Transilvania aş fi şi mai elegant. Dar mi-aş 

trăda ţara. Să jucăm cu cărţile pe faţă, dragul meu Stoja.  

Am observat în Iugoslavia o schimbare de atitudine după vizita Regelui Boris, în 

decembrie 1933. 

În octombrie 1933, când a fost încheiat de fapt Pactul Balcanic, Regele Alexandru era 

extrem de antibulgar. A aprobat tratatul pe loc, scris pe o foaie de hârtie, încheiat între 

Maximos, care-i reprezenta şi pe turci, şi mine, care reprezentam şi Iugoslavia. 

După vizita Regelui Boris, Regele Alexandru s-a schimbat. Şi, odată cu el, şi 

conducătorii sârbi. Se simţea că şovăie cu toţii între Pactul Balcanic şi acordul bilateral oferit 

de Bulgaria, ca să scape de încercuire. În ianuarie, Regele Alexandru cere, pe un ton supărat, 

noi condiţii: convenţii militare imediate cu Grecia şi Turcia. 

M-am străduit. Şi le-am obţinut. 

Iar când s-a văzut, la începutul lunii februarie 1934, că îndeplinisem toate condiţiile 

impuse de Rege, s-a încercat sabotarea Pactului Balcanic printr-o altă metodă: limitarea 

duratei sale. La început, România, Turcia, Grecia îl doreau perpetuu. Jevtić ne propunea 2 ani. 

Ca să dăm dovadă de spirit de conciliere, am acceptat 15 ani. Jevtić insista pentru cei 2 ani pe 

care-i propusese. 

Când i-am întrebat, în mod confidenţial, pe el şi pe rege, de ce nu voiau un Pact pe o 

durată mai mare de 2 ani, mi-au răspuns: nu vrem să ne legăm mâinile în privinţa Bulgariei 

pentru mai mult de 2 ani. 

Aşadar, cei doi afirmau necesitatea libertăţii de acţiune faţă de Bulgaria după o 

perioadă de 2 ani. 

Durata de 2 ani era compromisul pe care îl găsise Iugoslavia pentru a rămâne fidelă 

cuvântului dat la încheierea Pactului Balcanic şi pentru a menaja totodată acordul bilateral cu 

Bulgaria, care avea preferinţele ei. 

În cele din urmă, situaţia s-a deteriorat. 

Într-o zi, când invitasem, la dejun, la Legaţia României, toate delegaţiile balcanice m-

am supărat şi, în faţa încăpăţânării lui Jevtić, i-am zis: „vă rog să-mi puneţi la dispoziţie o 

locomotivă la orele 5. Mâine voi fi la Bucureşti, de unde vi se va trimite un ministru care va 

semna Pactul Balcanic pentru o perioadă de 2 ani. Eu, niciodată. Iar acum, domnilor, poftiţi la 

masă, dar fără mine“. 

M-am retras în camera mea, iar dejunul a fost, după mi s-a spus, lugubru. După ce m-

am odihnit o jumătate de oră, m-am apucat să redactez un text foarte lung care fixa durata 
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Pactului la 7 ani şi reînnoirea automată, în cazul în care n-ar fi fost denunţat. Pe când invitaţii 

ieşeau din salon, am coborât scara principală a Legaţiei, ţinând în mână noul text. 

– Dacă v-am înţeles bine, asta doriţi, i-am spus lui Jevtić, care, de fapt, voia 2 ani, nu 

7. 

– Da, răspunse Jevtić, fericit la gândul că dezacordul poate fi evitat, dar trebuie să-l 

consult pe Rege.  

După un sfert de oră, Jevtić s-a şi întors cu răspunsul afirmativ al Regelui. Am deschis 

uşa salonului în care se aflau ceilalţi invitaţi şi am spus simplu: domnilor, Pactul Balcanic a 

fost încheiat. În seara acelui faimos 4 februarie 1934 am semnat formal, la Ministerul 

Afacerilor Străine din Belgrad, Pactul Balcanic, precum şi o invitaţie de aderare adresată 

Bulgariei. Semnarea la Atena, la 9 februarie, a fost o ceremonie oficială. Atunci s-au aplicat 

sigiliile. 

Dragul meu Stojadinović, pentru oricine a trăit acele momente istorice, faptul că aţi 

luptat într-atât pentru libertatea mişcărilor voastre în privinţa Bulgariei, faptul că aţi refuzat în 

1935, la Bucureşti, să fixaţi o perioadă mai lungă decât cei 5 ani prevăzuţi după expirarea 

primilor 2, faptul că faceţi în aşa fel încât Bulgaria să nu recunoască frontierele decât cu 

Iugoslavia sârbească, faptul că refuzaţi, chiar şi astăzi, când acordul sârbo-bulgar este realizat, 

prelungirea duratei Pactului Balcanic, toate acestea sunt evenimente tulburătoare. Aşa fiind, 

actualul acord cu Bulgaria nu este decât un provizorat, menit a fi înlocuit printr-o cooperare şi 

mai strânsă. Ce fel de cooperare va fi aceasta? Şi chiar dacă ne opunem prin veto, la capătul 

celor patru ani, când veţi fi eliberaţi de Pactul Balcanic, veţi face ce veţi dori. Cum poate fi 

această libertate de acţiune compatibilă cu starea de lucruri creată de noi în Balcani în 1934, 

cum poate fi ea compatibilă cu Mica Înţelegere, încheiată pe durată nelimitată? Ne îndreptăm 

către ceva numai de voi ştiut, pentru că sunteţi pregătiţi în acest scop, dar către ceva ce mie 

îmi scapă. 

Stojadinović. Veţi vedea, totul va fi cât se poate de bine pentru toţi. Din fericire, 

Tătărescu şi Antonescu nu au ridicat aceste chestiuni. 

Eu. Dacă este aşa, din fericire, aţi venit la St.-Moritz ca să auziţi adevăratul punct de 

vedere al României. 

* 

Alt fragment al conversaţiei. 

Stoja. S-a vorbit mult de faptul că aţi acordat trupelor sovietice dreptul de trecere prin 

România. 

Eu. Dezmint aceasta în modul cel mai categoric. 

Stoja. Mi s-a spus că asta se reduce  la un angajament verbal. Dar un atare angajament, 

dacă ar fi luat, nu ar avea puterea de a angaja ţările. 

Eu. Nici verbal, darămite scris: nu există niciun fel de angajament. De altfel, mi-aş 

ruina întreaga carieră dacă mi-aş pune semnătura, în mod inutil, în josul articolului 16, semnat 

deja de Ion Brătianu (Tratatul de la Versailles), sau dacă aş semna o convenţie de trecere a 

trupelor ruseşti, care, dacă n-ar mai ieşi din Basarabia, m-ar face răspunzător de pierderea 

acestei provincii. Prea mult m-am luptat pentru ea pentru ca să dau, de frica forţei ruseşti, 

legitimitatea semnăturii mele de ministru. 

Stoja. Întocmai. V-am repetat pur şi simplu ceea ce s-a spus.  

Eu. În 11 septembrie eram aproape mort. Am scris în jurnalul acesta cu coperte roşii, 

pe care-l ţin în mână:  

„Mă simt pierdut. Sufăr că nu mai pot lupta pentru ţara mea“. Cum s-o dau pe mâna 

altora? Vă faceţi ecoul propagandei polono-germane. Acum însă, permiteţi-mi să vă adresez o 

întrebare: dacă, printr-o întâmplare, aş avea, nu spun că am, spun dacă, dacă aş avea aşadar un 

document personal – căci dacă ar fi oficial s-ar afla la arhive – prin care URSS se angajează 
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să nu treacă niciodată Nistrul în virtutea obligaţiilor sale de asistenţă fără o cerere formală în 

acest sens din partea guvernului român, ce-aţi spune? 

Stoja. Aş spune că aţi condus în mod admirabil corabia politicii româneşti.  

 

Şi am hârtia! 

* 

Alt fragment din conversaţie. 

Stoja. De ce nu v-aţi înscris într-un partid? 

Eu. Pentru că singura chestiune ce mă interesează astăzi poate fi mai bine apărată în 

numele Naţiunii pe care simt că o reprezint decât în numele unui partid. 

Astfel, în 1920–21 eram pasionat de Reforma financiară. Astăzi mă tem de război: prin 

urmare, întrebarea mi se pare de mică importanţă. Singura chestiune care mă interesează, 

singura pentru care mi-aş da viaţa, este aceea a menţinerii frontierelor noastre actuale. 

Stoja. Sunteţi mai pesimist decât mine. Nu cred în război. Spania îmi întăreşte 

convingerea. De îndată ce e război, dai înapoi. Germania nu este încă pregătită. 

Eu. Să punem atunci întrebarea sub altă formă. Dacă aş fi întrebat: credeţi într-un 

război peste 10 ani, aş răspunde: da, sută la sută. Credeţi într-un război peste cinci ani: da, 

70%. 

Stoja. Formulată astfel, sunt de acord cu dumneavoastră asupra chestiunii.  

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 2, caiet 2. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Calais], 14 ianuarie 1937 

 

 Luat masa, după plecarea din Bucureşti cu Mirto, care merge la Paris pentru 3 zile „să 

semneze un contract“, şi stat mult de vorbă cu dânsul. 

………………………………………………………………………………..………… 

 Mai interesante au fost câte mi-a povestit despre Titulescu, pe care-l văzuse la Monte 

Carlo şi pe care-l părăsise la 20 decembrie. Mirto a fost camarad de promoţie în liceu cu 

fenomenul, aşa încât acesta s-a lăsat în scări cu dânsul. Am de altminteri impresia că se 

deschide faţă de orice român întâlneşte, ca să se disculpe, să acuze şi să se hrănească şi el cu 

iluzia unei reveniri la putere. Mirto l-a găsit pe Titulescu foarte bine, n-ar mai avea decât 4 kg 

de câştigat ca să revină la greutatea lui – fizică – dinainte de boală. De globulele roşii n-a 

vorbit cu Mirto, cel puţin aşa spune acesta. Încolo, cum l-am cunoscut toţi, urlă ceasuri 

întregi, mai ales după miezul nopţii. E furios pe Tătărescu, pe Rege, pe toţi oamenii politici 

români – pe lumea întreagă – mai puţin admiratorii săi căci sunt şi din aceştia: a enumerat cu 

grijă lui Mirto pe toţi oamenii însemnaţi din Europa care i-au telegrafiat de Anul Nou, toate 

consultaţiile de drept internaţional care i s-au cerut pentru procese din Franţa şi din Anglia – 

toate băncile care i-au oferit credite nelimitate ca să lupte împotriva adversităţii
5
.  

                                                 
5
 Această din urmă afirmare este probabil menită să explice sumele mari pe care le cheltuieşte împreună cu suita 

sa la Monte Carlo sau la St.-Moritz. Sumele încasate din fondurile Externelor şi puse la o parte sunt într-adevăr 

greu de mărturisit.  
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 Împotriva lui Tătărescu, mai cu seamă, spumega. Nu numai că în toate ocaziile, dl 

Guţă s-a arătat perfect de acord cu el asupra politicii noastre externe, nu numai că la plecarea 

la Montreux i-a dat faimosul „proces verbal-certificat“, ca rezultat al faimosului Consiliu de 

Miniştri din iulie prin care amicul Titulescu fusese din nou întărit în politica sa externă – dar a 

mai arătat lui Mirto şi o scrisoare particulară semnată de Tătărescu, de Inculeţ, de Victor 

Antonescu şi de dr. Angelescu, prin care Partidul Liberal se solidariza în totul cu cele 

conţinute în procesul verbal al guvernului. Mirto a recunoscut în scrisoare scriitura lui 

Tătărescu, căci scrisoarea fusese nu numai semnată, dar şi redactată şi scrisă de acesta. Şi 

toate aceste dovezi de încredere şi de solidaritate, ca să-l lovească după două săptămâni aşa 

cum l-a lovit. Ceea ce Titulescu n-a spus însă lui Mirto, e că toate aceste dovezi de solidaritate 

ale guvernului nu erau deloc în contrazicere cu „lovitura“, căci aceasta nu i-a dat-o guvernul, 

ci Regele. N-a spus-o lui Mirto, dar o ştia, căci a înjurat pe Rege ca la uşa cortului. E natural 

convins că plecarea lui a fost o nenorocire pentru ţară. Vărsa foc faţă de vizita lui [Victor] 

Antonescu la Praga, faţă de manifestările lui Victoraş la Bratislava şi în Iugoslavia. „Ştii că la 

Paris, Antonescu a fost primit foarte prost?“ Mirto nu ştia şi n-o crede nici acum… 

 Atitudinea guvernului faţă de Soviete, de Polonia, de Germania, de Italia, e curată 

nebunie. „Mă, răul pe care-l fac oamenii aceştia nu-l voi mai putea drege nici eu“! Să fie pe 

pace, căci multă vreme nu va mai avea să intervină! 

 Dar faţă de cine s-a arătat Titulescu mâhnit şi jignit până în fundul sufletului a fost faţă 

de Italia. Mirto povestea că marele „nedreptăţit“ plângea povestind ce i se întâmplase. După 

nenorocitul incident de la Geneva (cu invectiva lui împotriva gazetarilor italieni), Titulescu 

strânsese mărturiile scrise ale celor ce se aflau în preajma lui în memorabila şedinţă, şi 

alcătuise un dosar (mania lui) prin care se dovedea că întreruperea lui violentă nu fusese 

îndreptată nici împotriva Italiei, nici împotriva gazetarilor italieni, căci nu ştiuse cine urlase 

împotriva Negusului (!!!) – versiune nouă – ci împotriva manifestanţilor anonimi care nu 

respectaseră cuvântul unui nenorocit. Tocmai voia să trimită dosarul său la Roma când au 

apărut în ziarele italiene infamii asupra lui şi anume că mumă-sa îl făcuse cu un refugiat rus 

de rasă mongolică, şi ca probă se dă şi un foarte tipic portret. Să se atace până şi cinstea 

veneratei sale mame (şi aici-l pridideau [sic!] lacrimile), era prea mult! Desigur, după 

asemenea procedee incalificabile, nu mai putea trimite dosarul. Şi probabil că a început să 

alcătuiască altul, ca să dovedească că nu e mongol. 

 Ştirea publicată de ziarele noastre, că ar fi avut la St.-Moritz o lungă întrevedere cu 

Stojadinović, deşi posterioară despărţirii lui Mirto de el, n-ar fi adevărată şi în orice caz ar fi 

lipsită de sens, căci Titulescu înjura pe primul-ministru sârbesc de-l spurca, şi-l acuza de toate 

uneltirile care au dus la debarcarea lui. Mirto l-a lăsat pe dl Titulescu într-o stare de 

exasperare curat patologică. 

– 

 Sosit la Paris pe vreme posomorâtă. Parisul mi-a părut şi mai trist decât îl lăsasem în 

noiembrie, şi mai gol. Luat dejunul – şi ce dejun – la „Escargot“ cu Şoneriu şi soţia lui, 

aflători în Paris şi care-mi ieşiseră înainte. Şoneriu văzuse în ajun pe Tabacovici care fusese şi 

el să vadă pe Titulescu la St.-Moritz şi care îi povestise exact aceleaşi lucruri pe care mi le 

povestise Mirto în tren.  

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 30–32. 
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FRAGMENT DIN MEMORII ALE LUI NICOLAE IORGA 

 

 

14 ianuarie 1937 

 

Generalul Schina îmi spune că în sarcina lui Titulescu ar fi cedarea, după dorinţa lui 

Blum, către Spania a unui număr de avioane comandate de noi şi că ar fi plecat ministrul 

Caranfil pentru avioane ce ar fi fost să se vândă Mexicului cu aceeaşi destinaţie. 

Dna P. ar fi spus că Titulescu a refuzat propunerea ambasadorului Italiei la Paris de a 

se declara, după însăşi dorinţa Angliei, contra sancţiunilor la Geneva. S-ar fi ridicat şi ar fi 

spus că el e pentru sancţiuni. 

 

N. Iorga, Memorii. Sinuciderea partidelor (1932–38), vol. VII, Aşezământul tipografic 

„Datina Românească“ (Vălenii de Munte), Bucureşti, 1939, pp. 393–394. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Londra], 16 ianuarie 1937 

 

 Văzut pe Grigorcea
6
, noul ministru la Londra, care nu şi-a prezentat încă scrisorile de 

acreditare (va fi primit la 3 februarie) şi caută casă pentru legaţie. E în vorbă cu ducele de 

Norfolk să-i închirieze palatul lui – excusez du peu
7
. Amicul Grigorcea se plânge de Laptew

8
, 

de Buzdugan
9
 şi mai ales de Ciotori

10
, toţi „titulari“ de seamă, pe care ministerul i-a lăsat încă 

la Londra şi care-l încurcă în misiunea lui. Fac tot ce pot pentru a servi pe Titulescu şi pentru 

a crea o atmosferă cât de rea Regelui. Zilele acestea a apărut un volum semnat de un englez de 

duzină, în realitate scris de Ciotori, volum care nu e decât o lungă proslăvire a lui Titulescu, 

cu o contrapartidă uşor de ghicit. 

 Că politica lui Titulescu e încă singura care se încadrează în îndrumările guvernului 

englez am avut dovada într-o lungă conversaţie cu Sir Frederick Leith-Ross, omul de 

încredere al Foreign Office-ului, consilier tehnic pe lângă Ministerele de Finanţe şi de 

Industrie, şi însărcinat cu toate tratativele economice-financiare cu străinătatea. Deşi om 

foarte inteligent şi cu cunoştinţele pe care le-a dobândit printr-o lungă experienţă – în 1932 l-

am găsit funcţionând deja în acelaşi post şi deja foarte influent – deşi vede şi el că toate 

măsurile internaţionale dau greş, mai speră într-o redresare a situaţiei, nu-şi dă seama că n-

avem nevoie de paliative, ci de o lichidare radicală a trecutului, trăieşte în teama provocării 

unui război din partea Germaniei şi socoteşte, culme a naivităţii, Rusia Sovietică ca un sprijin 

al ordinei şi al democraţiei! 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                 
6
 Vasile Grigorcea. 

7
 Excusez du peu (fr.) – Doar atât! 

8
 Constantin Laptew. 

9
 Dimitrie G. Buzdugan. 

10
 Dimitrie Ciotori. 
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 Grigorcea îmi povesteşte că Titulescu, înainte de a fi demisionat de Rege, parafase o 

convenţie militară cu Litvinov. O parafase la Montreux şi astfel se explică protestările lui faţă 

de mine în această privinţă, protestări pe care mi le-a făcut, pentru ultima oară, tocmai în 

momentul când mergea la Montreux şi nu semnase încă nimic (întrevederea noastră în tren, 

între Bucureşti şi Craiova). Litvinov a spus-o lui Victor Antonescu, la Geneva, întrebându-l 

despre intenţiile sale în această privinţă – Antonescu a scăldat-o. Litvinov l-a rugat să ceară 

lui Ostrovski exemplarul sovietic, căci îl trimisese lui. Nous nous sommes bien gardés de le 

faire
11

, mi-a spus Grigorcea, care pe acea vreme era secretar general la Externe. Din spusele 

lui Litvinov, pare că convenţia conţinea un pasaj pentru liniştirea Poloniei. Nici de data asta 

nu se confirma de ruşi alipirea Basarabiei, se arăta numai că, după sfârşitul operaţiilor, forţele 

sovietice trebuiau să se retragă imediat dincolo de frontierele actuale ruso-române, fără să se 

specifice măcar Nistru ca graniţă. Titulescu interpelat, ar fi explicat că voia să încheie această 

convenţie pentru ca, înarmat cu dânsa, să obţie una şi mai bună din partea Germaniei (!!!). Ce 

inconştient! Să fi fost şi acest din urmă act consecinţa „Dinytrei“
12

 şi a scăderii globulelor 

roşii? 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 35–37. 
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FRAGMENT DIN MEMORII ALE LUI NICOLAE IORGA 

 

 

[Bucureşti], 24 ianuarie 1937 

 

Vorbesc mai mult cu Vaida şi cu Goga. Ambii constată trădarea iugoslavilor şi 

izolarea noastră. – D-ta te bucură, dle Goga, căci vrei să mergem cu nemţii… – Vom fi siliţi 

să mergem, ca slugi. Constatăm căderea castelului de cărţi al lui Titulescu. Se pare că Italia 

împacă pe unguri cu iugoslavii şi că se pregătesc serbări de înfrăţire la Pesta. 

 

N. Iorga, Memorii. Sinuciderea partidelor (1932–38), vol. VII, Aşezământul tipografic 

„Datina Românească“ (Vălenii de Munte), Bucureşti, 1939, p. 396. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Paris], 24 ianuarie 1937 

 

                                                 
11

 Nous nous sommes bien gardés de le faire (fr.) – Am avut grijă să nu o facem. 
12

 Dinitrofenolul este o substanţă utilizată mai mult pentru activarea metabolismului (cură de slăbire). A cauzat 

numeroase accidente hematologice, în special agranolocitoze, precum şi purpură trombocitopenică sau anemie 

aplastică. 
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 Paris. Sosit aseară de la Londra. Voiaj excelent cu „Golden Arow“. Mare calmă. Lume 

multă, englezi porniţi spre Riviera şi oameni de afaceri care n-au ce căuta duminica la Londra. 

Avut ca tovarăş de călătorie pe Grigorcea, plecat şi el să facă week-endul la Paris. Mi-a 

povestit de ale lui Titulescu. La plecarea lui d’Ormesson
13

 a vrut să-i dea o masă extra-extra, a 

poftit pe toţi miniştrii şi pe preşedintele Consiliului; masa era pentru 1½, oră la care toţi 

invitaţii au fost de faţă, dar Titulescu nicăieri. Unu şi trei sferturi, două, două şi un sfert – 

nimic. Invitaţii se uitau unii la alţii şi se întrebau dacă să plece. În fine, la două şi douăzeci a 

sosit marele european. Credeţi că s-a scuzat? Nicidecum. Despre Savel Rădulescu, Grigorcea 

are cea mai proastă opinie. Preferă mult pe Victor Bădulescu. Eu îi pun pe amândoi într-un 

coş şi îi dau pe gârlă. 

 În legătură cu calda simpatie a Regelui faţă de fostul său ministru de Externe, 

Grigorcea îmi relatează următoarele: există la Haga, pe lângă Curtea Internaţională, o listă de 

experţi din care se numesc arbitrii în diferitele conflicte supuse Curţii – listă alcătuită din 

experţii numiţi de fiecare stat, pe trei ani; printre experţii români figura şi Titulescu şi 

mandatul său expirând astă-toamnă. Victor Antonescu a vrut să-l reînnoiască. Se temea însă 

că Titulescu să nu primească cumva. A pus pe Antoniade
14

 să-l sondeze şi răspunsul 

„ilustrului“ a fost că, de vreme ce era vorba de o continuare, primeşte. S-a făcut decretul, dar 

când Antonescu l-a dus la Rege, acesta a refuzat categoric să-l semneze! 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 42–43. 
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SCRISOARE ADRESATĂ DE MICHAEL CROMMELIN,  

SECRETAR GENERAL AL CURŢII PERMANENTE DE ARBITRAJ  

DE LA HAGA, LUI JEAN T. MAGHERU, ÎNSĂRCINAT CU AFACERI a.i.  

AL ROMÂNIEI LA HAGA, CU PRIVIRE LA EXPIRAREA MANDATULUI LUI 

NICOLAE TITULESCU DE MEMBRU AL CURŢII PERMANENTE DE ARBITRAJ  

 

 

La Haye, le 30 Janvier 1937 

 

Bureau International de la  

Cour Permanente d’Arbitrage 

 

Monsieur le Chargé d’Affaires, 

 Par la lettre en date du 23 Décembre 1936 j’eus l’honneur de vous signaler que le 

Mandat de Membre de la Cour Permanente d’Arbitrage de Son Excellence Monsieur Nicolas 

Titulesco est venu à expiration le 27 Septembre 1936. En même temps, je vous priai de bien 

vouloir me faire connaître si ce mandat a été renouvelé.  

 Cette lettre étant jusqu’ici restée sans réponse, je me permet de la rappeler à votre 

bienveillante attention et je saisis cette occasion pour vous offrir, Monsieur le Chargé 

d’Affaires, l’assurance renouvelée de ma considération la plus distinguée. 

Le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage, 

(ss) Crommelin 

                                                 
13

 Lefèvre d’Ormesson. 
14

 Constantin Antoniade. 
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Monsieur  

Jean T. Magheru, 

Chargé d’Affaires a.i. de Roumanie à La Haye 

 

[Traducere] 

 

Haga, 30 ianuarie 1937 

 

Biroul Internaţional al 

Curţii Permanente de Arbitraj 

 

 Domnule însărcinat cu afaceri,  

 Prin scrisoarea cu data de 23 decembrie 1936, am avut onoarea să vă semnalez că 

mandatul Excelenţei Sale, domnul Nicolae Titulescu, de membru al Curţii Permanente de 

Arbitraj a expirat la 27 septembrie 1936. Totodată, vă rugam să binevoiţi a-mi aduce la 

cunoştinţă dacă acest mandat a fost reînnoit. 

 Cum scrisoarea mea a rămas până acum fără răspuns, îmi permit să o readuc în atenţia 

dumneavoastră binevoitoare şi profit de această ocazie pentru a vă reînnoi, domnule însărcinat 

cu afaceri, asigurarea consideraţiei mele celei mai distinse. 

Secretarul general al Curţii Permanente de Arbitraj, 

(ss) Crommelin 

 

Domnului  

Jean T. Magheru 

Însărcinat cu afaceri a.i. al României la Haga  

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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STENOGRAMĂ A DEZBATERILOR DIN ADUNAREA DEPUTAŢILOR CU PRIVIRE 

LA CARTEA RUSIA ŞI MICA ÎNŢELEGERE ÎN POLITICA LUMII, PUBLICATĂ DE JAN 

ŠEBA, TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL 

CEHOSLOVACIEI LA BUCUREŞTI  

(INTERVENŢII: ATTA CONSTANTINESCU ŞI LEON SCRIDON) 

 

 

Bucureşti, 3 februarie 1937 

 

………………………………………………………………………………...…………… 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Trecem la comunicări. 

 Dl deputat Constantinescu are cuvântul. 

 Dl Atta Constantinescu: Dle preşedinte, dlor deputaţi, am onoare a întreba pe dl 

ministru al Afacerilor Străine dacă a luat cunoştinţă de cartea dlui Šeba, ministrul 

Cehoslovaciei la Bucureşti, Rusia şi Mica Înţelegere în politica lumii, apărută de curând în 

limba cehă la Praga. În ce priveşte ţara noastră, pe lângă unele aprecieri, puţin favorabile, 

despre acţiunea militară a României în timpul războiului şi aluzii nu mai puţin stranii la 
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chestiuni care privesc Dinastia şi relaţiile ei cu factorii politici, aflăm părerile reprezentantului 

oficial în funcţiune al unei ţări aliate, asupra politicii noastre externe din ultimul timp. Sunt 

deosebit de caracteristice două pasagii la pag. 595: 

 „Ministrul Titulescu a avut grija ca apropierea dintre România şi Rusia să meargă 

concomitent cu apropierea dintre Praga şi Moscova. A avut în această privinţă condiţiuni mai 

grele decât Beneš. Opinia publică românească, şi anume partea ei hotărâtoare, burghezimea 

privilegiată, cu greu se obişnuia cu noua orientare, înfricoşată de perspectiva de a întreţine 

relaţii cu un vecin care a desfiinţat vechile privilegii.“ La care se adaugă în notă: 

 „Ideea că, prin relaţiile cu Sovietele, clasele poporului român, slabe din punct de 

vedere social, ar putea să se inspire din primejdioasele idei socialiste, provoacă nelinişte 

printre îndrumătorii acestei societăţi care trăiesc în lux şi fără muncă.“ 

 Dl Octavian Goga: Foarte delicat. 

 Dl Atta Constantinescu: Şi urmează: 

 „După schimbul de telegrame cordiale dintre dnii Litvinov şi Titulescu, cu ocazia 

împlinirii unui an de la reluarea raporturilor diplomatice româno-ruse, a început Titulescu să 

negocieze cu Moscova pentru încheierea unui acord privind ajutorul mutual după pilda 

Cehoslovaciei. Negocierile acestea nu sunt până acum terminate.“ 

 Nu intrăm aci în amănunte care privesc relaţiile cu Polonia, deşi tot ce contribuie să 

înăsprească legăturile între două ţări, ce ne sunt deopotrivă de prietene, nu ne poate lăsa 

indiferenţi. Totuşi, nu putem să nu semnalăm unele aprecieri asupra Poloniei, de la pagina 

563, atribuite fără îndoială dlui profesor Iorga. 

 Întrucât, deci, nu e vorba numai de relaţiile fireşti ale României cu Cehoslovacia în 

cadrul Micii Înţelegeri, ci de rolul factorului sovietic în sistemul nostru de alianţe, întrucât se 

amintesc cu destulă grijă toate manifestările Rusiei împotriva integrităţii noastre teritoriale şi 

se exprimă regretul că statornicirea hotarelor în Europa Orientală nu a dat Cehoslovaciei, prin 

Galiţia, o graniţă comună cu Uniunea Sovietică, cred că apariţia acestei cărţi, sub semnătura 

unui ministru plenipotenţiar în funcţiune la Bucureşti şi cu prefaţa ministrului său de Externe, 

nu poate rămâne fără urmări şi întreb deci pe dl ministru al Afacerilor Străine, cum înţelege 

Dsa să răspundă unei afirmaţiuni în categorică contrazicere cu declaraţiile oficiale ale 

guvernului român, cu privire la tratative ce s-ar duce pentru încheierea unui tratat de ajutor 

mutual cu Sovietele şi a unor aprecieri asupra societăţii româneşti, care capătă în aceste 

împrejurări un răsunet şi un înţeles de-o excepţională gravitate şi, totodată, ce măsuri de 

rigoare înţelege a lua tocmai în interesul menţinerii legăturilor noastre cu Cehoslovacia? 

 De răspunsul pe care îl voi primi va depinde dacă voi transforma această comunicare 

în interpelare. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional Liberal Gh. Brătianu.) 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Se va comunica dlui ministru al Afacerilor Străine. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Dle preşedinte, cer cuvântul. 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Aveţi cuvântul. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Dle preşedinte, am cerut cuvântul pentru a declara că mă 

asociez la comunicarea dlui Constantinescu. 

 Ţin să pun o simplă întrebare până când vom avea lămuririle dlui ministru al 

Afacerilor Străine, anume întreb dacă dl Constantinescu posedă limba cehoslovacă, 

recunoscută ca una din cele mai dificile dintre limbile slave şi dacă Dsa are textul unei 

traduceri pe care singur să-l fi revizuit şi să-şi fi dat seama că, în adevăr, corespunde textului 

cărţii ministrului cehoslovac, dl Jan Šeba? 

 Dle preşedinte, în vederea dezvoltării interpelării dlui Constantinescu şi pentru 

înlesnirea înţelegerii, vă rugăm ca, atunci când ni se va da răspunsul de dl ministru al 

Afacerilor Străine – eu nu exprim decât o simplă dorinţă – să ni se pună la dispoziţie textul 

tradus, astfel ca să nu mai fie niciun dubiu şi niciun fel de comentar. 
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 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Propunerea dv. este foarte justă şi o voi comunica dlui 

ministru al Afacerilor Străine, care are posibilitatea să ne dea o traducere oficială. 

 Dl Atta Constantinescu: Cred că dl deputat Popescu-Necşeşti va fi imediat satisfăcut 

dacă îi voi spune că, în primul rând, nu este obiceiul meu de a aduce la tribună chestiuni 

înainte de a le fi controlat foarte serios şi că originalul acestei cărţi, care de altfel este foarte 

mult răspândit în Bucureşti, îl voi depune pe Biroul Camerei. 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Vom cere traducerea oficială la Ministerul Afacerilor 

Străine. 

 Dl Atta Constantinescu: De altfel, dlor deputaţi, cu ocaziunea interpelării, pe care 

sper s-o dezvolt, veţi afla şi multe alte texte foarte interesante. 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dl deputat Scridon are cuvântul. 

 Dl Leon Scridon: Dle preşedinte, dlor deputaţi, îngrijorările care au fost exprimate la 

această tribună mă stăpânesc şi pe mine şi mă determină să adresez şi eu dlui preşedinte al 

Consiliului şi dlui ministru al Afacerilor Străine o întrebare asupra următoarelor: 

 Cu mai multe luni în urmă a apărut în străinătate o însemnată lucrare de istorie 

politică, privitoare la raporturile Micii Înţelegeri cu Rusia Sovietică. În mod obişnuit, 

aprecierile critice asupra unei publicaţii de acest fel se produc prin presă, în articole sau 

recenzii, destinate să atragă luarea aminte a cititorilor, rectificând erorile, unde se găsesc, sau 

precizând realitatea, când se simte nevoie. 

 Două împrejurări deosebite ne silesc astăzi să venim înaintea Camerei pentru a rosti o 

opinie şi a cere explicaţii: 

 Mai întâi, tiparul se află în România sub regimul de supraveghere al unei cenzuri, care 

nu se mulţumeşte să apere de atacuri nedorite aşezămintele de temelie ale ţării, ci, printr-o 

curioasă răsturnare a rosturilor ei, împiedică exprimarea liberă a celor mai legitime îngrijorări 

în materie de politică externă. În al doilea rând, cartea pe care voim s-o semnalăm poartă 

pecetea unor responsabilităţi diplomatice cu totul neobişnuite. 

 E vorba de studiul Rusia şi Mica Înţelegere în politica lumii, care a fost scris de dl Jan 

Šeba, ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti, şi poartă în frunte o prefaţă a dlui Kamil Krofta, 

ministrul de Externe al Cehoslovaciei; ea a primit de curând consacrarea premiului Masaryk, 

oferit de oraşul Praga. 

 Lucrarea dlui Jan Šeba, învestită astfel cu girul oficialităţii cehoslovace, nu-i altceva 

decât o pledoarie cu argumente istorice, politice şi militare, în favoarea celei mai strânse 

alianţe între Cehoslovacia şi Rusia Sovietică. 

 Sunt invocate deopotrivă, în sprijinul acestei teze, amintirile fraternităţii slave, ca şi 

nevoia unei conlucrări pe câmpul de luptă în vederea unor obiective comune. Sunt expuse, 

prin prisma intereselor cehoslovace, avantajele pactului de asistenţă mutuală cu guvernul din 

Moscova, după cum se studiază posibilităţile unei acţiuni unitare ceho-sovietice, în caz de 

război. 

 De la început, ţin să declar că nu voi atrage în discuţie dreptul Cehoslovaciei de a-şi 

îndruma politica externă, în sensul bine precizat al năzuinţelor ei pentru ziua de mâine. Aşa 

fiind, cântărind cu grijă primejdiile care îl ameninţă sau pe care le crede posibile, guvernul din 

Praga are, din partea noastră, toată voia de a se angaja pe calea unei apropieri cât de intime cu 

Rusia Sovietică, dacă găseşte acest lucru necesar. După cum, în temeiul aceluiaşi sacru 

egoism naţional, ţara noastră trebuie să-şi păstreze deopotrivă libertatea de a examina aceeaşi 

problemă, ca şi pe toate celelalte, exclusiv prin unghiul de apreciere a necesităţilor proprii, 

căutând cel mai potrivit acord cu împrejurările, măsurând riscurile probabile şi luând măsuri 

de apărare în viitor. 

 Vom reţine în această privinţă faptul că pentru întâia oară ni se confirmă, prin mărturia 

ministrului Cehoslovaciei în România, tratativele duse între dnii Titulescu şi Litvinov pentru 

încheierea unui acord privind ajutorul mutual, după pilda şi îndemnul guvernului din Praga. 
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Noi am avut cunoştinţă de aceste negocieri, am cerut lămuriri asupra lor, dar ne-au fost 

categoric dezminţite de însuşi fostul nostru ministru de Externe. Acum avem dovada că într-

adevăr s-a încercat angajarea noastră într-o alianţă cu guvernul din Moscova, pentru a ridica 

armele şi a jertfi sânge românesc, în cazul când regimul bolşevic de dincolo de Nistru ar fi 

ameninţat de pe urma unui conflict armat. 

 O asemenea perspectivă se acordă oare cu interesele României? 

 Putem noi ca să dorim – cum cere dl Jan Šeba în cartea sa, la pag. 482–483 – ca Rusia 

Sovietică să-şi sporească teritoriul în paguba Poloniei, întinzându-şi hotarul pe linia Grodno-

Brest, Litowsk-Przemysl, până în Carpaţi, încercuind cu totul România la nord, pentru a crea 

o graniţă comună ceho-sovietică? Lăsând la o parte împrejurarea că un asemenea plan, având 

drept ţintă ciuntirea frontierelor unei ţări amice nouă, părăseşte cu totul linia atitudinii 

antirevizioniste, pe care, împreună cu Cehoslovacia, am păstrat-o până acum, ne întrebăm: se 

va simţi mai în siguranţă România în ziua când, complet izolată şi în mod meşteşugit 

despărţită de Polonia – aliata noastră firească, faţă de pericolul comunist – va fi redusă la 

situaţia unui simplu coridor de trecere pentru armatele roşii? Căci în sistemul politico-militar, 

preconizat în cadrul aşa-zisei analize istorice a ministrului Cehoslovaciei la noi, acesta şi nu 

altul ar urma să fie rolul României, care, după ipotezele precizate de guvernul din Praga, în 

înţelegere cu Statul Major din Moscova, ar fi sortită unei invazii organizate a diviziilor 

bolşevice (pagina 615 din volumul Rusia şi Mica Înţelegere în politica lumii). 

 Întreaga opinie publică românească, judecând cu instinctul ei de conservare şi 

aducându-şi aminte de dureroasele experienţe ale trecutului, a respins din capul locului cu 

hotărâre o asemenea politică, menită să ne împingă în capcana unei silnice cooperări militare 

cu Rusia Sovietică, fără ca aceasta să renunţe măcar la revendicările ei teritoriale asupra 

Basarabiei. Dl Jan Šeba îşi îngăduie să afirme în lucrarea sa că România nu se însufleţeşte 

pentru alianţa cu bolşevicii – atât de preţuită la Praga – din pricina „ideilor socialiste, care 

provoacă nelinişte printre conducătorii societăţii româneşti, care trăiesc în lux şi fără muncă“ 

(pagina 595). 

 Mai adăugăm în treacăt că în cartea semnată de ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti şi 

o prefaţă de actualul ministru al Afacerilor Străine de la Praga, jignirile la adresa României 

formează o bogată colecţie de extrase, începând cu ireverenţioasele aprecieri asupra 

evenimentelor care au precedat restauraţia din 1930 (pag. 513) şi sfârşind cu atacurile 

îndreptate împotriva burgheziei româneşti (pag. 595). Dl Jan Šeba îşi permite chiar să afirme 

că participarea României la războiul mondial nu a fost fericită şi că, în timpul neutralităţii, 

Germania reuşise să corupă viaţa internă şi în special administraţia statului (pag. 372). 

 Ca o concluzie a celor spuse până aici şi care s-ar putea completa cu nenumărate 

citate, am onoare a întreba pe dl preşedinte al Consiliului şi pe dl ministru al Afacerilor 

Străine: 

 Mai întâi: poate să mai rămână diplomatul-polemist Jan Šeba în funcţiunea sa de 

ministru al Cehoslovaciei la Bucureşti, după apariţia cărţii sale ofensatoare pentru România, 

militând în publicitate pentru o politică potrivnică intereselor româneşti? 

 Şi al doilea: directivele expuse cu atât prisos de argumentare de dl Jan Šeba şi 

consfinţite de prefaţa ministrului de Externe de la Praga reprezintă în adevăr situaţia actuală a 

politicii româno-ceho-bolşevice? 

 În caz afirmativ, după lămuririle pe care dl preşedinte al Consiliului şi dl ministru al 

Afacerilor Străine vor binevoi să le dea, noi ne rezervăm dreptul de a examina încă o dată, în 

întregimea ei, politica externă a României, căutând s-o punem de acord cu propriile interese 

de existenţă ale statului nostru. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional Creştin şi ale 

Partidului Naţional Liberal Gh. Brătianu). 

………………………………………………………………………………..…………… 
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Adunarea Deputaţilor, sesiunea ordinară 1936–1937, şedinţa de miercuri, 3 februarie 1937, în 

„Monitorul Oficial“, partea a III-a, Dezbaterile parlamentare, nr. 23, joi, 25 februarie 1937, 

pp. 812–814.  
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STENOGRAMĂ A DEZBATERILOR DIN SENAT PRIVIND 

ATITUDINEA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI LA CONFERINŢA DE LA 

MONTREUX CONSACRATĂ REGIMULUI STRÂMTORILOR MĂRII NEGRE  

(INTERVENŢII: MIHAIL G. ORLEANU, GRIGORE GAFENCU,  

MIHAIL MANOILESCU) 

 

 

Bucureşti, 5 februarie 1937 

 

………………………………………………………………………………...…………… 

 Dl M.G. Orleanu: Dle preşedinte, dlor senatori, am făcut guvernului o interpelare 

care priveşte Regimul Strâmtorilor, aşa cum a fost hotărât prin Conferinţa de la Montreux. 

 Am găsit că în această Conferinţă drepturi, pe care le-am avut din vechi, au fost 

pierdute. 

 Cum, ce fel şi în interesul cui, vom vedea imediat. 

 De la 1841, Regimul Strâmtorilor Bosfor şi Dardanele se bucura de un statut, care se 

fixase în Conferinţa de la Londra, prin care se declara liberă navigaţia, pentru orice timp şi 

orice epocă, pentru toată lumea, aşa că vasele puteau trece liber din Mediterană în Marea 

Neagră şi din Marea Neagră în Mediterană. 

 Iată cum se petrecuseră lucrurile: 

 În 1838, ruşii obţin de la turci un tratat prin care li se acorda dreptul: 

 „Corăbiile ruseşti să aibe voie de a trece prin Bosfor în Mediterană, iar acele ale 

Puterilor Apusului, să nu poată trece prin Dardanele în Marea Neagră.“ 

 Această favoare o obţinuse ruşii, în schimbul făgăduielii ce dăduse Turciei, de a-i da 

ajutor în contra lui Mahemet Ali, paşa din Egipt, care se declarase independent şi care, prin 

victoriile ce obţinuse în contra armatelor turceşti ce fusese trimise contra lui, pusese existenţa 

Imperiului Turcesc, la grea cumpănă. 

 De constatat că acest ajutor nu l-au dat ruşii Turciei. 

 Acest tratat ce ruşii au obţinut a luat numele de Tratatul de la Unkiar-Iskelesi. Marea 

Neagră devenea astfel un lac rusesc. 

 Acest tratat a făcut vădit Puterilor din Occident planurile cotropitoare ce urmărea 

Rusia. 

 Acest tratat este punctul de plecare al redeşteptării Occidentului şi al interesării lor în 

cele ce se petrec aci, la Gurile Dunării. 

 Şi atunci, la 1841, se încheie la Londra Convenţiunea prin care se declară liber 

comerţul şi trecerea tuturor vaselor de comerţ şi de război din Mediterană în Marea Neagră şi 

din Marea Neagră în Mediterană. 

 S-a succedat apoi o serie de tratate şi au venit războaie după războaie, care, fiecare, au 

adăugat câte ceva la dreptul acesta, de care ne foloseam şi noi. 

 A venit apoi Tratatul de la 1856, care neutralizează Marea Neagră şi nu permite Rusiei 

să aibă, în această mare flotă de război, nu permite fortificarea porturilor din Marea Neagră şi 
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nici să aducă flotă de război în Marea Neagră din Marea Baltică. După acest tratat, Rusia şi 

Turcia n-aveau voie să ţină aci, în Marea Neagră, decât numai câteva vase mititele. 

 Vine anul 1870. Rusia a crezut atunci că poate face un act unilateral – şi dv. ştiţi că 

actele unilaterale, şi politice, şi juridice, sunt condamnate de toată lumea, fiindcă nu te poţi 

lepăda de o Convenţie în mod unilateral – şi a declarat că nu mai recunoaşte dispoziţiunile 

Tratatului din 1856, care ţărmurea dreptul ei să aibă flotă de război în Marea Neagră. Rusia a 

hotărât că va avea, de aci înainte, flotă de război acolo, în Marea Neagră. 

 Ce se întâmplă însă? La doi, trei ani după ce războiul se termină, are loc Conferinţa de 

la Londra, care condamnă procedeul Rusiei şi hotărăşte că nu se poate lepăda cineva de o 

Convenţie pe care a încheiat-o; dacă vrea să se lepede, trebuie să se înţeleagă şi cu celelalte 

state care au semnat această Convenţie. 

 În sfârşit, vine anul 1878, acel an care a însemnat, pentru statul nostru, apogeul 

foloaselor care decurgeau pentru el din această situaţiune. 

 Într-adevăr, Congresul de la Berlin, ţinut în acest an, a hotărât că nu recunoaşte dreptul 

nimănui, nici Rusiei, nici Turciei, să aibă vase de război în Marea Neagră. Se hotărăşte că 

nimeni nu va avea niciun vas de război în Marea Neagră şi că nicio flotă de război nu va putea 

intra aci. Liber pentru toată lumea să intre în Marea Neagră, să facă comerţ şi apoi să iasă; 

fiecare poate veni din Marea Mediterană să-şi facă treburile, să se bucure de această libertate 

şi apoi să plece. 

 Dlor, lucrul acesta era frumos; se pare că, trebuie să spunem, lucrul acesta era prea 

frumos ca să nu ne temem că nu ne va fi luat odată. 

 Sunt acum o sută fără un an, de când ne bucuram de regimul acestei libertăţi. Şi nu 

numai noi; dar toate statele se ocupau de chestiunea libertăţii navigaţiei pe Strâmtori, căci sunt 

atâtea interese politice şi economice legate de această libertate de navigaţie. 

 Şi a venit războiul. Cine ar fi putut crede că eu, învingător, am să fiu vreodată obligat 

să părăsesc drepturile pe care le am de a naviga, fără aprobarea cuiva, din Marea Neagră în 

Mediterană; şi cine ar fi putut crede că am să pierd dreptul de a putea fi apărat în Marea 

Neagră de prietenii, care vor să mă apere, şi cine ar fi crezut vreodată că se va putea permite 

Rusiei să-şi aducă flota din Baltică în Marea Neagră? 

 Am pierdut toate aceste drepturi. Şi mă întreb: cum, pentru ce şi ce am folosit? 

 Am făcut o interpelare care suna cam aşa: Guvernul a dat el directive acestei 

Conferinţe? Nu cred că le-a dat. Sau, reprezentantul nostru proprio-motu a făcut aceasta la 

Montreux? 

 La Montreux am pierdut aceste drepturi. V-am spus că de o sută de ani ne bucurăm de 

drepturile acestea. 

 De aceea, făcusem o a doua interpelare, care ducea la discuţiile care au avut loc la 

Geneva, unde s-a vorbit de „unanimitate“. Şi ştiţi că, cu ocazia discuţiilor la Conferinţa de la 

Montreux s-a spus că nu este nevoie de unanimitate ca să se modifice tratatele neteritoriale? 

 Ei bine, dlor, hotărât că Turcia a lucrat. Vedeţi, dlor, ar trebui să ţinem totdeauna 

seamă de momentul prielnic. 

 Turcia a făcut cererea ei în momentul când flota italiană i se păruse Rusiei că devine 

periculoasă în Marea Mediterană, şi anume în aprilie 1936, şi a cerut să se revizuiască Tratatul 

de la Lausanne. 

 Ce era Tratatul de la Lausanne? După război s-au făcut Tratatul de la Sèvres, care 

regula situaţiunea Turciei de după războiul mondial. Au trecut câţiva ani şi, la 24 iulie 1925, 

Turcia cere să i se îmbunătăţească situaţia şi atunci s-a făcut tratatul de la Lausanne, la care 

tratat au participat şi alte naţiuni decât cele care au participat la Conferinţa de la Montreux. 

Tratat care hotărăşte libertatea de navigaţie prin Strâmtori, pentru toate popoarele. 

 În 1936, Turcia face o cerere ca să fie autorizată să fortifice Strâmtorile. Pentru ce? Ce 

spunea Turcia? „Când eu am semnat Tratatul de la Lausanne, când s-au demilitarizat malurile, 
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atunci eu aveam în vedere ideea de dezarmare, care îşi făcea drum, şi a sprijinului colectiv al 

asociaţilor din Liga Naţiunilor.“ 

 Dv. vedeţi că nu şi-a făcut niciodată drum această idee. Dacă aţi cerceta pregătirile 

militare care se făceau în Germania, în Italia, în Franţa, aţi vedea că niciodată n-a fost sinceră 

ideea de dezarmare. 

 A dispărut cu ideea de dezarmare şi speranţa sprijinului colectiv. 

 Aşa că nu mai poate cineva pune temei pe niciuna din garanţiile înscrise în Pactul Ligii 

Naţiunilor şi, ca dovadă, priviţi ce s-a petrecut cu Etiopia, cu conflictul lui Chile cu vecina ei, 

cu Japonia şi Manciuco şi aşa mai departe. 

 Liga Naţiunilor nu a putut să ia cea mai mică măsură în această privinţă. 

 Aşa că acel care ar vorbi de asistenţa mutuală înscrisă în art. 10, vorbeşte de un lucru 

perimat. 

 Şi aceasta din cauză că Asociaţia Naţiunilor a fost săpată, din toate părţile, de toţi acei 

care voiau să facă din ea un instrument pentru a-şi face interesele lor, nu a scopului ce 

urmărise acei ce o crease. 

 Este evident că, din moment ce se permitea Turciei să-şi fortifice malurile, dispărea 

pentru ea orice teamă de pericol. 

 Dovadă stă faptul că în timpul ultimului război, puternicile flote franco-engleze unite, 

atacând Strâmtorile, s-au sfărâmat la fortificaţiile – puse în stare de grabă – ale Strâmtorilor. 

 Aşa că nu mai avea dreptul, când obţinuse fortificarea, să mai ceară Conferinţei ca să 

hotărască şi restrângerea dreptului de trecere prin Strâmtori, restrângere ce periclitează 

apărarea ţării noastre. 

 Se mai asigurase Puterile ce iscălise Tratatul de la Lausanne, prin înfiinţarea unei 

Comisiuni compuse din delegaţii Puterilor ce iscălise Tratatul, Comisiunea care, sub 

preşedinţia delegatului turc, avea să supravegheze demilitarizarea Strâmtorilor. 

 Cum s-au petrecut lucrurile în Conferinţă? 

 La deschiderea Conferinţei, vorbeşte preşedintele Conferinţei, Motta, membru în 

Consiliul Federal al Elveţiei, care spune, între altele: 

 „Tratatele nu sunt imuabile. Că este cuminte să fie revizuite din când în când prin 

voinţa părţilor.“ 

 După preşedinte, ia cuvântul delegatul turc care cere: 

 Să se proceadă imediat la discuţie; 

 Că nu este locul ca această reglementare să fie deschisă la semnături sau adeziuni 

Puterilor neprezentate la Montreux. 

 Cu actul acesta, dat fiind universalitatea dispoziţiunilor lor, crede că nu este nevoie de 

încheieri bilaterale. 

 Acest limbagiu dovedea credinţa la delegatul Turciei că lucrarea de la Montreux este 

definitivă, deşi state care nu luaseră parte la Tratatul de la Lausanne nu au participat la 

lucrările Conferinţei de la Montreux, deşi au fost chemate – Italia bunăoară, care n-a răspuns 

chemării. 

 Cu toată credinţa delegatului turc, art. 27 din Convenţie rezervă tuturor acelor care au 

iscălit Convenţia de la Lausanne dreptul de a da adeziunea lor la Convenţia Strâmtorilor 

(Montreux) şi că lucrurile stau aşa este faptul că Turcia voieşte să facă cu Italia o alcătuire 

bilaterală, spre a acoperi lipsurile de formă a alcătuirii de la Montreux. 

 Proiectul turc era ceva mai bun: 

 El spunea că vasele statelor riverane vor avea libertatea să intre şi să iasă din Marea 

Neagră în timp de pace cu condiţia ca tonajul acelor vase să nu întreacă 14.000 tone. 

 În caz de pericol de război, Turcia să poată închide Strâmtorile, la voinţa ei. Vor trece 

sau nu prin Strâmtori numai acele vase care vor fi autorizate. 

 Se vorbeşte apoi de zborul avioanelor, care va fi reglementat. 
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 Proiectul englez. Era firesc că, dacă am fi fost obligaţi să primim o ştirbire în dreptul 

ce aveam de a naviga prin Strâmtori pe temeiul Convenţiei de la Lausanne, la proiectul englez 

să ne alipim. 

 Acest proiect era mult mai larg, decât acel turc, pentru posibilităţile de trecere. El nu 

ţinea seamă de poziţia particulară a Sovietelor ca riverană a Mării Negre. 

 El permitea fiecăruia să intre uşor chiar pentru a urmări pe ruşi. 

 Pe când Rusia voia ca să fie închisă în Marea Neagră, ca un lac, România nu a apărat 

nici teza engleză şi nici măcar pe acea turcească. Ea a susţinut pe aceea rusească, care a şi luat 

numele de Ruso-Franco-Română. 

 Iată ce a susţinut delegatul român: 

 a) Că tot ce priveşte siguranţa Turciei atinge şi pe aceea a României; 

 b) Că Strâmtorile sunt sufletul Turciei, dar sunt şi plămânii României; 

 c) Că aci nu este vorba de o revizuire teritorială, pentru care se cere unanimitatea; şi 

pentru revizuirile neteritoriale cererea Turciei nu inovează nimic. 

 Că istoria reparaţiilor nu este ea o necontenită revizuire; 

 d) Că apoi procedura Turciei este de natură să întărească credinţa în tratate. 

 Dl Grigore Gafencu: Nu ştiu dacă înţeleg bine, însă mi se pare că delegatul României 

susţinea atunci că, dacă era vorba de o revizuire teritorială, trebuia unanimitatea. 

 Dl M.G. Orleanu: La Montreux nu era vorba de revizia teritorială, spunea delegatul 

României, ci de modificarea unui tratat. 

 Dar, pentru ca să nu rămână niciun fel de îndoială, să-mi daţi voie să vă citesc textul 

francez. 

 „D’ailleurs il ne s’agit nullement ici d’une révision territoriales. Et pour les révisions 

non territoriale la demande de la Turquie n’innove rien. 

 L’histoire des réparations, n’est elle pas celle de la révision des traités? 

 Loin de faire du tort au bien général la procédure turque semble de nature à la foi de 

contrats.“
15

 

 Să examinăm acum spusele delegatului român. 

 Las la o parte frazeologia: că dacă Strâmtorile sunt sufletul Turciei, ele sunt însă şi 

plămânii României. 

 Nu văd apoi cum se poate susţine că admiterea cererii Turciei nu inovează nimic, când 

noi suntem privaţi de drepturile ce aveam de un secol, acela de a trece liber din Marea Neagră 

în Mediterană, şi de acolo în Marea Neagră. 

 Nu văd iarăşi conexitate între interesele noastre şi ale Turciei: 

 Eu am o credinţă că, în toată situaţia noastră internaţională, trebuie să ne apărăm 

singuri la caz de nevoie (aplauze unanime), pentru că sunt atâţi vecini care râvnesc la avutul 

nostru, încât nu putem fi siguri pe ajutorul nimănui. 

                                                 
15

 Se pare că citatul a fost redat din memorie şi trunchiat. Redăm mai jos fragmentul din discursul lui Nicolae 

Titulescu la Conferinţa de la Montreux (cf. Documente privind activitatea diplomatică a lui Nicolae Titulescu, 

Ministerul Afacerilor Externe, Oficiul de Studii şi Documentare, nr. vol. VI, 1936–1941, pp. 2398–2399): « Il ne 

s’agit nullement, dans la demande turque, d’une revision territoriale. […] Ce n’est pas la Turquie qui a inauguré 

le chapitre des revisions non-territoriales. Qu’est-ce donc la longue histoire des Réparations, si non l’histoire 

d’une revision initerrompue et pacifique d’un chapitre des Traités de Paix? […] Loin de faire du tort à qui que ce 

soit, la procedure employee par le Gouvernement Turc a renforcé la foi dans les contracts et, a ce sujet, la 

Turquie ne mérite que notre gratitude. » Traducerea în limba română cf. Nicolae Titulescu, Documente 

diplomatice, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p. 782: „Nu este vorba deloc, în cererea turcească, de vreo 

revizuire teritorială. […] Nu Turcia este aceea care a inaugurat capitolul revizuirii neteritoriale. Ce este oare 

lunga istorie a reparaţiunilor dacă nu istoria unor revizuiri neîntrerupte şi pacifice a unui capitol din tratatele de 

pace? […] Departe de a fi dăun[toare, procedura Guvernului turc a întărit credinţa în contrcate şi în această 

privinţă Turcia merită toată gratitudinea noastră“. 
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 Aici fac apel la Suveranul nostru să folosească fiecare moment ca să mărească armata 

şi să o înzestreze cu tunuri, tancuri, avioane, în fine, tot ce trebuie, pentru că numai noi avem 

să ne apărăm; n-are cine alt să ne apere. (Aplauze prelungite, unanime.) 

 Dl Grigore Gafencu: Dacă îmi permiteţi o întrerupere, dle senator. 

 Sunt şi eu de acord că pe forţele noastre va trebui să ne sprijinim pentru a apăra ţara 

noastră. Dar nu este mai puţin adevărat că trebuie să ne sprijinim şi pe aliaţi. 

 Cred că Turcia – şi spunând aceste cuvinte, mă gândesc în faţa vizitei oficiale a 

ministrului nostru în Turcia – cred că Turcia este o aliată ale cărei interese corespund în 

adevăr cu multe interese ale noastre. 

 Nu ţin să atac în fond ceea ce spuneţi dv., despre felul cum au fost dezbătute şi apărate 

interesele noastre la Montreux. În afară de această chestiune, însă, care trebuie să fie lămurită, 

desigur că interesele Turciei, şi în ce priveşte pacea din Balcani, şi în ce priveşte pacea din 

Orient – să nu uitaţi că avem în Orient, Turcia şi noi, acelaşi vecin, astăzi prieten, şi cu care 

dorim să rămânem prieteni, – în Orient, ca şi în Balcani, avem interese comune cu Turcia şi 

am fost totdeauna mulţumiţi că am putut găsi o înţelegere la Ankara pentru interesele noastre. 

 De aceea, cred că este bine să apăsăm asupra interesului pe care îl purtăm cu toţii 

amicului şi aliatului nostru turc. (Aplauze prelungite.) 

 Dl M.G. Orleanu: Eu nu spun că nu ar fi aliatul nostru – avem aliaţi astăzi –, dar eu 

spun să nu ne legănăm cu iluzia aceasta, cu care ne-am legănat după război, de nu ne-am 

preparat armata, astfel că la un moment dat era chiar în pericol pentru existenţa noastră. 

 Să nu ne legănăm cu iluzia că avem aliaţi. Trebuie să ne preparăm. Trebuie să mergem 

cu ideea că, dacă vom avea alături de noi aliaţi, va fi cu atât mai bine; dar să ne sprijinim pe 

lucrul acesta şi să ne preparăm de pe acum, să putem face şi singuri faţă pericolului. 

 Dl Grigore Gafencu: Sunt absolut de acord cu dv. şi am susţinut şi noi totdeauna 

această teză. Însă, dacă interesul primordial al ţării noastre este de a apăra integritatea 

teritoriului ei, de câte ori putem să ne câştigăm, ori din care parte ar fi, o ţară care să voiască 

să apere teritoriul ţării şi integritatea ţării, aşa cum a fost hotărâtă prin pace, trebuieşte să ne 

bucurăm. Am avut în această privinţă fericirea să constatăm că Turcia, deşi în timpul 

războiului a fost în alt câmp decât în câmpul nostru, astăzi – şi aci este un lucru care ne leagă 

de Turcia – s-a declarat pe faţă, în toate împrejurările internaţionale, ca potrivnică 

revizionismului teritorial şi ca apărătoare a statu-lui quo şi a integralităţii teritoriilor 

prietenilor ei din Peninsula Balcanică. (Aplauze.) 

 Dl M.G. Orleanu: Menţin ceea ce am spus şi anume: poate să fie apărătoare astăzi, 

dar nu ştim unde vor fi mâine ei sau unde vom fi noi. Trebuie să înţelegeţi lucrul acesta, că eu 

vorbesc nu numai pentru momentul de faţă. Acum avem aliaţi pe turci, pe sârbi, cehoslovaci, 

pe iugoslavi şi pe atâţia alţii, dar vă spun un lucru: că am fi fericiţi dacă-i vom avea alături, 

însă timpul macină şi alianţe şi prietenii şi tot, şi eu am spus-o şi o repet. Am spus-o de atâtea 

ori şi o voi repeta cât voi trăi: Contaţi numai pe noi, nu pe nimeni altul; înarmaţi-vă până în 

dinţi şi fiţi bucuroşi când aveţi pe Suveranul ţării acesteia, care se ocupă atât îndeaproape de 

armata ţării. (Aplauze.) 

 Să mergem mai departe. 

 Pun o întrebare: reprezentantul României la acea Conferinţă a uitat că era vorba de 

modificarea unui tratat, la alcătuirea căruia luaseră parte puteri care, la Montreux, nu s-au 

prezentat? Şi atunci, mă întreb şi care este situaţia tratatului? Credeţi dv. că un tratat se poate 

modifica altminteri decât cu concursul tuturor Puterilor care au luat parte la alcătuirea lui? Un 

tratat reprezintă drepturi câştigate. Închipuiţi-vă în momentul acesta că Italia, care are drepturi 

prin Tratatul de la Lausanne, la care nu a renunţat, ar voi să le afirme în contra Tratatului de la 

Montreux. Vă daţi seama în ce situaţie suntem puşi? Şi să nu credeţi că ceea ce spun este 

numai o ipoteză. Italiei i s-a făcut o cerere să se înţeleagă cu Turcia. Italianul este practic, nu 

are prieteni când este vorba de interesele ţării lui, el se gândeşte numai să le satisfacă. 
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 Dar mă veţi întreba, este unanimitatea necesară în materie de revizuirea tratatelor? 

 Am aci părerile scriitorilor de seamă, printre care se găseşte şi Le Fur, profesorul de 

drept internaţional public, de la Facultatea de Drept a Universităţii din Paris, care susţin că nu 

poate fi modificat niciun tratat decât cu autorizarea acelor ce au luat parte la încheierea lui. 

 Nu am luptat noi de atâta timp contra încercărilor de a reduce la majoritate sau la două 

treimi numărul membrilor cu care se poate modifica un tratat. 

 Nu a spus Eden în vara trecută că: „ar fi evident nepracticabil ca să dai Adunării 

puterea să impună schimbări împotriva voinţei părţii interesate“. 

 „Dar discuţia sinceră a reclamaţiilor poate să contribuie la înlăturarea neînţelegerilor şi 

o expresie limpede a Adunării, fără nicio îndoială, ar exercita o presiune morală în sensul 

revendicării nedreptăţii.“ 

 Nu a fost dl Victor Antonescu, în vara lui 1936, la Geneva, să apere principiul 

unanimităţii? 

 Dar ce nu s-a încercat ca să se înlăture unanimităţile. Nu este locul şi nici timpul să vă 

arăt ce mijloace s-au întrebuinţat pentru a ajunge acolo. 

 Totul a fost zadarnic. 

 Din cele mai vechi timpuri, există principiul că modificarea unui contract să nu se 

poată face decât cu consimţământul tuturor părţilor care au luat parte la încheierea lui. 

 Statele, ca şi particularii, sunt legate de obiectul şi întinderea Tratatului pe care l-au 

semnat. 

 Prin urmare, nici modificarea unui tratat nu se poate face decât cu consimţământul 

tuturor părţilor. 

 S-a susţinut că, în materii neteritoriale, nu e nevoie de unitate, deoarece cererea 

Turciei nu schimbă nimic. 

 S-a mai susţinut de delegatul nostru la Montreux că la reparaţii şi daune, revizuirile au 

neîncetat loc, şi sunt permise, şi se fac fără unanimităţi. 

 Este o gravă eroare. Nu e asemănare cu chestia noastră. 

 Un stat, ca şi un particular, când are de dat sau de luat de la un alt stat sume de bani, cu 

titlu de despăgubiri sau reparaţii, poate încheia cu creditorul sau debitorul său orice 

angajament. El poate ierta, scade sau amâna datoria; aceasta-l priveşte; nimeni nu are dreptul 

să se ocupe de aceea ce face el. 

 Aceasta este părerea unanimă a doctrinei. 

 S-a intrat în cercetarea textului Convenţiei. Aici asistaţi la o parte foarte curioasă. 

Rusia cerea să se ţină seamă cu orice preţ de drepturile ei: „Vreau să mă închid în Marea 

Neagră ca într-un lac, nu permit aglomeraţii, flote străine şi nici putinţa ca alte flote să intre 

prin Bosfor şi Dardanele în Marea Neagră, ca să mă urmărească, în timp de război, să pot 

aduce flotă din Baltică“. Şi Rusia a obţinut tot ce a vrut. 

 La un moment dat se iveşte o ceartă mare, fiindcă Litvinov propusese un amendament, 

prin care toate modificările aduse Pactului turc de Anglia au fost şterse. Şi cearta devine mai 

acută. Şi atunci, reprezentantul României
16

 are la adresa Angliei ceea ce numeşte francezul o 

algarade
17

. N-am o traducere românească a cuvântului, căci nu-i găsesc echivalentul în limba 

noastră. În tot cazul, nu este ceva elegant. Lupta era grea şi a fost îngreuiată de un atac direct 

al dlui reprezentant al nostru la adresa Angliei. Am aici discursul Dsale, care sună aşa: „Ce 

vrea Anglia? Are ea două politici, aceea de la Geneva, politica de solidaritate generală, sau 

cea de la Montreux, politică de distrucţie a acordurilor de asistenţă mutuală? Englitera crede 

că sunt dispus să abandonez opera la care m-am înhămat de doi ani? Am întemeiat siguranţa 

României pe o serie de înţelegeri: Mica Înţelegere; Înţelegerea Balcanică; Înţelegerea cu 

Franţa; Marea Britanie crede că România ar putea renunţa la sprijinul pe care-l aduce Franţa“. 

                                                 
16

 Nicolae Titulescu. 
17

 Algarade (fr.) – Ieşire neaşteptată împotriva cuiva. 
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 Trec acum la examinarea celorlalte articole. 

 Art. 13 spunea că riveranii Mării Negre sunt autorizaţi a face să treacă prin Strâmtori 

bastimentele lor de linie cu un tonaj superior la 15.000 tone, cu condiţia ca aceste bastimente 

să nu treacă prin Strâmtori decât unul câte unul şi escortate de cel mult două torpiloare. 

 Pe când statele neriverane, în timp de pace, bastimente uşoare de suprafaţă, mici vase 

de luptă şi vase auxiliare, aparţinând sau nu puterilor riverane a Mării Negre, se bucură şi ele 

de libertatea trecerii (art. 10). 

 Deci, în caz de război, România riverană nu poate fi ajutată de un alt stat care nu e 

riveran, căci nu poate trece cu vasele lui prin Strâmtori. 

 Aşa că România, care nu are flotă, ar putea avea contra ei toată flota rusească – 

cuprinsă şi cea din Baltica, pe care o poate Rusia aduce în Marea Neagră. 

 Rusia a mai cerut şi obţinut ca tonajul global pe care Puterile neriverane l-ar putea 

avea în Marea Neagră să fie limitat la cel mult 40.000 tone. 

 Astfel, Rusia se pune la adăpostul atât a forţelor statelor riverane, cât şi a statelor 

neriverane. 

 De altfel, starea de război o lasă pe Turcia liberă pe mişcările ei, pentru că Convenţia 

de la Montreux a dat dreptul Turciei să închidă Strâmtorile de câte ori ar crede ea că este în 

pericol de a fi atacată. 

 Convenţia de la Lausanne înfiinţase o comisie compusă din delegaţii statelor ce 

iscălise convenţia, ca sub preşedinţia delegatului turc să supravegheze demilitarizarea 

Strâmtorilor. 

 Convenţia de la Montreux a desfiinţat şi această comisie, a cărei atribuţiuni au fost 

trecute asupra Turciei. 

 Deci Turcia este absolut stăpână pe trecerea Strâmtorilor. 

Ce putem face ca să recâştigăm ce am pierdut şi să scăpăm de încercuirea în care 

suntem prinşi? 

 Ca să întăresc argumentarea mea, îmi daţi voie să vă citesc aceea ce un mare dispărut – 

istoricul Al.D. Xenopol – spunea despre aceea ce s-a petrecut în Europa de la Tratatul Unkiar-

Iskelesi, până în preajma timpurilor noastre. 

 „Rusia era învingătoare, atât cât a luptat contra Turciei singură. 

 Imediat însă ce a venit în contact cu Occidentul, Rusia, în lupte cu cei din Apus, a fost 

întotdeauna învinsă. 

 Ca punct de purcedere a unei noi politici în privinţa Rusiei, din partea Apusului, putem 

privi Tratatul de la Unkiar-Iskelesi, care dezvăluie planurile ruseşti, în un chip mai văzut, de 

cum se întâmplase până atunci. 

 Corăbiile ruseşti aveau voie să treacă prin Bosfor în Mediterană. 

 Iar acele ale puterilor Apusului să nu poată trece prin Dardanele către Marea Neagră, 

în timp de război. 

 Această îndatorire luată de turci făcea Marea Neagră un adevărat lac rusesc. Şi acest 

lac, prefăcut într-un imens port al Rusiei, plutea [putea] să reverse asupra Mediteranei flotele 

ruseşti, pe când intrarea în (lac) era apărată de tunurile turceşti de la intrarea Dardanelelor. 

 Rusia devenea astfel inatacabilă acasă la dânsa, şi deci putea să dezvolte în toată 

liniştea politica ei de cotropire în contra acelei puteri ce luase asupra-şi, cu atâta nesocotinţă, 

îndatorirea de a o apăra, în un chip aşa de efectiv. Turcia se făcuse portarul Bosforului şi 

Dardanelelor, în schimbul ajutorului ce Rusia făgăduise Turciei, contra lui Mahemet Ali al 

Egiptului.“ 

 Cum am putea înlătura acest tratat? 

 Un singur mijloc ar fi acela, ca guvernul să nu ceară Camerelor ratificarea Convenţiei. 

Dacă în vremuri ratificarea se făcea de Suveran, azi toate părerile sunt de acord că ratificarea 
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trebuie făcută prin corpurile legiuitoare. De altfel, la noi, ratificarea prin corpurile legiuitoare 

este obligatorie, o spune art. 88, alineatul 13. 

 Conducerea politicii noastre externe ne-a cauzat multe greutăţi. 

 La 1933 se constituise clubul celor patru, care voiau ca, cu majoritatea de voturi, să 

revizuiască tratatele, contra angajamentelor ce acele Puteri îşi luase reciproc, şi deci faţă de 

noi. 

 Am protestat contra acestui club în patru, şi atunci acele patru guverne au modificat 

tratatul, înlocuind articolul 2, prin o formulă ambiguă, care menţinea totuşi revizuirea. 

 Primea însă Mica Înţelegere – şi deci şi noi – de la Franţa o scrisoare de garanţie prin 

care se spunea că la orice cerere pe care un stat ar face, pentru revizuirea teritorială, ea, 

Franţa, se va opune la luarea ei în consideraţie. Şi mai asigura că principiul „unanimitatea“ va 

fi respectat. 

 De atunci a intervenit o răceală între Mica Înţelegere şi Polonia, lucru de care aveţi 

cunoştinţă. 

 Polonia considera primirea, de către Mica Înţelegere, a scrisorii de garanţie, dată de 

guvernul francez, ca un act dăunător atât Micii Înţelegeri, cât şi Poloniei. 

 Găsesc că politica externă a ţării noastre trebuie făcută de guvern, şi în aşa mod, încât 

la fiecare moment să poată fi în curent cu cele mai mici întâmplări. 

 Dl profesor M. Manoilescu: Nici aceasta nu e bine. 

 Dl M.G. Orleanu: Numai astfel un ministru poate, în fiecare moment, să-şi poată 

îndrepta politica spre a profita de orice moment favorabil. 

 Dl Grigore Gafencu: Dar aici e vorba despre un ministru de Externe, care, dacă nu 

mă înşel, a primit, pe baza unui Jurnal al Consiliului de Miniştri, în luna iunie, deci două luni 

după ce a fost încheiată Convenţia de la Montreux, nu numai aprobarea desăvârşită a 

guvernului său, dar chiar felicitările cele mai călduroase. 

 Dl M.G. Orleanu: Regret că faceţi asemenea întreruperi; guvernul a făcut aceea ce 

trebuia să facă, adică să-şi apere omul pe care-l avea acolo, pentru că era în joc bunul renume 

al Ţării Româneşti. 

 Dl Grigore Gafencu: A fost un act de solidaritate desăvârşită. 

 Dl M.G. Orleanu: Regret că atunci când se discută lucruri serioase, d-ta faci politică 

de partid. 

 Eu nu fac aci atare politică. 

 Când aş face-o, parte aş vorbi ca d-ta. 

 Dl profesor M. Manoilescu: Dacă-mi daţi voie, o întrerupere. 

 Atunci soluţiunea ar fi foarte simplă. Guvernul să vie să ceară Parlamentului 

ratificarea, iar noi să invităm pe dl Titulescu să vină în Parlament, spre a da toate explicaţiile 

asupra acestor fapte, de o deosebită gravitate, pe care ni le-a expus dl senator Orleanu. 

 După ce aceste explicaţiuni vor satisface conştiinţa noastră românească, atunci vom 

ratifica, dacă va fi cazul… 

 Dl M.G. Orleanu: Eu sunt sigur că conştiinţa d-tale românească e deja hotărâtă. 

 Dl profesor M. Manoilescu: Dar nu am vrut să anticipez. 

 Dl M.G. Orleanu: Şi d-ta faci acum politică. 

 Acestea le aveam de spus. Am terminat. (Aplauze prelungite.) 

 Dl V. Bădulescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Străine: Dl ministru 

de Externe ar fi dorit să participe la această şedinţă; cum Dsa, din nefericire, este bolnav în pat 

şi nu a putut să se prezinte, va lua cunoştinţă de textul integral al interpelării dv. şi vă va 

răspunde la prima ocazie. 

………………………………………………………………………………..…………… 
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STENOGRAMĂ A DEZBATERILOR DIN ADUNAREA DEPUTAŢILOR  

CU PRIVIRE LA CARTEA RUSIA ŞI MICA ÎNŢELEGERE ÎN POLITICA LUMII, 

PUBLICATĂ DE JAN ŠEBA, TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU 

PLENIPOTENŢIAR AL CEHOSLOVACIEI LA BUCUREŞTI  

(INTERVENŢII: PAMFIL ŞEICARU, GHEORGHE I. BRĂTIANU, LEON SCRIDON, 

VICTOR ANTONESCU, OCTAVIAN GOGA, VIRGIL MADGEARU, AL. POPESCU-

NECŞEŞTI, GRIGORE IUNIAN) 

 

 

Bucureşti, 6 februarie 1937 

 

………………………………………………………………………………...…………… 

 Dl N. N. Săveanu, preşedinte: Dl deputat Şeicaru are cuvântul la sumar. 

 Dl Pamfil Şeicaru: Dle preşedinte, dlor deputaţi, a fost pusă în dezbaterea Camerei o 

carte apărută şi semnată de un ministru al unei ţări amice, ministru acreditat la Bucureşti, 

cartea dlui Šeba. 

 Nu mi-am permis să discut această carte. În primul rând, fiindcă nu aveam 

posibilitatea de a cunoaşte conţinutul cărţii – şi traducerile pot să suporte controverse. Dar în 

momentul când chestiunea a venit de dezbaterea Camerei, ca gazetar, am crezut de datoria 

mea să fac un comentariu. 

 Comentariul, îl veţi vedea, nu are nimic agresiv în el; nu reprezintă un atac, fiindcă, 

este o chestiune elementară, nu poţi ataca pe un om care nu se poate apăra. Un ministru 

acreditat aici, în Bucureşti, este obligat să tacă. Ce-i imputăm noi dlui Šeba este că n-a ştiut să 

tacă!… 

 Deci, articolul pe care l-am scris şi căruia îi voi da lectură nu avea nimic care să 

justifice o atenţie specială din partea cenzurii. Fiindcă cenzura se exercită, în materie de 

politică externă, pe răspunderea dlui ministru de Interne, care n-are absolut nicio legătură cu 

această chestiune. 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: N-am nicio legătură!… 

 Dl Pamfil Şeicaru: Evident! Tocmai de aceea!… 

 Astăzi, vine la Cameră dl ministru de Externe. Am vrut să-i dau şi Dsale prilejul să 

vază abuzurile pe care le face cenzura, care trece pe seama dlui ministru de Externe excesele 

ei proprii! 

 Îngăduiţi-mi să dau lectură articolului care poartă titlul Cartea dlui Jan Šeba: 

 Cine s-ar fi gândit vreodată că dl Jan Šeba, ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti, va 

deveni într-o zi un factor hotărâtor în limpezirea politicii noastre externe? 

 Dl Šeba a scris o carte… Pe cât se pare, o carte prea puţin diplomatică; şi prin accentul 

pasional ce străbate susţinerea unei teze, mai mult o carte de propagandă decât o carte de 

strictă, de rece obiectivitate. Evident, discuţia este foarte anevoioasă, fiindcă cartea Rusia şi 

Mica Înţelegere în politica mondială, este scrisă în limba cehă; deci greu să înlături 

controversele asupra unei traduceri cât mai fidele. 
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 În orice caz, chiar textele tălmăcite mai acceptabil nu pot înlătura evidenţa unei 

tendinţe, relieful unor convingeri. Dl Jan Šeba este un om de stânga, am putea spune, chiar cu 

evidente înclinări spre Soviete; şi în judecarea fenomenelor de la noi, nu-şi poate dezminţi 

aceste înclinări. 

 Cine ar avea oare dreptul să cenzureze culoarea opiniilor politice ale scriitorului Jan 

Šeba? Dar nu este vorba de scriitorul Jan Šeba, ci doar cu totul de altceva: de un ministru 

străin acreditat la Bucureşti, care emite unele păreri prea puţin măgulitoare asupra unor 

tendinţe, asupra unor curente de opinie ce domină viaţa politică a României. 

 Fireşte că fiecare ministru străin acreditat în România trimite rapoarte în care sunt 

notate cu o rară minuţiozitate aproape toate nervurile structurii politice, în care sunt 

consemnate opinii sincere, bogat material informativ necesar Ministerului de Externe al ţării 

lui. Dar aceste rapoarte sunt secrete; meseria îl obligă să plimbe mereu o faţă amabilă, să 

zâmbească protocolar şi să ocolească, excesiv de prudent, în discuţie, toate subiectele 

nevralgice. 

 Dl Jan Šeba s-a făcut vinovat de un exces de sinceritate; şi, în loc să-şi trimită discret 

rapoartele (prin însăşi natura lor confidenţiale), le-a dat o formă de imprudentă publicitate, 

într-o carte prefaţată (spre a-i mări imprudenţa) chiar de dl dr. Kamil Krofta, ministrul de 

Externe al Cehoslovaciei! 

 Şi cartea a devenit un element iritant; defineşte o concepţie de clasă, conturează păreri 

mai puţin acceptabile pentru o bună parte a românilor, cărora Rusia Sovietică le apare ca o 

permanentă, o activă ameninţare a civilizaţiei. 

 Dar dl Jan Šeba nu-şi ascunde o profundă părere de rău asupra unei mari greşeli, 

săvârşite prin tratatele de pace, care n-au dat Cehoslovaciei o frontieră comună cu Sovietele, 

interpunând între cele două ţări Polonia. Nu avem nimic de zis asupra acestor regrete 

cehoslovace (mai exact, regrete cehe); dar socotim ca un act de surprinzătoare inteligenţă ca 

ele să fie exprimate într-o carte scrisă de un ministru străin acreditat în România. 

 Este o chestie de nuanţă; ori tocmai această înţelegere a nuanţelor îi scapă dlui Jan 

Šeba. De altfel, acest lux numai în România a putut să şi-l îngăduie un ministru străin şi, 

oricât s-ar trudi să mai decoloreze sensul printr-o traducere oarecum ajustată, cu greu va mai 

putea să rămână la Bucureşti un ministru aşa de inocent în nepotrivita lui sinceritate. 

 Îşi are fiecare meserie disciplinele ei. Iar diplomaţia impune un anumit protocol, pe 

care orice ţară cu demnitate îl impune să fie respectat, fără să fie nevoie ca alături de viza de 

intrare să se mai adauge ca o recomandare oportună: „Murdăria strict oprită“, „Nu vă faceţi 

necesităţile pe gardul publicităţii“ etc. 

 Ne pare foarte rău de neplăcuta întâmplare a dlui Jan Šeba, dar nu mai puţin apare 

dezbaterea în jurul cărţii Rusia şi Mica Înţelegere în politica mondială, ca o dezbatere menită 

să clarifice însăşi politica noastră externă. 

 O întrebare: mai există oare Mica Înţelegere? Comparând fizionomia acestei unităţi 

politice din 1932 cu aceea din 1937, se mai potrivesc ele oare? 

 Să examinăm. 

 Dintr-o spaimă care domină tot mai decisiv linia politicii externe a Cehoslovaciei – de 

frica Germaniei –, privirile ei s-au întors cu o disperată grabă spre Soviete. De aceea socotim 

cartea dlui Jan Šeba, într-un fel, foarte utilă, fiindcă mărturiseşte o stare de spirit smucită de 

febra unei disperări. 

 Cehoslovacia se agaţă, mizează ca pe ultima, pe unica speranţă, pe Soviete. Mă întreb: 

ce s-ar întâmpla dacă, din sângerosul proces intern al Sovietelor, ar ieşi (cu Voroşilov sau alt 

militar) un fel de comunism antisemit (ceea ce nu-i exclus, în lupta ce s-a început împotriva 

trotzkismului), curent care, spre a-şi asigura libertatea de mişcare în interior, ar relua 

legăturile cu Berlinul? Cum s-ar mai descurca Cehoslovacia, aşa de complet integrată politicii 

externe a Sovietelor? 
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 În orice caz, pentru Cehoslovacia nu există decât o singură şi delirantă obsesie: 

Germania. Din această obsesie se alimentează cartea dlui Jan Šeba. 

 Dar Mica Înţelegere mai are încă un stat în componenţa ei: Iugoslavia! Nu ne sfiim să 

ne mărturisim admiraţia pentru robustul realism al politicii externe a Iugoslaviei, care un 

singur moment nu s-a simţit prizonieră a nu ştiu căror directive generale ale Micii Înţelegeri: 

şi fără să se mai întrebe dacă supără sau nu, loveşte sau nu în sensibilitatea Cehoslovaciei, a 

reluat raporturi afectuoase cu Germania. 

 Şi raporturile sunt aşa de afectuoase, încât în discursul rostit la 30 ianuarie de 

cancelarul Adolf Hitler, printre statele enumerate ca prietene ale Germaniei se afla şi 

Iugoslavia. Nu ştiu ce tresăriri vor fi fost la Praga; dar plăcere nu putea să facă apropierea 

unui stat din componenţa Micii Înţelegeri de Germania tema obsesiei cehoslovace. 

 Dar, spre a completa imaginea exactă a situaţiei, mai adăugăm şi adversitatea făţişă a 

Iugoslaviei faţă de Soviete, socotite ca mântuire cehă. 

 Continuând definirea unei politici proprii, după netezirea raporturilor cu Italia, ni s-a 

mai pregătit de către Iugoslavia încă o surpriză: apropierea de Bulgaria. Nu pot fi minimizate, 

ca importanţă, două fapte: primirea cu entuziaste ovaţiuni, la Belgrad, a dlui Kioseivanov, 

şeful guvernului bulgar, şi formarea unui bloc al slavilor din sud în mijlocul Balcanilor. 

 Şi între aceste două state – cu orientări în politica externă diametral opuse – ne situăm 

noi: ca să tot multiplicăm sforţările menite să salveze aparenţele unei unităţi în politica 

europeană, să mai amăgim (pe cine oare mai poate amăgi?) cu fardul viabilităţii Micii 

Înţelegeri, care nu mai există decât în ceea ce priveşte raporturile cu Ungaria. 

 Mă întreb, însă: şi sub această formă, cât va mai fi valabilă? Dacă nu cumva 

apropierea Iugoslaviei de Germania, netezirea raporturilor cu Italia nu ne pregăteşte unele 

delicioase surprize? 

 Realismul iugoslav nu se prea încurcă în obligaţii sentimentale. Fireşte că nu avem 

niciun drept să criticăm înfeudarea totală a Cehoslovaciei politicii externe a Sovietelor, cum 

nu putem interzice Iugoslaviei să-şi stabilească legăturile tot mai multiple, mai puternice cu 

Germania şi să zvârle priviri amicale Italiei! Dar avem tot dreptul să ne întrebăm: de ce să 

continuăm noi să ne amăgim asupra conţinutului de solidaritate a Micii Înţelegeri? 

 Şi, – mai grav: de ce să-i dăm ţării iluzia unor certitudini perimate? 

 Dacă într-un bilanţ se trec la activ cifre ce reprezintă pasivul, asemenea operaţii 

frauduloase sunt aspru pedepsite de lege! De ce, în definitiv, s-ar continua să se treacă în 

bilanţul activ al politicii noastre externe ceea ce este de fapt un pasiv? 

 Nu este nimeni vinovat, dacă împrejurările au golit conţinutul unităţii politice a Micii 

Înţelegeri. Nu putem împiedica Iugoslavia să întindă o mână amicală Germaniei şi nici 

Cehoslovacia să ridice pumnul. Dar suntem obligaţi să ţinem seamă de interesele noastre, şi 

numai de interesele noastre! Cine îşi permite să îmbrobodească ţara cu toate parascoveniile 

unei politici perimate? 

 Cum cartea dlui Jan Šeba Rusia şi Mica Înţelegere în politica mondială a pus în 

dezbatere însăşi realitatea Micii Înţelegeri, noi nu putem decât să-i fim recunoscători, 

regretând, fireşte, plecarea sa inevitabilă… 

 Viaţa indivizilor, ca şi a naţiunilor, este o înlănţuire a actelor de curaj. 

 Să avem forţa de a brava dramatica noastră situaţie de amăgiţi: fiindcă nimeni nu se 

mai înşeală asupra conţinutului real al Micii Înţelegeri. Şi nu vom fi noi nătângii prizonieri ai 

unei iluzii spulberate. 

 Iată deci acest articol, în care nu există niciun atac la adresa dlui Jan Šeba! 

 Ţin să vă spun că nu voi participa la o discuţie asupra conţinutului cărţii, pentru că nu 

cunosc limba cehă şi pentru că traducerea este… traducere: „traduttore, tradittore“. O 

traducere poate să fie răstălmăcită, în ceea ce priveşte exactitatea şi fidelitatea ei. De aceea şi 

eu am evitat discuţiunea asupra cărţii şi am socotit necesar să pun în dezbaterea cititorilor 
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faptul acesta, care mie mi s-a părut ciudat: pe de o parte, Cehoslovacia, fireşte, prin 

vecinătatea cu Germania, prin minorităţile germane pe care le are, este obsedată, are o teamă 

continuă de Germania. Este îndeobşte ştiut că înainte de discursul cancelarului Hitler, ţinut la 

30 ianuarie, era o temă obsedantă la cehoslovaci, dacă nu cumva acest discurs va conţine o 

ameninţare directă faţă de Cehoslovacia. Spre norocul păcii europene, n-a fost niciun cuvânt 

agresiv la adresa Cehoslovaciei. 

 Noi înţelegem situaţia dramatică a Cehoslovaciei. 

 Pe de altă parte, vedem Iugoslavia – nu mai este nicio taină pentru nimeni – cum îşi 

îndreaptă privirile amicale spre Germania. Ceva mai mult: cancelarul Hitler numără 

Iugoslavia între amici!… Şi atunci, cum se mai potriveşte aceasta? Cehoslovacia, făcând parte 

din Mica Înţelegere, se teme încontinuu de Germania; iar, pe de altă parte, Iugoslavia este 

trecută, este catalogată, ca amică a Germaniei?! 

 Situaţiunea aceasta paradoxală a îndreptăţit pe gazetar să comenteze faptul. Şi eu aci, 

mă întreb: de ce n-avem dreptul să-l comentăm? 

 De ce să nu recunoaştem că politica externă nu înseamnă altceva decât preocuparea de 

grija zilei de mâine? Am refuzat să cred un singur moment, dle ministru de Externe, că dv. aţi 

putut îngădui un asemenea act nesăbuit din partea cenzurii!… 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Ministerul de Externe nu are 

niciun amestec! 

 Dl Pamfil Şeicaru: Tocmai de aceea eu ţin să subliniez acest lucru de la tribuna 

Camerei! 

 Dl Virgil Madgearu: Iată expresiunea unui guvern unitar: Ministerul de Externe nu 

ştie ce face Ministerul de Interne! (Întreruperi.) 

 Dl Pamfil Şeicaru: Dle ministru, dv. sunteţi unul din colaboratorii lui Ion Brătianu, 

care a fost şeful acestui partid; şi-mi aduc aminte că, în 1919, Ion Brătianu ducea în politica 

europeană o concepţie aşa de orgolioasă, că a plecat de la Conferinţa Păcii trântind uşile! 

 Refuz să cred că de la 1919 simţul de mândrie, în ce priveşte politica internaţională, a 

ajuns până acolo, încă să spuneţi: Dlor, nu mai discutaţi nimic! 

 Ce, suntem minorii politici ai Europei? 

 Ce este ţara aceasta? 

 Nu mai putem discuta nimic? 

 Dar mai este ceva! În vechea Românie – dacă nu mă înşel – a fost un ministru al acelei 

mici Românii la Viena, Bălăceanu-Stolnici; şi când se făcuse un recviem cu ocazia asasinării 

ţarului Alexandru II, în faţa corpului diplomatic, acest reprezentant al Micii Românii la Viena 

a rostit aceste vorbe: 

 Que la terre de la Bessarabie lui soit legère!… 

 În aceste cuvinte era un orgoliu. Şi acest orgoliu al Micii Românii vreau să-l regăsesc, 

dle ministru, în orgoliul pe care îl duci d-ta în politica europeană, atunci când reprezinţi o ţară 

de 20 milioane locuitori. 

 Şi este cu atât mai dureros, cu cât îngrijorarea aceasta cred că este comună şi la dv. În 

definitiv, ce să ascundem dlor? Poţi să ascunzi un băţ de chibrit; hai, o cutie! Dar, mă rog, 

cine poate să bage în buzunar Turnul Eiffel, ca să-l ascundă? 

 Realităţile au luat în politica europeană o aşa de mare proporţie, încât se refuză unei 

politici „de-a v-aţi ascunselea“. Realitatea este că Mica Înţelegere nu mai are acea coeziune de 

odinioară şi că politica noastră externă se cere revizuită!… 

 Dar, dle ministru, cum n-am intenţiunea să iau în dezbatere politica externă a 

României, am ţinut numai să vă arăt cât de abuzivă este cenzura faţă de dvoastră. 

 Atât am avut de spus! 

…………………………………………………………………………………………… 
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 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dl ministru al Afacerilor Străine are cuvântul. (Aplauze 

prelungite pe băncile majorităţii.) 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dle preşedinte, dlor deputaţi, în 

şedinţa Camerei din 3 februarie a.c., dnii deputaţi Atta Constantinescu şi Leon Scridon au 

adus în discuţiune, sub formă de comunicare, o carte intitulată Rusia şi Mica Înţelegere în 

politica lumii, scrisă de dl Jan Šeba, ministrul Republicii Cehoslovace la noi. 

 Dacă boala nu m-ar fi împiedicat, aş fi răspuns imediat la aceste comunicări. 

 Regret că a fost adus în discuţiunea Camerei un distins reprezentant al unei ţări amice 

şi aliate. Ar fi fost, cred, mai potrivit precedentelor şi împrejurărilor dacă colegii noştri, în 

curent cu cuprinsul unei cărţi pe care puţini o cunosc la noi, ar fi împărtăşit criticile lor 

Ministerului de Externe, mai înainte de a fi provocat o discuţiune publică în jurul ei. 

 Rog Camera să ia în considerare, în primul rând, serviciile eminente aduse ţării 

noastre, în atâtea împrejurări, de inimosul reprezentant al Cehoslovaciei şi dezvoltarea ce a 

ştiut să dea, printr-o străduinţă de tot ceasul, legăturilor ce unesc aşa de strâns România şi 

Cehoslovacia. (Aplauze pe băncile majorităţii şi pe băncile Partidului Naţional Ţărănesc.) 

 Nu este bine, nu este drept, ca în momentul în care colaborarea între ţările noastre se 

desfăşoară într-o desăvârşită şi rodnică armonie (Vii aplauze prelungite pe băncile majorităţii 

şi pe băncile Partidului Naţional Ţărănesc), reprezentantul la Bucureşti al acestui guvern, să 

fie obiectul unor atacuri publice în Parlamentul nostru. 

 Dl Jan Šeba, ministrul cehoslovac, a cutreierat tot cuprinsul ţării noastre şi a învăţat să 

o cunoască, s-a apropiat de ţăranul nostru, în casele căruia a locuit cu dragoste şi simplicitate. 

 Vorbind limba noastră cu o corectitudine şi cu o plăcere ce impresionează, dl Šeba a 

purtat în atâtea adunări ale tineretului şi ale intelectualilor noştri cuvântul apropierii dintre 

Cehoslovacia şi România şi a ştiut să tălmăcească cu căldură rostul mare al Micii Înţelegeri, 

unul din punctele de reazim ale politicii noastre externe. 

 Un asemenea om nu poate jigni cu voinţă un popor, în a cărui viaţă a pătruns cu 

dragoste şi interes şi de care s-a legat prin fapte care dovedesc întreaga sa prietenie. 

 Cercetarea lucrării dlui Šeba, destul de voluminoasă de altfel, cere timp şi rog Camera 

să-mi acorde acest răgaz. (Aplauze prelungite pe băncile majorităţii.) 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dl deputat Brătianu are cuvântul. 

 Dl G.I. Brătianu: Dle preşedinte, dlor deputaţi, eu nu aş fi intervenit în această 

chestiune, dacă nu mi s-ar fi înfăţişat trei motive, deopotrivă de puternice: 1) lipsa dlui Atta 

Constantinescu, care a ridicat cel dintâi această chestiune şi care ieri era prezent, dar astăzi 

lipseşte din şedinţă; 2) am primit, direct, de la dl ministru Šeba, o traducere a unor pasagii din 

cartea Dsale şi prin aceasta am fost pus personal în cauză; 3) pentru că, precum veţi vedea, 

chestiunea mi se pare că depăşeşte persoana dlui Šeba, indiferent de simpatiile sau antipatiile 

pe care le-ar putea stârni, şi atinge unele probleme generale ale politicii noastre externe, ale 

politicii noastre de stat, faţă de care şi eu, în cursul anului trecut, am avut de susţinut unele 

păreri. 

 Această întreită justificare mă îndeamnă să iau cuvântul după răspunsul dlui ministru 

de Externe. 

 Mă grăbesc să adaug că eu nu mă pot referi şi nu mă voi referi la acest răspuns, întâi 

pentru că dl ministru nu a avut încă timpul să examineze în detaliu această carte şi, pe urmă, 

pentru că discuţiunea care va avea loc îl priveşte în mod cu totul indirect. 

 Eu înţeleg să răspund aici unor anumite informaţiuni, unor anumite acuzări care s-au 

adus textului produs de dl Atta Constantinescu, acuzaţiuni care s-au publicat în ziare, şi 

anume că el nu răspunde înţelesului exact al cărţii dlui Šeba. Şi o fac de la această tribună, 

pentru că mă tem că, dacă am răspunde în presă, răspunsul nostru ar avea soarta articolului 

dlui Şeicaru şi a altor articole, care s-au scris în această chestiune. (Aplauze pe băncile 

Partidului Naţional Liberal [Gh. Brătianu] şi pe băncile Partidului Naţional Creştin.) 
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 De aceea, îmi veţi da voie să lămuresc în câteva scurte cuvinte ce este cu pasagiile 

reproduse de dl Atta Constantinescu. 

 S-a spus întâi într-un ziar de dimineaţă că aceste pasagii sunt împrumutate dintr-o 

broşură clandestină, care a circulat zilele acestea şi că de acolo şi-ar fi cules dl Atta 

Constantinescu izvorul de informaţii. 

 Am primit şi eu această broşură, o am aci şi o ţin la dispoziţia oricui, ca să verifice că, 

în special în pasagiul final al comunicării dlui Atta Constantinescu, textul citat de Dsa diferă 

de acela al broşurii. 

 Broşura spune: „Burghezia privilegiată cu greu se obişnuia cu noua orientare, 

înfricoşată de perspectiva de a se apropia de un vecin care ar putea să dea la o parte vechile 

sale privilegii“. 

 Textul comunicării spune: „Faţă de relaţiile cu un vecin care a desfiinţat vechile 

privilegii“. 

 Prin urmare, comunicarea dlui Atta Constantinescu nu are nimic comun cu textul 

broşurii cu care a fost pusă în legătură. 

 Aceasta în ce priveşte broşura. 

 Avem însă acum, pentru examinarea mai atentă şi exactă a pasagiilor, două versiuni: 

una este chiar aceea trimeasă de dl ministru Šeba – o avem aici; cealaltă nu o avem aici, din 

lipsă de timp, pentru că m-am adresat şi eu serviciului interpreţilor de la Ministerul de Externe 

şi mi s-a comunicat că nu mi se poate răspunde înainte de luni, aşa încât pentru astăzi era 

tardivă. Dar am luat, în această privinţă, avizul unor persoane competinte, avizul slaviştilor 

noştri, şi pot să-i citez pentru că m-au autorizat să le spun numele: profesorul Cancel, profesor 

de slavistică la Universitatea din Bucureşti; Panaitescu, profesor de istorie a popoarelor slave, 

şi, înainte de a veni aci, am primit o scrisoare de la profesorul Nandriş, profesor de slavistică 

la Universitatea din Cernăuţi. Şi eu cred că aceste autorităţi sunt suficiente pentru a putea face 

o examinare a celor două versiuni. De altminteri, veţi constata că nu diferă decât prea puţin şi 

prin nuanţe de versiunea pe care a dat-o dl Šeba. 

 În adevăr, ce a spus dl Atta Constantinescu în pasagiile pe care le-a citat? 

 Reiau aci textul comunicării sale: „Ministrul Titulescu a avut grija ca apropierea dintre 

România şi Rusia să meargă concomitent cu apropierea dintre Praga şi Moscova. A avut în 

această privinţă condiţii mai grele decât Beneš. Opinia publică românească, şi anume partea ei 

hotărâtoare, burghezimea privilegiată, cu greu se putea obişnui cu noua orientare, înfricoşată 

de perspectiva…“, este apoi restul pasagiului pe care l-am citat adineauri. 

 Acest text corespunde exact cu cel indicat de dnii Cancel, Panaitescu şi Nandriş. 

 La dl Šeba este o singură nuanţă. El ne spune – restul pasagiului este identic – 

următoarele: „Publicul românesc, mai ales partea sa preponderentă, burghezia mai bine 

situată“ – voi reveni îndată asupra acestui cuvânt – la care, spunea dl Atta Constantinescu, se 

adăuga în notă: „ideea că prin relaţiile cu Sovietele, clasele poporului român, slabe din punct 

de vedere social, ar putea să se inspire din primejdioasele idei socialiste, a provocat nelinişte 

printre îndrumătorii acestei societăţi, care trăiesc în lux şi fără muncă“, pasagiu iarăşi 

confirmat de slaviştii consultaţi. 

 Dl Šeba, în versiunea Dsale, traduce: „persoanele din societatea bogată, care trăiesc 

larg, fără obligaţie“. 

 Eu nu cunosc limba cehă, deşi în ultimele zile cred că am făcut cu toţii însemnate 

progrese în studiul acestei limbi. Aceasta nu poate fi decât foarte îmbucurător pentru 

dezvoltarea viitoare a relaţiunilor noastre. 

 Dar, sunt unele cuvinte – am aici cartea la îndemână, le puteţi controla – care sunt 

aceleaşi în toate limbile. Când citesc „privilegovani“, evident că înseamnă privilegiu şi 

„luxusne“ desigur că înseamnă „lux“. Eu nu vreau să întârzii prea mult dezbaterile Camerei cu 

o cercetare de texte, care s-ar potrivi mai degrabă cu un seminariu ştiinţific, şi de aceea voi 
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trece foarte repede peste pasagiile la care a făcut aluzie dl Constantinescu, pasagii care privesc 

armata noastră în timpul războiului, pe care le-a citat mai pe larg dl Scridon, care, poate, va 

aduce el în dezbatere această chestiune. Eu voi trece de asemenea asupra unui pasagiu foarte 

delicat – veţi înţelege pentru ce nu-l citesc aici – cu un conţinut istoric care priveşte relaţiile 

dintre Principele Carol, actualul nostru Rege, şi Ion I.C. Brătianu. Îl am aici. Însă, pentru a 

evita orice discuţie, iau de bună versiunea dlui Šeba. Dl ministru de Externe va avea desigur 

posibilitatea să-l examineze, împreună cu guvernul şi poate chiar cu toţi membrii 

Parlamentului – şi, după ce îl vor fi examinat, pun o singură întrebare: dacă crede guvernul şi 

Parlamentul, care revendică moştenirea liberală, că asemenea pasagii sunt în favoarea şi a 

amintirii lui Ion Brătianu şi a prestigiului dinastiei noastre. (Aplauze pe băncile Partidului 

Naţional Liberal [Gh. Brătianu] şi pe băncile Partidului Naţional Creştin.) 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Dle Brătianu, noi nu ne putem pronunţa asupra acestei 

chestiuni delicate, fiindcă nu avem pasagiul şi nici d-ta nu ni-l comunici. 

 Dl G.I. Brătianu: Vi-l ţin la dispoziţie. Mi-e greu să-l rostesc de la această tribună. Iar 

când îl veţi vedea, dle Necşeşti, veţi înţelege de ce nu-l citesc. 

 Trec mai departe. 

 Dlor, este o greşeală în comunicarea dlui Constantinescu, pe care ţin să o rectific. Dsa 

s-a referit la o notă de la pagina 563. Greşeala, de altfel, este minimă, întrucât această notă 

există la pagina 564. Dacă aveţi curiozitatea, vă pot citi un text, pe care mi l-au comunicat 

autorităţile în materie de slavistică consultate. El se referea la anumite polemici din anul 1932 

şi sună aşa: 

 „La Bucureşti, s-a născut chiar o aspră polemică împotriva polonilor, despre care s-a 

exprimat, cu cuvinte tari, fostul preşedinte al guvernului I[orga] că are dreptate vechiul 

proverb rusesc, care spune că: polonul, ovreiul şi câinele au aceeaşi credinţă“. 

 Desigur, regretăm, în interesul însăşi al destinderii, pe care o dorim cu toţii între Praga 

şi Varşovia, că s-au strecurat asemenea aprecieri în această carte. 

 Dar eu ajung acum la pasagiul, pe care îl consider de un interes mai deosebit şi mai 

mare, cel puţin în ce priveşte un punct de vedere pe care l-am susţinut şi în ce priveşte o latură 

mai generală a acestor împrejurări şi a acestor chestiuni, şi anume o frază, care, lucru curios, 

lipseşte din versiunea pe care ne-a trimis-o dl ministru Šeba. Fraza este de altfel o continuare 

a aceleia citate la pagina 595. Pentru a evita orice discuţie, citesc textul comunicat de dl 

Cancel. Ea sună astfel: 

 „După schimbul de telegrame cordiale, cu ocaziunea aniversării începutului 

relaţiunilor diplomatice româno-ruse, a început Titulescu să trateze cu Moscova despre 

încheierea unui ajutor mutual, după modelul celui cehoslovac. Aceste tratative nu sunt încă 

terminate“. 

 Dlor, insist asupra acestei fraze pentru că mi se pare că ea depăşeşte cu mult 

chestiunea care a fost adusă adineauri în discuţiune de către doi interpelatori. Aici nu este 

vorba nici de persoană, nici de cartea dlui Šeba, poate chiar aş putea exprima, din punct de 

vedere personal, un regret că numele acestui diplomat a fost amestecat în această discuţie 

publică. Dar aici noi nu trebuie să ţinem seama de persoane şi de simpatii, ci de fapte. 

 Dlor deputaţi, această chestiune a tratativelor pentru un pact cu Sovietele – dacă vă 

aduceţi aminte – a fost adusă de mai multe ori în dezbaterea acestei Adunări. De câte ori ea a 

fost adusă aci, am primit din partea guvernului român cele mai categorice dezminţiri. 

 Să-mi daţi voie să vi le aduc aminte: 

 La 16 octombrie 1935, un comunicat al Ministerului de Externe afirma: 

 „Ştirile după care ar exista, sau ar fi existat, între România şi Uniunea Sovietelor, 

tratative privind trecerea armatelor sovietice pe teritoriul român sunt lipsite de orice temei“. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Vedeţi, este vorba numai de trecerea armatelor ruseşti pe 

teritoriul român, iar nu de alte tratative. 
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 Dl G.I. Brătianu: Ce înseamnă oare pactul de asistenţă mutuală decât aceasta? 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Nu, dle Brătianu, formele îşi au valoarea lor. 

 Dl G.I. Brătianu: La 13 decembrie, dl ministru Titulescu, răspunzând unei interpelări 

pe care o anunţasem, afirma: 

 „Am onoare a declara, în numele guvernului regal al României, că situaţiunea la care 

se referă comunicatul din 16 octombrie a rămas aceeaşi“. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Adică trecerea trupelor ruseşti. 

 Dl G.I. Brătianu: „Şi că în consecinţă nu se negociază actualmente şi nu s-a negociat 

în trecut trecerea armatelor ruseşti pe teritoriul român.“ 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Numai această chestiune s-a discutat. 

 Dl G.I. Brătianu: Şi, în sfârşit, la 13 martie anul trecut, dl subsecretar de stat Savel 

Rădulescu, răspunzând unei alte intervenţiuni pe care o făcusem de la această tribună, afirma: 

 „Referindu-mă la întrebările asupra politicii externe adresate guvernului, am onoare a 

declara că politica externă a României a fost amplu şi clar expusă de dl Titulescu, la 13 

decembrie anul trecut, şi că nu avem nimic de adăugat“.  

Dlor deputaţi, chiar îmi amintesc că în această şedinţă au mai luat cuvântul şi alţi 

membri ai guvernului, şi pentru că dl Inculeţ, pe atunci ministru de Interne şi actualmente 

vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, este de faţă, eu nu mă pot opri să-mi amintesc 

această frază din intervenţiunea Dsale, cu care ea se încheia: 

 „În ce priveşte ieşirile de natura celor de astăzi, a mai avut istoria neamului pe 

Marghiloman şi Carp, care mergeau în contrazicere cu puhoiul neamului şi cu sentimentul 

neamului. Ştiţi ce tristă moştenire au lăsat ei în istoria şi memoria neamului nostru. Previn şi 

pe dl George Brătianu şi pe toţi ceilalţi, care ar voi să vină cu insinuări de acestea, că, în mod 

conştient sau inconştient, să nu se facă coadă de topor în mâinile unor foarte-foarte interesaţi.“ 

 Eu nu voi prelungi această discuţie asupra acestui capitol, dar când citesc aceste 

afirmaţii în cartea dlui Šeba, când citesc mai ales un pasaj din încheiere, în care, într-o foarte 

elocventă ieşire asupra situaţiei critice în care se găseşte ţara sa, Dsa ajunge la această 

concluzie: 

 „Să împrumutăm statului bani, iar cercurile competente vor stărui să se înceapă încă în 

vara anului curent, cu o viteză italo-abisiniană, construirea în 50 de sectoare ale autostradei 

Pilsen-Trebuşane şi a căii ferate Presov-Vranev, Uzherod-Mucacevo – Iesova-Jeuszt, adică în 

apropiere de graniţa noastră, «aşa încât aliaţii, care sunt dispuşi să ne ajute, să poată ajunge şi 

până la noi»“, aceasta ne lămureşte înţelesul pactului de asistenţă după modelul pactului 

cehoslovac, de care se vorbea adineauri. 

 Şi atunci mă întreb: cine este, în această discuţie şi faţă de această împrejurare, coadă 

de topor? 

 Dl Pamfil Şeicaru: Dle Brătianu, îţi aduci aminte de cartea amiralului Castex, cea mai 

mare autoritate militară din Franţa, care la pagina 168 are un pasaj care coincide cu aceste 

indicaţiuni din cartea dlui Šeba? Dl amiral Castex este preşedintele Consiliului Superior al 

Apărării Naţionale Franceze, nu un oarecare. Cartea se cheamă De Gingis Chan à Stalin. 

 Aşa este că corespunde? 

 Dl G.I. Brătianu: Desigur. 

 Ca să închei: eu nu am înţeles să pun în cauză, prin această intervenţie, pe dl ministru 

al Afacerilor Străine, care nu a avut încă timp să ia completă cunoştinţă de pasajele cărţii dlui 

Šeba. Este însă o întrebare care va trebui formulată şi dacă dl Atta Constantinescu, care a 

ridicat această chestiune, va înţelege să-şi transforme întrebarea în interpelare, eu vă anunţ de 

pe acum că mă asociez la ea, pentru că se pune o întrebare la care trebuie să se găsească un 

răspuns: ori ce a spus dl Šeba la pasajele indicate este exact, şi atunci cum rămâne cu 

dezminţirile pe care le-am primit anul trecut în repetate rânduri din partea guvernului român, 

cum rămâne cu atitudinea pe care guvernul a înţeles să o ia pe această chestiune faţă de 
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Parlament şi opinia publică; ori guvernul rămâne pe linia afirmată de comunicatele şi 

dezminţirile care s-au dat şi, atunci, cum rămâne cu afirmaţia pe care o face un ministru 

plenipotenţiar în funcţiune, în momentul de faţă. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional 

Liberal [Gh. Brătianu] şi pe băncile Partidului Naţional Creştin.) 

 Încă o dată, dacă am ridicat această chestiune, am făcut-o împins de un îndoit 

imperativ: acela ca nici din partea adversarilor, nici din partea prietenilor să nu se ivească 

nimic care să atingă câtuşi de puţin demnitatea statului şi a naţiunii noastre şi, în al doilea loc, 

cred că acţiunea aceasta este în interesul însăşi al prieteniei, al alianţei pe care aţi aplaudat-o, 

la care ţinem cu toţii, cu poporul cehoslovac, şi care trebuie aşezată, o repet încă o dată, pe 

baza sincerităţii şi nu a echivocului. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional Liberal [Gh. 

Brătianu] şi pe băncile Partidului Naţional Creştin). 

 Dl N. N. Săveanu, preşedinte: Dl deputat Scridon are cuvântul, în replică. 

 Dl Leon Scridon: Dle preşedinte, dlor deputaţi, voi fi foarte scurt în puţinele cuvinte 

pe care am să le spun, arătându-vă că, în comunicarea prin care m-am asociat la întrebarea 

formulată de dl Atta Constantinescu, am reţinut din lucrarea dlui Šeba aprecieri nu prea 

măgulitoare la intervenţia armatei române în Războiul nostru de Întregire, aprecieri care 

priveau conducerea şi pregătirea armatei, precum şi atitudinea aparatului nostru administrativ. 

 Am amintit că, în această lucrare, există istorisiri în legătură cu evenimentele care au 

precedat Restauraţia, istorisiri care sunt de natură de a jigni sentimentul nostru dinastic. 

 Am spus că prin această lucrare se pledează pentru o expansiune teritorială în sarcina 

unui stat amic, a cărui alianţă ne este nouă foarte preţioasă, şi anume prin preconizarea unei 

frontiere comune între Cehoslovacia şi Rusia Sovietică. 

 Am arătat că în această lucrare se vorbeşte despre tratativele duse de fostul ministru de 

Externe, dl Titulescu, cu dl comisar al Afacerilor Străine al Rusiei Sovietice, dl Litvinov, 

pentru încheierea unui pact de asistenţă mutuală după pilda celui încheiat între Moscova şi 

Praga. 

Am susţinut că dl Šeba, în această lucrare, insistă şi asupra cauzelor care întârzie şi 

formează un fel de impedimente pentru încheierea acestui pact de asistenţă mutuală şi care 

cauze, după expunerea dlui Šeba, se rezumă la aprecieri prea puţin măgulitoare la adresa unei 

anumite clase sociale a acestei ţări. 

 Am mai arătat, în sfârşit, dlor, că tot în această lucrare, dl Šeba se grăbeşte să arate că 

Rusia Sovietică contestă alipirea teritorială a Basarabiei şi că declaraţia de alipire s-ar fi făcut 

sub scutul armatei române. 

 În faţa acestor precizări, dlor deputaţi, mi-am îngăduit să adresez dlui ministru de 

Externe două întrebări, şi anume: 

 Am ţinut, în primul rând, să-mi exprim nedumerirea dacă dl Šeba nu trebuie să tragă 

consecinţele din această atitudine în care el singur s-a pus; în al doilea rând, mi-am îngăduit să 

vă întreb, dle ministru de Externe, dacă politica pe care o preconizează dl Šeba în lucrarea 

Dsale, de la acel post de înaltă răspundere, de persoană acreditată pe lângă guvernul 

Maiestăţii Sale, care ne pune într-o situaţie extrem de delicată faţă de alt stat amic şi aliat al 

nostru, intră sau nu în vederile politicii externe, a guvernului, aici la Răsărit. 

 Răspunsul pe care dv. mi l-aţi dat astăzi nu mă satisface, dle ministru, fiindcă, 

abstrăgând de situaţia personală a dlui Šeba, chestiunea, pe care am adus-o în discuţia 

Parlamentului, comportă o elucidare mult mai amplă asupra politicii externe a guvernului la 

Răsăritul Europei. 

 Din aceste motive, declar că nu sunt mulţumit cu acest răspuns şi transform 

comunicarea într-o interpelare. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional Creştin.) 

 Cer totodată admiterea urgenţei. 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dle deputat, vă putem admite urgenţa dacă Adunarea 

încuviinţează. Însă dv. doriţi să dezvoltaţi interpelarea în lipsa dlui ministru al Afacerilor 
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Străine? Cred că nu se poate discuta în lipsa Dsale şi dv. ştiţi că Dsa are obligaţia de a merge 

curând la Ankara şi Atena. 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dlor deputaţi, daţi-mi voie să nu 

ne abatem de la discuţia de astăzi. 

 Dl deputat mi-a pus o întrebare. La această întrebare am răspuns categoric. Nu pot 

discuta pe texte care variază de la deputat la deputat: îmi trebuie un text precis, pe care nu-l 

am. Dv. vreţi, pe cât v-am înţeles, bazaţi pe textele dv., chiar dacă ar fi în unele părţi exacte, 

să transformaţi opinii ale unui diplomat în întrebări adresate ministrului de Externe. Sunteţi 

liber să o faceţi, dar eu cred că greşiţi. Eu nu sunt obligat să discut politica externă cu orice 

afirmaţiuni care se aduc de la orişicine… 

 Dl Octavian Goga: Nu e „orişicine“. 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Eu răspund de politica externă a 

ţării, aşa cum o angajează guvernul. Şi în această privinţă vi s-au dat răspunsuri categorice de 

dl Titulescu; politica ţării, de care vorbiţi, este politica adusă de dl Titulescu. Dl Titulescu a 

dat răspuns categoric. N-am nimic de adăugat. Dacă dv. vreţi, cu toate acestea, în dorinţa care, 

fireşte, este liber să o aibe orice deputat care crede că serveşte interesul ţării – şi cred că în 

această vedere sunteţi şi dv. –, să faceţi interpelarea, nu vă pot împiedica. Însă, urgenţa nu-şi 

găseşte aplicare, fiindcă eu plec la Ankara şi mă întorc peste 20 de zile. Astfel că, oricare ar fi 

dorinţa mea de a vă satisface şi de a discuta imediat chestiunea, nu pot să o îndeplinesc din 

cauza plecării. 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Interpelarea va fi pusă la ordinea zilei la întoarcerea în 

ţară a dlui ministru al Afacerilor Străine. 

 Dl deputat Goga are cuvântul. 

 Dl Octavian Goga: Dle preşedinte, dlor deputaţi, eu trebuie să legitimez prezenţa mea 

la această tribună. Întâi este faptul că dl Leon Scridon, atingând o chestiune care are 

repercusiuni în opinia publică, face parte din Partidul Naţional Creştin. Prin urmare, nu pot ca 

să las o atitudine controversată să treacă fără a arăta judecata în materie a partidului, pe care 

am onoarea să-l reprezint în calitate de preşedinte. 

 Şi al doilea, trebuie să spun în mod sincer că sunt profunde îngrijorări care sunt trecute 

ca un ecou în suflete de pe urma celor atinse în această chestiune. 

 Mai întâi o problemă de procedură. Mi se pare inadmisibil ca în presa noastră să fie cu 

totul gâtuită orice preocupare de politică externă. În cursul vremii, înainte de război, când 

politica externă se făcea de către Rege, era legitimă poate ideea ca să nu se discute politica 

externă. După război însă, când politica trebuie să aibă agrementul naţiunii întregi, în aceste 

vremuri de vulcanism continental, când curentele de politică externă sunt aşa de 

contradictorii, eu cred că echivalează cu lipsa de educaţie politică ca a poporului nostru faptul 

de a ne sustrage de la orice discuţiune în materie. Este pur şi simplu ciudat că ori de câte ori 

un articol de politică externă apare la noi, care pune într-o cumpănă a judecăţii chestiuni de 

mare importanţă, este cu totul mutilat. La Cameră nu se vorbea, fiindcă se invoca totdeauna 

grava seriozitate a problemei; când era vorba ca s-o examinăm, dl ministru al Afacerilor 

Străine ne chema sau venea la noi, ne admonesta, ne ruga, vorbea pe o întinsă gamă, pe foarte 

multe variaţii, dar totdeauna spunea că este bine ca să lăsăm chestiunea adormită. Ne mai 

adunam apoi jos, în Bibliotecă, unde se făceau declaraţiuni netede, placide, fără niciun fel de 

ecou, şi ieşeam cu toţii de acolo cu constatarea că din nou am săvârşit un act de perfectă 

inutilitate. 

 Acest lucru nu poate să meargă înainte. 

 Zbuciumul, frământarea mare, care angajează astăzi în toată lumea procesul de 

diferenţiere între două mari curente contradictorii, care vedeţi că-şi găseşte expresiunea 

sângeroasă acolo, în Spania, trebuie să trezească un ecou şi o preocupare în sufletul acestui 

popor. 
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 Eu nu ştiu ce evenimente grave sunt în perspectivă, dar ştiu un lucru: poporul 

românesc nu poate sta în faţa lor într-o absolută nepregătire şi protestez cu toată tăria faţă de 

ideea de a se gâtui orice tendinţă de examen în presă a marilor probleme de ordin 

internaţional. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional Creştin.) 

 (Dl deputat Leon Scridon aplaudă puternic; majoritatea râde.) 

 Văd, aşa, un mic fel de ilaritate, o rumoare a dv. Nu ştiu la ce să o atribui. 

 Voci de pe băncile majorităţii: La aplauze, la castanietele dlui Scridon. 

 Dl Octavian Goga: Poate că dv. refuzaţi subiectul 

 Voci de pe băncile majorităţii: Nu. Ne interesează. 

 Dl Octavian Goga: Dlor, dl Leon Scridon a pus această chestie din partea partidului 

meu. Ziarul partidului s-a crezut dator să explice, în termenii cei mai cuviincioşi şi mai 

normali, această atitudine, să o legitimeze prin prisma vederilor partidului. 

 Am aci articolul, din care voi citi şi care a fost suprimat cu totul de cenzură. 

 Ziare, însă, care nu reprezintă niciun fel de răspundere, pe care eu le-am calificat 

totdeauna, din punct de vedere naţional, primejdioase, ziare care nu sunt naţionale, care nu au 

niciun fel de răspundere morală, care nu au nicio justificare intelectuală, sunt libere să discute 

problema, să ia atitudini, să se transforme, în cazul de faţă, în apărătoare. Când aceşti israeliţi 

vin să-şi formuleze părerea, lansând în acelaşi timp şi un fel de bănuială la adresa deputaţilor 

care au venit la tribună să pună această chestie, în ziarul Partidului Naţional Creştin acest 

pasaj a fost pur şi simplu suprimat. 

 În aceste ziare, care au toate motivele ca să ne compromită pe noi, se vorbeşte că ceea 

ce a prezentat dl deputat Scridon este o infamie – băgaţi de seamă termenul –, că este un 

pretext pentru atacuri nepermise şi într-un alt loc, într-o gazetă, se spune că se pretează 

deputaţii români la rolul de instrumente ale unor ţări străine, care vor să se amestece în 

afacerile noastre interne şi aceste instrumente pot purta eticheta de patrioţi români. 

 Iată ce fel sunteţi calificaţi dv. şi partidul meu, în numele căruia a vorbit dl deputat 

Scridon. 

 Daţi-mi voie de la început să mă declar cu totul nelămurit, să nu înţeleg unde mergem 

cu acest mutism absolut în materie de politică externă şi, apoi, cu îngăduinţa exagerată pe care 

dv. o manifestaţi faţă de unii oameni în timp ce nobilele, cinstitele străduinţe ale altora sunt 

pur şi simplu suprimate. 

 Dle ministru de Externe, daţi-mi voie să vă citesc din acest articol, ca să vedeţi cu câtă 

moderaţiune, cu câtă linişte de judecată şi câtă obiectivitate se vorbeşte de obiecţiunile dlui 

Scridon. Se spune: 

 „În interpelarea pe care a făcut-o în ziua de miercuri, dl Leon Scridon, deputat 

naţional-creştin, a ridicat chestia unei cărţi: România şi Mica Înţelegere în politica lumii, 

scrisă de dl Jan Šeba, ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti. Poate că nu s-ar fi ajuns la aceste 

dezbateri dacă lucrarea dlui Šeba nu ar fi fost oarecum învestită cu girul oficialităţii 

cehoslovace. Cartea ministrului Cehoslovaciei la Bucureşti este prefaţată de dl Kamil Krofta, 

ministrul de Externe al Cehoslovaciei, şi a fost distinsă cu premiul «Masaryk», oferit de 

oraşul Praga. Aşadar, cuprinsul ei a fost însuşit de oficialitatea cehoslovacă. Era firesc, prin 

urmare, ca această carte să provoace discuţii în jurul ei“. 

 Cum vedeţi în acest pasaj, chestiunea este arătată simplu, nu este niciun atac de niciun 

fel. 

 „Ce cuprinde cartea dlui Šeba? În primul rând unele jigniri la adresa României. Nu 

vom stărui asupra lor. O parte din lumea politică şi din presă contestă exactitatea traducerii 

textelor. În altă parte a ziarului nostru cititorii pot găsi lămuriri necesare în legătură cu aceste 

texte.“ 

 S-a suprimat şi acest pasaj. Mai departe: 
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 „De altfel, este o chestiune secundară, mai mult de natură sentimentală. De aceea ne 

îngăduim să trecem mai departe, la fondul cărţii. 

 Din citirea acestei lucrări se poate vedea că se încearcă împingerea României într-o 

alianţă militară cu Rusia Sovietică, fără garanţia recunoaşterii Basarabiei de către Moscova. 

 Se mai poate vedea în cuprinsul cărţii dlui Šeba – care nu este o voce izolată, se pare – 

dorinţa de a rupe ceva din teritoriul Poloniei în folosul Rusiei Sovietice, desfiinţând graniţa 

comună dintre noi şi Polonia şi, inevitabil, provocând astfel izolarea României. Dl Šeba 

pledează pentru sporirea teritoriului rusesc în paguba Poloniei, împingându-se hotarul Rusiei 

pe linia Grodno-Brest Litowsk-Przemysl, până la Carpaţi, pentru a crea o graniţă comună 

ceho-sovietică. 

 După cum s-a spus la Cameră, în cazul acesta România va fi redusă la situaţia unui 

simplu coridor de trecere pentru armatele roşii. 

 Discuţia din Cameră a fost interpretată ca un atac al nostru împotriva Micii Înţelegeri. 

Este aici o rea-credinţă, pe care ne simţim datori s-o dezvăluim, expunând limpede şi fără 

reticenţe punctul nostru de vedere. 

 În discursul rostit la Mesaj, dl Octavian Goga, preşedintele Partidului Naţional Creştin, 

examinând politica noastră externă, a vorbit de Mica Înţelegere. Dl Octavian Goga a spus că 

este necesară păstrarea Micii Înţelegeri, cu obiectivul ei normal, bine înţeleasă fiind libertatea 

de acţiune a celor trei componenţi, faţă de marile probleme ale Continentului.“ 

 Crede dl ministru de Externe că în acest limbaj, în care eu îmi formulam atitudinea 

ţării noastre, este ceva atât de primejdios, încât un domn de la cenzură, potrivit instrucţiunilor 

pe care le are, fiindcă nu cred că face un act de prostie individuală, se crede îndreptăţit să taie 

un asemenea pasaj? 

 Mai departe: 

 „Mica Înţelegere nu acoperă în întregime necesităţile politice ale membrilor săi. Dl 

Octavian Goga, în acelaşi discurs, a arătat că, de pildă, Iugoslavia era îngrijorată de pe urma 

tensiunilor ei cu Italia, în vreme ce noi aveam cu acest stat un tratat de amiciţie, iar 

Cehoslovacia a încheiat un tratat de asistenţă mutuală cu Rusia, idee care se repudiază de 

către Belgrad şi de opinia publică din România. De aceea, preşedintele Partidului Naţional 

Creştin a spus: «Mica Antantă rămâne ca o platformă de solidaritate, cu obiectivul faţă de 

Ungaria». 

 Dar, am afirmat că cei trei componenţi, în alte chestiuni decât chestiunea ungurească, 

sunt liberi pe mâinile lor. 

 Ne deosebim de Cehoslovacia, în unele nuanţe: noi nu dorim să fim coridor de trecere 

pentru armatele bolşevice; suntem aliaţi cu Polonia şi înţelegem să menţinem această 

preţioasă prietenie. Cu Polonia nu avem nicio neînţelegere teritorială şi ea ne garantează mai 

mult siguranţa noastră spre răsărit, în legătură cu hotarul de la Nistru. Este o politică de 

egoism naţional, la care avem dreptul şi pe care o face şi Cehoslovacia. 

 Dincolo de legăturile cu Mica Înţelegere, Cehoslovacia este liberă să facă politica 

intereselor sale, pe care nu le acoperă această tovărăşie. Dar, de asemeni, noi trebuie să avem 

mâinile slobode când este vorba să ne apărăm interesele noastre. 

 Este limpede, prin urmare. De altfel, după răspunsul pe care dl Victor Antonescu îl va 

da astăzi la Cameră, punctul de vedere al Partidului Naţional Creştin va fi încă o dată înfăţişat 

şi lămurit de către dl Octavian Goga.“ 

 Iată, dle ministru de Externe, textul acestui articol. 

 Am spus de la început că în el este moderaţie şi linişte de judecată. Atunci, întreb: cum 

se poate întâmpla, în numele cărei înţelepciuni politice poate să vină cineva să cenzureze un 

asemenea articol, articol care înfăţişează atitudinea politică internă a unui partid, care are pe 

aceste bănci peste 20 deputaţi? 
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 Poate fi un astfel de articol pur şi simplu suprimat? Guvernul face asemenea acte? Să 

ştim atunci. 

 Dl Virgil Madgearu: Desigur că guvernul. 

 Dl Octavian Goga: Poate fi şi un act de eclipsă de inteligenţă individuală. 

 Dl Virgil Madgearu: Am în buzunar mai multe articole cenzurate, în aceeaşi 

chestiune, la alte ziare. 

 Dl Octavian Goga: Bine, dle Madgearu, atunci vă rog să veniţi să legitimaţi 

atitudinea dv., cu care n-am fost şi nu sunt solidar. Dar eu vin aici să pledez dreptul meu 

natural, ca reprezentant al unui partid, de a înfăţişa în politica externă atitudinile pe care 

înţeleg să le iau, graţie unei judecăţi chibzuite şi unor impulsuri de maturitate şi de simţiminte 

româneşti. 

 Deci, protestez, dle ministru, şi protestul meu merge dincolo de această chestiune, care 

m-a jignit pe mine personal. A fost foarte rău că de 10 ani de zile dl Titulescu a luat asupra lui 

însărcinarea să gândească pentru ţară într-o chestiune care privea interesele noastre ale 

tuturor; a fost foarte rău din punctul de vedere al educaţiei politice a poporului român, ca să 

nu i se îngăduie să se rostească asupra marilor probleme internaţionale, strict legate de 

existenţa noastră. 

 Vă daţi seama dv. de marea răspundere pe care o acumulaţi? Eu mă gândesc la 

zbuciumul sufletesc al amicului meu Titulescu şi mă gândesc ce mare frământare trebuie să 

fie în acest suflet sensibil, când îşi dă seama că, după 10 ani de zile de strădanie, rămâne pur 

şi simplu izolat. Care este justificarea izolării lui? Este faptul că n-a solidarizat niciopinia 

publică, nici sentimentul general al ţării în atitudinile pe care le-a luat dânsul; că a făcut acte 

pur şi simplu personale şi atunci când norocul politic s-a schimbat, Dsa se găseşte singur într-

o penibilă izolare morală şi politică. 

 Dar acum, dlor deputaţi, să-mi daţi voie ca în câteva cuvinte să ating chestiunea pusă 

de colegii care m-au precedat la această tribună. 

 Eu n-am nimic personal faţă de dl Jan Šeba; nu cunosc biografia dumnealui cu mai 

multă amănunţime, dar în contactul zilnic, pe care l-am avut cu Dsa, n-am nimic de 

excepţionat. 

 Dsa a călătorit în ţară. Nu vreau să plasez niciun accent de ironie faţă de îndeletnicirile 

lui. A început să vorbească limba noastră, lucru pe care ar trebui să-l recomandăm tuturor 

diplomaţilor, dacă vor să descifreze sufletul românesc în starea lui actuală. Dar acestea sunt 

chestiuni secundare. 

 Adevărul este că dl Šeba n-a slujit cu această carte nici ţării noastre şi n-a slujit nici 

legăturile noastre de prietenie. 

 Dv., dle ministru, aţi adoptat un punct de vedere foarte comod, care seamănă cu 

dorinţa de a nu intra în discuţiune. Vi se pare – şi vă înţeleg – că subiectul este penibil şi nu 

vreţi să vă atingeţi de el. De aceea spuneţi că această carte are 600 de pagini, că trebuie să fie 

citită şi că nu aveţi traducerea. Dv. aveţi serviciul de traducători la Ministerul de Externe şi n-

aţi avea decât să examinaţi chestiunile, care vi s-au adus în faţa dv., rugând pe dnii traducători 

oficiali să vă prezinte un text de care răspund. 

 De altfel, traducătorul oficial al Ministerului de Externe, dl profesor Cancel, a venit şi 

a legitimat traducerile care s-au prezentat aci. Aci nu este o chestiune de controversă de 

sinonime. Noi, Parlamentul, nu ne vom transforma într-un fel de comisiune care examinează 

textele cehoslovace. Aceasta nu o vom face, aceasta este o misiune prea ingrată. Sunt însă 

problemele care se pun şi care fatal trebuie să fie examinate. 

 Dv. citiţi gazetele sau vi se spune că presa din străinătate este plină de aceste lucruri. 

 Acum câteva zile mi s-a prezentat un articol de o jumătate de pagină, apărut în ziarul 

„Tribuna“ din Roma, care se ocupă de această chestiune şi chiar titlul articolului este, mi se 
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pare, Dezvăluirea unor secrete diplomatice, şi totul apare ca o chestiune aproape scandaloasă, 

cum spun ei. 

 Atunci dv. trebuie să vă sesizaţi. Să aşteptăm până se va traduce cartea şi, ceea ce este 

mai greu, până o veţi citi dv.? Dar poate că dv. nu o veţi citi niciodată. (Ilaritate.) Vă spun 

drept, eu recunosc că 600 de pagini, în cadrul îndeletnicirilor pe care le aveţi dv. acum, sunt o 

sarcină foarte grea. 

 Însă de această carte, dle ministru, s-a ocupat nu numai presa din străinătate, dar însăşi 

presa cehoslovacă. Daţi-mi voie să vă spun că înseşi gazetele cehe scriu, zilele acestea, 

împotriva acestei cărţi. De exemplu gazeta „Venkow“, organul Partidului Agrar al 

preşedintelui de Consiliu, dl Milan Hodža, se ocupă de această chestiune, în sens critic, găsind 

că dl ministru Šeba a făcut o mare greşeală. Apoi, gazeta „Narodni Listy“, una din gazetele 

cele mai importante de la Praga, intitulându-şi articolul Cui serveşte diplomaţia noastră?, 

scrie un articol în care cere lămuriri Ministerului Afacerilor Străine de la Praga, întrebându-se 

cum a putut să se ocupe de aceste chestiuni dl Šeba şi în special de frontiera comună ceho-

sovietică, pentru că problema cea mare a frontierei dintre Cehoslovacia şi Soviete, aşa cum 

este înfăţişată de dl Šeba, trezeşte o mare repercusiune în toată lumea şi raporturile de 

vecinătate între cele două state, de pe urma acestei chestiuni, vor deveni foarte vitregi. 

 Ei bine, dlor, această carte, trebuie s-o spunem şi este adevărul adevărat, pledează 

pentru teza sovietică. Nu aveţi decât să vă uitaţi la coperta ei. Ea înfăţişează harta Micii 

Înţelegeri şi deasupra acestei hărţi, un aeroplan sovietic, care evoluează spre această Mică 

Înţelegere sau, în sens prietenesc, sau, în sens ameninţător. 

 Mai departe, dlor deputaţi, totul se ţine în intimitatea slavă dintre Cehoslovacia de o 

parte şi Soviete de altă parte; se aduc elogii Armatei Roşii a lui Voroşilov, obiectivul ei fiind 

înfrăţirea ceho-bolşevică. 

 Dar chestiunea gravă pentru noi, dle ministru de Externe, o formează invocarea 

tratativelor dlui Titulescu. Dl Gh. Brătianu s-a ocupat de această chestiune, a adus-o în faţa 

dv. În această privinţă nu mai este vorba dacă dv. aţi citit sau nu aţi citit cartea; aici este vorba 

că se declară de către un ministru în funcţiune, care reprezintă un stat din componenţa Micii 

Înţelegeri, că noi, România, prin dl Titulescu, am dus discuţiuni în direcţiunea unui pact de 

asistenţă mutuală cu Rusia Sovietică. Dl Popescu-Necşeşti a spus că aceste discuţiuni 

formează o chestiune de detaliu, referindu-se la trecerea Armatei Roşii pe la noi. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Acesta era obiectul comunicării dlui Gh. Brătianu, la 5 mai 

şi la aceasta a răspuns precis dl Titulescu, la 13 decembrie 1935. 

 Dl Octavian Goga: Comunicarea dlui Gh. Brătianu, în privinţa trecerii Armatei Roşii 

pe la noi, nu era decât consecinţa logică a pactului de asistenţă mutuală: dacă facem acest 

pact, atunci colaborarea noastră armată se impune şi, graţie acestui fapt, vor avea, după cum 

vor hotărî statele-majore, colaborarea noastră militară. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Dle Goga, este un articol în Constituţie, art. 25, care 

interzice orice convenţie cu privire la trecerea armatelor străine pe teritoriul României fără 

votul Adunărilor legiuitoare. 

 Tot ce se vorbeşte nu era decât un lucru, care nu avea nicio consistenţă, fiindcă este 

imposibil ca un ministru de Externe al Ţării Româneşti să ignoreze acest lucru elementar, cu 

privire la trecerea armatelor străine. 

 Dl G.I. Brătianu: Cu permisia dlui Goga, să-mi daţi voie să aduc o precizare. 

Argumentul invocat de dl Popescu-Necşeşti a figurat chiar în întrebarea pe care am formulat-o 

dlui N. Titulescu. Era însă vorba şi de altceva, de interpretarea art. 16 din Pactul Societăţii 

Naţiunilor, care putea fi interpretat ca unilateral, deci fără voia noastră, şi să ne oblige la ceea 

ce Constituţia ne opreşte. 

 Dl Octavian Goga: Dv., dle Popescu-Necşeşti, invocaţi numai consecinţa; noi 

invocăm faptul în sine. 
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 Faptul în sine era chestiunea cea mare care interesa lumea. Din momentul ce faptul s-a 

săvârşit, consecinţa logică era colaborarea noastră armată. 

 Acest lucru nu s-a lămurit bine în opinia publică, pentru că ce se întâmplă? Dl 

Titulescu a venit aici şi a declarat că nu a tratat acest pact. În convorbirile particulare cu noi, 

dl Titulescu ne-a spus totdeauna: „Nu am tratat şi nu tratez un pact de asistenţă mutuală cu 

ruşii“. 

 După ce aceste declaraţii au trecut în opinia publică în sens liniştitor şi au trecut în 

opinia publică de peste graniţele noastre, creând o aparenţă favorabilă României, că România 

nu merge aşa departe, încât să facă un pact de asistenţă mutuală cu Rusia, iată că vine un 

domn ministru străin, care este în posesia secretelor diplomatice ale unui stat membru în Mica 

Înţelegere, care este reprezentantul unui stat care a făcut acest pact, şi declară că da, s-a tratat. 

 Atunci lumea este împărţită în două categorii; unii îl cred pe dl Šeba, alţii pot să-l 

creadă pe dl Titulescu. Dar cum rămâne cu starea sufletească a poporului românesc, care 

acum, după apariţia acestei cărţi, este absolut nelămurit şi cum rămâne cu opinia publică 

mondială, în acest enorm proces de diferenţiere între cele două configuraţii de politică a lumii: 

bolşevismul de o parte şi ideea naţională de altă parte? 

 Iar suntem în plin echivoc; este un joc al aparenţelor care este contrar intereselor 

României, dle ministru de Externe, şi dv., în această chestiune, care depăşeşte preocupările 

personale ale dlui Šeba şi persoana dlui Šeba, sunteţi pus în faţa unei probleme de mare 

interes politico-diplomatic al ţării noastre. 

 Dv. trebuie să fixaţi atitudinea noastră în această chestiune cu sinceritate, arătând lumii 

că noi nu suntem în echivoc. Dv. trebuie să vă sesizaţi acum şi să risipiţi orice nedumerire. 

Trebuie să spuneţi în mod categoric, de pe această bancă, reprezentând ideile guvernului dv., 

care este atitudinea reală a statului nostru faţă de ideea unui pact de asistenţă mutuală cu 

Rusia? 

 Nu trebuie să pierdem din vedere că dl Šeba vorbeşte despre operaţiile militare care se 

vor desfăşura în viitor între dânşii; deci este un fapt pozitiv. Nu trebuie să pierdem din vedere 

că Dsa arată cum toate liniile ferate se îndrumă pe porţiunea de teritoriu unde se aşteaptă 

joncţiunea cu armatele bolşevice. 

 Dv. trebuie să lămuriţi acest lucru. Nu aveţi nevoie să citiţi cele 600 de pagini pentru 

ca să daţi un răspuns clar în faţa lumii. Să se ştie: România va merge, într-o viitoare 

conflagraţie militară, alături de Soviete? Sau, mai bine zis, se mai pune problema unui pact de 

asistenţă mutuală cu Sovietele? Da sau ba? Aceasta este chestiunea, dle ministru de Externe, 

pentru a linişti opinia publică de la noi din ţară, pentru a linişti opinia publică din străinătate şi 

pentru a arăta lumii, în mod sincer, ferm şi categoric, care este poziţia noastră în marile 

frământări continentale. 

 Iată cuvintele pe care am crezut că sunt dator să vi le spun. 

 Eu voi releva cu stăruinţă, dlor, acele note dezagreabile, oricum s-ar traduce ele, spuse 

la adresa poporului nostru, cum sunt cele că: pe vremea războiului, administraţia dv., a lui Ion 

I.C. Brătianu, a fost unanim coruptă. Au fost oameni care au compromis situaţia lor. Au fost 

indivizi care au prezentat cazuri de conştiinţă deplorabilă. Dar nu cred că este nici just, nici 

elegant să se afirme că în România, în integralitatea ei, a fost o atmosferă de corupţie şi că 

toată administraţia ţării a fost coruptă. Aceste afirmaţii, dv., deputaţii liberali, rămânând în 

tradiţiile dv. politice, trebuie să le dezminţiţi; într-un mod binevoitor, dar cu toată severitatea 

să respingeţi asemenea afirmaţii. 

 Un general, care s-a sinucis, este prezentat ca un om al cărui gest a fost determinat de 

acţiuni ruşinoase din armata noastră. Aceasta nu este adevărat. Sinuciderea generalului Zottu 

se prezintă într-o aureolă morală, pe care eu o justific cu un sentiment de demnitate foarte 

ridicat. 
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 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Dar admiteţi şi dv. că, atunci când se sinucide şeful Marelui 

Stat Major, se produce oarecare şovăire în toate rândurile armatei. Cu acest caracter a 

subliniat dl Šeba sinuciderea generalului Zottu. 

 Voci: Nu este permis aşa ceva. 

 Dl Octavian Goga: Aceste comentarii să ni le lase nouă, în familie. 

 Ele ne privesc pe noi. 

 Voci: Foarte bine. 

 Dl Octavian Goga: De exemplu, se mai vorbeşte de generalul Socec. 

 Găsesc că este o ineleganţă ca, în asemenea cazuri, să se vină cu nume proprii. Nu ştiu 

ce a fost cu generalul Socec şi dacă a fost vinovat, dar această chestiune trebuia să rămână 

intra muros. Vorbind între noi, amintesc că generalul Socec este de origine cehoslovacă. 

 Mai este încă un lucru: atitudinea faţă de Polonia. Faţă de noi sunt gesturi indelicate, 

faţă de Polonia sunt pagini întregi de-a dreptul ostile. Se vorbeşte de josnicia Poloniei; se 

invocă un stupid proverb, care se mai atribuie şi unui fost prim-ministru român. Dv., dle 

ministru de Externe, care aţi fost la Varşovia, dv. care vă veţi mai duce la Varşovia, trebuie, 

ca şi noi toţi românii, care avem pentru Polonia sentimentele fraterne ale unor tovarăşi de 

luptă, pentru apărarea patrimoniului nostru, să protestaţi împotriva acestui lucru. Nu primim 

aceste injoncţiuni dezagreabile la adresa Poloniei. 

 Dl Pamfil Şeicaru: Putem preciza chestiunea în câteva cuvinte: 

 Poate Parlamentul român să ratifice precedentul acesta, ca un ministru în funcţiune 

acreditat la Bucureşti să discute chestiuni care ne privesc pe noi? Criticile la adresa ţării 

noastre în cărţi şi gazete străine sunt libere. Dar nu în cartea unui ministru acreditat, fiindcă, 

dacă ratificăm aceasta, creăm un precedent. Este adevărat că s-a mai întâmplat că un ministru 

acreditat a făcut unele declaraţii în presa noastră. 

 Dl Ion Plessia: Ca şi dl Ostrovski. 

 Dl Pamfil Şeicaru: Şi a fost atacat cu violenţă ministrul Poloniei, care nu are dreptul 

să aibă opinie. Miniştrilor acreditaţi la Bucureşti li se interzic opiniile. 

 Şi aci trebuie redusă problema. 

 Dl Octavian Goga: Dlor deputaţi, încă câteva cuvinte şi voi termina. 

 Vreau însă de la început să înlătur orice impresie că aş avea o atitudine personală faţă 

de dl Šeba. Aceasta ar fi un motiv sufletesc, care nu-mi aparţine şi ar fi o impulsiune prea 

puţin potrivită cu felul meu de a judeca lucrurile. Judecata mea, dle ministru, purcede la 

marile îngrijorări pe care le am în materie de politică externă. 

 Dv., potrivit reţetelor vechi, aţi venit nu demult la întrunirile noastre şi aţi afişat o 

declaraţie simplă, sobră în cuvintele ei, însă foarte optimistă. Eu nu împărtăşesc acest 

optimism. Eu cred că trebuie să ne uităm bine împrejurul nostru, dacă nu vrem să rămânem 

într-o atitudine de izolare. Se petrec evenimente cu mare răsunet, dle ministru de Externe. 

Oricât presa ar tăcea, oricât s-ar da cuvinte de ordine ca să nu se vorbească, există o 

sensibilitate în înregistrarea lor. 

 România, de exemplu, ştie că s-a făcut pactul între Bulgaria şi Iugoslavia. Nu se 

vorbeşte nimic în această privinţă. Daţi-mi voie să cred că mai mari sunt îngrijorările pe care 

le trezeşte acest mutism decât o analiză normală şi bărbătească a situaţiei. Se vorbeşte acum 

de apropierea maghiaro-iugoslavă. Înainte cu trei săptămâni gazetele ungureşti au lansat o 

atitudine de simpatie foarte caldă la adresa Iugoslaviei. Acest pact, pe care l-a făcut dl 

Stojadinović şi pe care îl legitimează într-un fel de declaraţii date în publicitate tocmai ieri, 

este comentat la Budapesta cu foarte mare căldură. 

 Mai mult: s-au făcut diverse manifestări în capitala de pe malul Dunării, care nu sunt 

la ordinea zilei decât atunci când se creează, cu patronarea oficialităţii, o atmosferă de 

simpatie. 
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 S-a jucat la un teatru din Budapesta o piesă sârbească şi două trenuri speciale de la 

Belgrad au venit la Budapesta ca, împreună cu scriitorii unguri de acolo, să creeze această 

reciprocă manifestare de simpatie între cele două ţări. Cum se fac aceste lucruri şi sub ce 

patronaj, noi ştim, dle ministru. 

 Ceea ce nu ştim şi ceea ce nu ştie lumea şi nu ştie nici ţara, este atitudinea pe care o 

veţi lua dv. 

 Ne găsim pe un teren în care mergem înainte, legaţi la ochi, neştiind unde vom ajunge. 

Impreciziune şi mutism. 

 Aceasta trebuie să fie înlăturată. Eu nu vă cer dv. gesturi eroice, nici nu vă cer mai 

mult decât puteţi da în calitate de membru al guvernului. Vă cer însă o operă de lămurire, o 

atitudine limpede în faţa ţării, o străduinţă de refacere morală a României, fără de care noi nu 

putem să stăruim mai departe. 

 Iată de ce cuvântul meu din urmă este: puneţi la o parte această tăcere şi vorbiţi, 

vorbiţi liniştitor, dle ministru. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional Creştin.) 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dl ministru al Afacerilor Străine are cuvântul. 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dle preşedinte, dlor deputaţi, 

din tot cuprinsul discursului dlui deputat Goga, reţin afirmaţiunea că Dsa vrea să ştie dacă 

tratăm sau dacă avem vreun pact de asistenţă mutuală cu Rusia Sovietică. 

 Pentru trecut, dl Titulescu v-a afirmat, pentru prezent, vă declar că nu avem pact de 

asistenţă mutuală cu Rusia Sovietică şi nici nu avem intenţiunea să tratăm un asemenea pact. 

(Aplauze unanime, prelungite.) 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dl deputat Madgearu are cuvântul. 

 Dl Virgil Madgearu: Dle preşedinte, dlor deputaţi, voi începe prin a exprima un 

profund regret. Cred că această penibilă discuţiune ar fi putut fi evitată dacă guvernul nu ar fi 

avut până acum o atitudine pasivă. 

 Chestiunea ridicată prin apariţia cărţii lui Jan Šeba nu este cunoscută de câteva zile. 

Prin anumite organe de presă străină s-au publicat anumite extrase, care priveau anumite 

raporturi, atingând direct interesele ţării noastre. Era o datorie elementară pentru guvern şi în 

special pentru dl ministru al Afacerilor Străine să-şi procure textul întreg şi să traducă toate 

pasagiile. 

 Dacă din aceste texte ar fi rezultat o anumită situaţiune, care impunea o anumită 

atitudine din partea guvernului nostru pe căile diplomatice cunoscute, era datoria guvernului 

ca să procedeze în consecinţă. 

 Dacă, din contra, textul nu ar fi arătat, după cum ne-ar place să credem, decât cel mult 

existenţa unor indelicateţe sau a unor inadvertenţe şi dacă sentimentul general, care decurgea 

din această carte, în ceea ce priveşte atitudinea faţă de România, n-ar fi îndreptăţit nicio 

atitudine protestatară, este evident că era de datoria guvernului ca din prima clipă, când 

această chestiune a apărut în opinia publică, să dea un comunicat sau să vină cu lămuririle şi 

preciziunile necesare în faţa Camerei. 

 Astfel cum s-a procedat, am asistat nu numai la intervenţiunea legiuită a unor 

reprezentanţi ai Parlamentului, dar la anumite demersuri insolite din partea unor oameni, care 

nu pot să abuzeze de dreptul de ospitalitate, demersuri care au cunoscut anumite 

manifestaţiuni pe culoarele Parlamentului, manifestaţiuni dureroase, pentru că ele au 

caracterul unor injoncţiuni în lucrările Parlamentului român. 

 De asemenea, nu s-ar fi admis ca să se publice, sub cenzură, broşuri, fără indicaţiunea 

nici a tipografiei, broşuri cu titluri de acestea, menite să alarmeze opinia publică a ţării, 

Protectorat ceho-sovietic sau Regat independent român? Scandal diplomatic, broşuri care 

sunt menite să creeze o atmosferă defavorabilă uneia dintre cele mai importante alianţe 

politice ale ţării noastre, nu numai prin atacuri care se dirijează împotriva reprezentantului 
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Cehoslovaciei în această capitală, ci mai ales prin ţinuta care urmăreşte să creeze o atmosferă 

defavorabilă însăşi alianţei noastre cu Cehoslovacia. 

 Guvernul a mai procedat în mod cu totul greşit, exercitând şi în această chestiune 

cenzura. Nu este exact că s-au cenzurat numai articole scrise într-un sens. S-au cenzurat şi 

articole scrise în celălalt sens. Cu alte cuvinte, s-a împiedicat ca, printr-o discuţie eventual 

contradictorie, să se aducă lămuririle în această privinţă. 

 De aceea, dle ministru de Externe, să-mi daţi voie să exprim regretul meu cel mai 

profund şi în ceea ce priveşte absenţa dv. în momentul când o atitudine şi o acţiune vă erau 

dictate şi în ce priveşte împiedicarea prin cenzură a lămuririi acestei chestiuni, pentru ca să se 

risipească justificatele îngrijorări ale opiniei publice. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional 

Ţărănesc.) 

 Împărtăşim împreună cu dv. elogiul pe care l-aţi făcut cu privire la activitatea dlui 

Šeba, ca ministru al Cehoslovaciei în capitala Ţării Româneşti. Este adevărat, dl Šeba a arătat 

prin toată atitudinea lui şi prin toată activitatea lui, un ataşament aproape sentimental faţă de 

această ţară şi am fi surprinşi dacă am constata o contradicţie între această atitudine netă şi 

consecventă a reprezentantului Cehoslovaciei şi între diferitele pasagii ale operei sale. 

 Dar în momentul de faţă nu este, după părerea mea, îngăduit – şi să mă ierte dl George 

Brătianu – ca să se tragă concluzii din traducerea unor anumite pasagii. Ne aflăm în faţa a trei 

traduceri; traducerea pe care v-aţi rezemat dv., cei care aţi prezentat diferitele texte de la 

această tribună; traducerea pe care o foloseşte autorul acestei broşuri clandestine; şi o a treia 

traducere pe care mi-am procurat-o de la un profesor universitar care cunoaşte şi el limba 

cehă. Aceste trei traduceri au texte variate. Eu nu pot presupune că aceste texte sunt variate 

din cauza lipsei de bună credinţă a unuia sau altuia din traducători. Probabil e din cauza 

cunoaşterii mai puţin aprofundate a sensului adevărat al limbii cehe. Dar, dlor, nu se pune 

chestiunea aşa. Aceste cazuistici de texte… 

 Dl Octavian Goga: Dle Madgearu, numai câteva cuvinte. Dacă o operă literară am 

traduce-o noi doi, d-ta şi cu mine, ar fi deosebire de nuanţă. 

 Dl Virgil Madgearu: Dacă am cunoaşte amândoi aceea limbă. 

 Dl Octavian Goga: Ei bine, dl Brătianu a venit cu trei profesori. 

 Este dl Cancel, profesor de slavistică, traducător oficial. 

 Dl Virgil Madgearu: Eu am traducerea dlui Silviu Dragomir. 

 Dl Octavian Goga: În această chestiune? 

 Dl Virgil Madgearu: Da. 

 Dl Octavian Goga: Atunci aduceţi-o, ca să le punem faţă în faţă. 

 Dl Virgil Madgearu: Daţi-mi voie… 

 Dl Octavian Goga: Ei vezi, vrei să ocoleşti. Noi suntem oameni cinstiţi. Să vedem 

adevărul. 

 Dl Virgil Magdearu: Dle Goga, eu afirm că nu se poate face cazuistică de texte; că nu 

este, după părerea mea, îngăduit ca, relevând anumite pasagii şi neîncadrându-le în textul 

integral al expunerii din capitolul respectiv, să se tragă concluziuni şi să se stabilească 

responsabilităţi. De aceea, nu voi urma pe această cale. Şi nu este răspunderea noastră; 

răspunderea cade direct şi integral asupra guvernului, care n-a găsit până astăzi timpul necesar 

să prezinte Camerei un text complet, tradus în mod oficial, pe baza căruia să se poată face o 

discuţiune obiectivă. (Aplauze pe băncile Partidului Naţional Ţărănesc.) 

 Prin urmare, aprob şi eu elogiul făcut dlui Šeba şi sunt de acord cu sublinierea 

importanţei alianţei noastre cu Cehoslovacia în Mica Înţelegere. Am dori ca în sublinierea 

acestor cuvinte să fie şi un cuprins plin de conţinut, care să se bazeze pe atitudini precise şi 

categorice în toate împrejurările din partea guvernului, pentru ca alianţele noastre să răspundă 

intereselor noastre naţionale, după cum am dori să nu se mai întrebuinţeze acest sistem al 

mutismului, atunci când se provoacă discuţiuni de politică externă. 
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 Ar fi o situaţie ideală dacă în această privinţă ne-am găsi în faţa unei opinii comune, 

astfel cum România s-a găsit în alte împrejurări în ce priveşte politica sa externă. 

 Din momentul însă când s-au produs, prin atitudinea unor grupări politice, divergenţe, 

este în interesul politicii externe a statului român şi a asigurării pe care naţiunea o aşteaptă 

drept urmare, ca să se lămurească pe deplin problemele de politică externă. Nu este admisibil 

şi nu este util din niciun punct de vedere ca să continuăm cu această ascundere a realităţilor de 

politică externă. 

 Dacă n-ar fi unii oameni politici, care să nu creadă în sistemul nostru politic actual, 

atunci desigur că discuţiunea ar fi de prisos. Dar, din moment ce sunt unii care au opinii 

divergente, discuţiunea este absolut necesară şi, în ce ne priveşte pe noi, Partidul Naţional 

Ţărănesc, ne-am înfăţişat punctul nostru de vedere la primul prilej pe care l-aţi dat prin 

convocarea Comisiunii de afaceri externe, şi suntem dispuşi oricând să continuăm discuţiunea 

cu toţi membrii Parlamentului, care sunt doritori să-şi expună punctul lor de vedere. 

 În consecinţă, dle ministru de Externe, purtaţi în această chestiune o răspundere care 

poate să devină gravă. Dv. n-aţi evitat această discuţiune penibilă, deşi puteaţi să o faceţi, iar 

guvernul dv., care nu este capabil să împiedice publicarea de broşuri clandestine, îşi exercită 

foarfecele atunci când nu trebuie, cenzurând articolele publicate de fruntaşii vieţii noastre 

politice pentru limpezirea punctului lor de vedere. 

 Este momentul, pe de altă parte, ca să conduceţi mai activ şi într-un ritm mai vioi paşii 

în anumite împrejurări, în care se cer atitudini imediate, pentru a se înlătura discuţiuni inutile 

şi în al doilea rând, cred că este momentul suprem să încetaţi ca, prin exercitarea cenzurii, să 

împiedicaţi lămurirea tuturor problemelor; este mult mai preferabil să se ciocnească toate 

punctele de vedere, decât să se înşele opinia publică cu broşuri cu conţinut alarmant şi cu 

atacuri adresate oamenilor care s-au arătat prieteni ai acestei ţări. 

 S-a exprimat de la această tribună punctul de vedere amical aproape din partea tuturor 

partidelor, în ce priveşte persoana dlui Šeba, cu oarecare excepţii şi nuanţe. Prin urmare, cum 

se poate îngădui ca într-o asemenea broşură să fie înfăţişat într-o asemenea lumină 

reprezentantul Cehoslovaciei în capitala ţării noastre? 

 Dle ministru al Afacerilor Străine, sunt de acord că şi alte probleme aşteaptă să fie 

lămurite, dar nu cred că servim interesele sistemului nostru de alianţe atunci când alimentăm, 

pe tărâmul ţării noastre, disensiunile care există între doi din preţioşii noştri aliaţi. Nu 

socotesc că atunci când interesul nostru vădit este ca între Polonia şi Cehoslovacia să se 

stabilească raporturi de cea mai perfectă amiciţie politică (Aplauze pe băncile Partidului 

Naţional Ţărănesc.), noi să aţâţăm, prin atitudinea noastră, pe poloni contra cehoslovacilor 

sau pe cehoslovaci contra polonilor. 

 Voci: Cine aţâţă? 

 Dl Virgil Madgearu: Această broşură, între altele. (Întreruperi.) 

 Dar nu este o politică înţeleaptă ca asemenea lucruri să se poată produce şi, dacă s-au 

produs, aceasta se datoreşte exclusiv absenţei dv. din acest moment. De asemenea şi altă 

chestie trebuie să fie lămurită, dar nu tangenţial: chestia raporturilor noastre cu Rusia. 

 Am auzit aci o declaraţie netă şi precisă din partea dlui ministru al Afacerilor Străine. 

Ce interes ar fi ca să facem o polemică retrospectivă în această chestie, mai ales atunci când 

lipseşte cel care este supus atacului din partea unora dintre colegii noştri, dl Nicolae 

Titulescu? 

 Dl Titulescu, când s-a aflat în postul de ministru al Afacerilor Străine, a lămurit 

punctul său de vedere în această chestie, care era acoperit atunci de întregul guvern. 

 Dl Šeba a exprimat un alt punct de vedere. Nu-l cunosc exact, până când nu voi vedea 

care este cuprinsul textului. În orice caz, însă, se poate intercala cineva în discuţia dintre dl 

Titulescu şi dl Šeba, care a manifestat anumite opinii, în această chestie, în lucrarea sa? Să 

lăsăm pe dl Titulescu ca în această chestie să răspundă Dsa dlui Šeba. Am amintit numai acest 
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lucru pentru a ajunge la concluzia, cu care voi încheia: mult zgomot pentru nimic, dar un 

zgomot care, cel puţin din anumite lagăre, are un tâlc şi acest tâlc nu este compatibil cu 

interesele noastre naţionale, care pretind o consolidare reală a tuturor alianţelor noastre. 

 În această privinţă, socotesc că discuţia de azi nu ne-a avansat cu niciun pas. (Aplauze 

pe băncile Partidului Naţional Ţărănesc.) 

 Dl G.I. Brătianu: Îmi daţi voie, o singură observaţie, referitor la traducere. Dacă 

pentru nuanţe am recurs la ajutorul specialiştilor, în ce priveşte însă interesul general, care a 

determinat intervenţia noastră, eu cred chiar că textul dlui Jan Šeba, afară de cazul când i se 

vor contesta şi Dsale cunoştinţele, este mai mult decât suficient. 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dl deputat Popescu-Necşeşti are cuvântul. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Dle preşedinte, dlor deputaţi, m-am asociat din primul 

moment la comunicarea pe care dl Atta Constantinescu a făcut-o în legătură cu cartea dlui Jan 

Šeba şi am avut prudenţa, adresându-mă, prin Biroul Camerei, dlui ministru de Externe, să cer 

a se aduce în dezbaterile Adunării un text, care să fie stabilit definitiv şi să nu fie susceptibil 

de comentarii lingvistice, filologice sau de altă natură. 

 Sunt mulţumit că dl ministru de Externe a adoptat punctul meu de vedere, însuşit şi de 

dl preşedinte al Adunării Deputaţilor, pentru că în această împrejurare trebuie să procedăm cu 

toată grija, ca nu cumva să fim antrenaţi în direcţiuni care ar aduce în dezbateri lucruri ce sunt 

stabilite ca o dogmă în orientarea politicii noastre externe, în situaţia în care ne găsim. 

 Sunt mulţumit de răspunsul dlui ministru al Afacerilor Străine. Dsa a dat Camerei 

această satisfacţie că, înainte de a fi citit cartea dlui Jan Šeba, în traducerea exactă, a citit în 

inima reprezentantului Cehoslovaciei la Bucureşti, a verificat şi a identificat toate actele din 

lunga sa activitate pentru strângerea relaţiilor dintre ţara noastră şi Cehoslovacia. Dsa a 

prezentat, în aplauzele Camerei, un testimoniu care, desigur, va găsi ecou şi în inima dlui 

Šeba, cum a găsit ecou în inimile dv. 

 Să nu uităm, dlor, că nu mai departe, la 1 decembrie trecut, Camera întreagă, împreună 

cu Senatul, s-au asociat la primirea reprezentanţilor aliaţilor noştri cehoslovaci şi iugoslavi. 

 Vibrează încă în inimile noastre ecourile acestor sentimente. De aceea, când se discută 

asemenea chestiuni, desigur că prudenţa cu care dl ministru de Externe caută să îngrădească 

discuţia salvează ceea ce ne este scump nouă tuturor în momentul de faţă: prietenia cu aliaţii 

noştri de care ne leagă interesele consfinţite prin acte şi tratate internaţionale. 

 Mă asociez la protestele dlor Octavian Goga, Şeicaru şi Madgearu, cu privire la 

regimul cenzurii. Sunt cu mult mai bucuros de intervenţia dlui Goga. 

 Am fost constant pe linia protestelor împotriva cenzurii. Îl găsesc pentru prima oară în 

această Cameră pe dl Goga în această chestiune şi bucuros sunt să înregistrez o raliere. 

 Dl Octavian Goga: Adică, eu am patronat vreodată cenzura? (Ilaritate pe băncile 

majorităţii.) 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Dle Goga, ilaritatea acestei Camere mă dispensează să 

răspund la întreruperea dv. 

 Dl Octavian Goga: Când am patronat eu cenzura? 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Când eraţi ministru de Interne. 

 Dl Octavian Goga: N-am cenzurat niciodată. (Exclamări ironice pe băncile 

majorităţii.) 

 N-am patronat cenzura niciodată. 

 Când am fost ministru de Interne, gazetele care scriau lucruri pe care le socoteam că 

nu sunt potrivite cu interesele generale, le confiscam, cu toată răspunderea pentru mine. 

 Dl I. Zaharof: Dle Goga, am venit eu la dv. şi mi-aţi spus: bun de imprimat. 

 Dl Octavian Goga: Dacă ai venit să mă întrebi! 

 Dl I. Zaharof: Am venit la d-ta ca să nu confişti gazeta. 



175 

 

 Dl I. Răducanu: Dle deputat Popescu-Necşeşti, trebuie să ne felicităm că un om, care 

este împotriva dictaturii în politica externă, implicit va trebui să fie împotriva dictaturii şi în 

politica internă. Şi sper că o să-l vedem şi în această ipostază pe dl Goga. (Ilaritate.) 

 Dl Octavian Goga: Dnii mei, niciodată n-a existat cenzura sub mine. Dv., dle 

Zaharof, aţi venit la mine cu un articol şi m-aţi întrebat dacă puteţi să-l publicaţi. 

 Dl I. Zaharof: A venit un căpitan din partea dv. la redacţie şi când i-am arătat 

articolul în chestiune, întrebându-l dacă poate să apară, mi-a spus: aceasta nu ştiu! Atunci m-

am dus la dv. şi mi-aţi dat „bun de imprimat“, pentru ca a doua zi să confiscaţi totuşi ziarul. 

Atunci m-am adresat dlui general Averescu şi Dsa a spus: „Foarte rău a făcut dl Goga“… 

(Întreruperi.) 

 Dl Armand Călinescu: Dl Goga, pe atunci era într-un alt partid, reprezenta un alt 

punct de vedere. 

 Îţi vin în ajutor, dle Goga. (Ilaritate.) 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: În afară de această constatare, care mi-a dat satisfacţie – 

atitudinea dlui Goga de a protesta împotriva cenzurii – mai am încă o satisfacţie. La sfârşitul 

acestor dezbateri, s-au fixat definitiv, pentru această Cameră, cele ce s-au spus în şedinţa 

Camerei de la 13 decembrie 1935, când dl ministru Titulescu a răspuns la întrebarea dlui 

Brătianu. Aceleaşi declaraţii s-au repetat în şedinţa Camerei de la 13 martie 1936, când dl 

Savel Rădulescu a răspuns unei reveniri a dlui G. Brătianu la prima sa comunicare. S-au 

asociat la acest răspuns dnii miniştri Inculeţ, Iuca şi Costinescu. Este astăzi un lucru deplin 

stabilit şi intrat în patrimoniul nostru, anume că afirmaţiunea că s-ar fi încheiat o convenţie 

pentru trecerea trupelor ruseşti pe teritoriul României, nu era decât un zvon lipsit cu totul de 

temei şi pus în circulaţie de cei care voiau să tulbure apele politicii noastre externe. 

 Această satisfacţie o am şi mai mult astăzi, când declaraţiunile de la 13 decembrie 

1935 şi de la 13 martie 1936 le reia dl ministru de Externe, Victor Antonescu şi dă satisfacţie 

aceluia care, fiindcă a fost leal şi a spus adevărul în demersurile diplomatice pe care le-a 

întreprins, a putut, în lipsă, să fie subiectul atâtor atacuri, bazate pe lucruri care nu sunt 

întemeiate. 

 Într-adevăr, tot cazul Šeba îmi pare mie că s-a pus în discuţiune cu acest scop: să se 

reediteze, găsind pretext într-un pasaj din cartea dlui Šeba, această chestiune a trecerii trupelor 

sovietice pe teritoriul României. 

 Astfel s-a văzut, dlor, că ceea ce dl Titulescu a negat atunci se confirmă şi astăzi se 

confirmă şi prin pasajul citat din cartea dlui Šeba. 

 Dl G.I. Brătianu: Cum puteţi să afirmaţi aceasta? Pasajul spune exact contrariul. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Iată ce spune pasajul în chestiune: 

 „Ministrul Titulescu a îngrijit ca apropierea României de Soviete să ţină pasul cu 

apropierea dintre Praga şi Moscova, dar a găsit dificultăţi în Ţara Românească.“ 

 Aceasta însemnează în fapt că efectul de care vorbiţi dv. – trecerea trupelor sovietice 

pe teritoriul României – este un lucru care nu a existat în altă parte decât în fantezia 

înfierbântată a scormonitorilor de zvonuri. 

 Dl Octavian Goga: De ce nu citiţi pasajul complet? 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Iată, dlor, o confirmare găsită chiar în cartea dlui Šeba şi 

iată care a fost mobilul aducerii în discuţiune a unui ministru plenipotenţiar devotat intereselor 

ţării sale şi aliat fidel al Ţării Româneşti. 

 Însuşi pasajul invocat de dv. spune că „ministrul Titulescu a îngrijit ca apropierea 

României cu Sovietele să ţină pasul cu apropierea dintre Praga şi Moscova“. 

 Nu a fost, prin urmare, vorba nici de încheierea vreunui pact, nici de consecinţele 

acestui pact, în care ar fi fost vorba de trecerea trupelor ruseşti pe teritoriul României. 

 Dl Octavian Goga: Citiţi mai departe. 
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 Dl Al. Popescu-Necşeşti: Iată: „El a avut astfel o situaţiune mai grea decât Beneš. 

Publicul românesc, mai ales presa… etc.“ 

 Dl Octavian Goga: Ce „etc.“? Citiţi mai departe. 

 Dl Al. Popescu-Necşeşti: „Publicul românesc s-a împăcat greu cu noua orientare, 

fiind speriat de perspectivele unui contact cu vecinii.“ 

 Prin urmare, publicul românesc, alarmat de dv., a fost speriat chiar numai de contactul 

cu vecinii noştri ruşi. Dl Titulescu ar fi vrut să realizeze o apropiere; nici n-a fost vorba de 

vreun pact sau convenţiune pentru trecerea armatelor ruseşti. De altfel declaraţiile precise 

făcute de dl Titulescu la 13 decembrie 1935, pe care şi le-a însuşit şi confirmat din nou şi dl 

ministru al Afacerilor Străine, au adus lumină deplină tocmai în punctul în care dv. aţi crezut 

că, invocând cartea dlui Šeba, puteţi să ratificaţi o greşeală pe care aţi făcut-o în trecut cu 

privire la această chestiune. 

 Dl G.I. Brătianu: În textul citit de dv. lipseşte tocmai partea esenţială. Dacă vreţi să 

dovediţi că alb este negru şi negru este alb, atunci e zadarnică orice intervenţie. Eu mă refer la 

fraza pe care am citit-o adineauri în partea ei mai esenţială. 

 Dl N.N. Săveanu, preşedinte: Dl deputat Iunian are cuvântul. 

 Dl Gr.N. Iunian: Dle preşedinte, dlor deputaţi, ţin să declar că mă asociez şi eu la 

comunicarea făcută, cu toate că chestiunea a luat o dezvoltare aşa de amplă şi penibilă din 

toate punctele de vedere, astăzi, când posibilitatea de a vorbi pe temei de documentare sigură 

nu avem. 

 Dlor, vreau să reţin din această dezbatere unele constatări: 

 În primul rând, mulţumesc dlui ministru de Externe pentru declaraţiunea pe care a 

făcut-o cu privire la raporturile noastre cu Rusia. Declaraţia Dsale pentru prezent şi pentru 

viitor este categorică: n-am urmărit şi nu urmărim un pact de asistenţă mutuală cu Rusia. 

 Aşa aţi declarat dle ministru? 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Da! 

 Dl Gr.N. Iunian: Vă mulţumesc pentru această declaraţie, care este liniştitoare pentru 

interesele superioare ale României. 

 Dle ministru, dar în declaraţiile dv. nu aţi fost destul de precis; şi eraţi dator să fiţi 

precis, pentru că pasajul din lucrarea dlui Šeba, după versiunea oficială, este destul de 

limpede: ministrul Titulescu s-a îngrijit ca apropierea României de Soviete să ţină pas cu 

apropierea dintre Praga şi Moscova. 

 Probabil că dvoastră cunoaşteţi caracterul alianţei dintre Praga şi Moscova şi atunci vă 

puteţi da foarte bine seama ce înseamnă acţiunea pentru ca apropierea noastră să ţină pas cu 

apropierea dintre Praga şi Moscova. 

 Dlor, problema aceasta a fost discutată pe larg de acum un an şi jumătate, de la 

sfârşitul anului 1935, când persistau zvonurile că s-ar urmări, de către guvern sau de dl 

Titulescu, încheierea unui pact de asistenţă mutuală cu Rusia. 

 Am avut cele mai categorice dezminţiri, şi publice şi particulare, toţi aceia care am 

arătat un sentiment de îngrijorare faţă cu aceste zvonuri. 

 Astăzi, prin această lucrare se dă consfinţire zvonurilor care au circulat atunci în 

această privinţă. Nu am nicio îndoială că dreptatea se află de partea afirmaţiei dlui Titulescu. 

Dar, dle ministru, dvoastră şi pentru colegul dvoastră, astăzi lipsă, şi pentru prestigiul 

guvernului dv. şi pentru prestigiul ţării sunteţi dator să nu vă cantonaţi numai între 

declaraţiunile care privesc prezentul şi viitorul şi să declaraţi lămurit că nu au fost nici în 

trecut asemenea încercări şi tratative de alianţă, pentru că nu puteţi să lăsaţi ţara sub 

sentimentul acesta de îngrijorare ca împotriva sentimentului ei precis s-a putut urmări totuşi o 

politică externă contrarie aceleia pe care unanimitatea poporului ar dori-o. 
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 Prin urmare, nădăjduiesc că eu nu v-am înţeles de-ajuns, că aţi vrut să declaraţi precis 

că nici în trecut nu s-au urmat asemenea tratative şi că deci învinuirea, care se aduce dlui 

Titulescu, este neîntemeiată. 

 Vă rog să credeţi, nu vin aci dintr-un spirit de polemică; este prea gravă problema, 

pentru ca un spirit de polemică să ne însufleţească când venim astăzi la această tribună. 

 Este şi penibil, pentru că toată discuţiunea aceasta rulează în jurul unui act făcut de un 

bun prieten al României, reprezentantul unui stat prieten. Eu am sentimente de prietenie 

personală pentru dl ministru Šeba şi am tot regretul că în jurul lucrării Dsale s-a putut angaja 

această discuţie. Şi aici alătur şi eu cuvântul meu de protestare împotriva faptului că nu aţi 

ştiut să împiedicaţi această dezbatere. 

 Se pot întâmpla în viaţa unui om şi în raporturile dintre două state unele incidente 

penibile. Ele nu sunt şi nu trebuie să fie de natură să înrâurească cu nimic raporturile de 

strânsă prietenie între noi. 

 Fără îndoială că raporturile de prietenie între noi şi Cehoslovacia nu pot să fie mai 

puternice ori mai slabe, după cum sentimentele unui bun prieten al nostru s-ar manifesta cu 

abilitate sau cu mai puţină abilitate. Dar sunt anumite discuţii, care trebuie evitate, pentru că o 

discuţie angajează imediat şi alte aspecte. 

 Am văzut acum aducându-se aici critici, pare-se şi împotriva atitudinii unui alt stat 

prieten, faţă de care suntem datori să mărturisim aceeaşi hotărâre de a păstra neştirbite 

legăturile de strânsă prietenie, umbrite pentru moment, din fericire întărite în ultimul timp, şi 

aduc felicitările mele, în această privinţă, dlui ministru de Externe; este vorba de raporturile 

noastre cu Polonia. 

 Dar, vedeţi, dacă aţi fi procedat cu prudenţa cu care procedaţi acum, dacă, de îndată ce 

aţi fi fost avertizat de existenţa acestei broşuri, aţi fi luat calea normală pentru lichidarea unor 

asemenea incidente penibile, s-ar fi ajuns la un rezultat care putea să fie plicticos pentru un 

bun prieten al nostru, dar care ar fi evitat în orice caz aceste discuţii penibile pentru noi, şi din 

pricina sentimentului de prietenie personală şi din pricina sentimentelor de prietenie faţă de 

statul Cehoslovac. 

 Regret că nu aţi făcut-o, dle ministru. În orice caz, apreciez prudenţa dv. de a nu 

răspunde astăzi şi de a rezerva această discuţie pentru mai târziu, când sper că s-ar putea face 

în alte împrejurări cu mai multă seninătate şi, desigur, faţă cu unele fapte ce se vor întâmpla 

între timp, care să înlesnească o mai calmă discuţie a acestei probleme şi o mai bună apreciere 

şi o mai bună fixare a sentimentelor noastre. 

 Dar, un lucru. Vedeţi, cu tot sentimentul meu personal faţă de dl Šeba, eu regret 

accidentul ce s-a întâmplat în viaţa Dsale; regret, mai ales, că s-a întâmplat aici la noi, unde 

nu a lipsit nicio împrejurare în care să nu arate sentimentele sale de prietenie faţă de noi. Dar, 

simpla împrejurare că o lucrare a unui ministru plenipotenţiar a putut să dea loc nu numai la o 

discuţie, dar la o obligaţie de apărare, este suficientă, pentru ca toată lumea să înţeleagă că un 

accident s-a întâmplat şi că consecinţe sunt de tras. Pentru că o constatare, care se impune 

iarăşi, este că aprecierile acestea, exprimate uneori într-o formă inabilă, de prietenul nostru, dl 

Šeba, nu vor putea umbri cu nimic nici raporturile noastre cu Cehoslovacia şi nici sentimentul 

nostru de demnitate naţională. 

 Dar avea dreptate dl Şeicaru. Dacă noi am lăsa să treacă asemenea manifestări 

nesubliniate, ar însemna că tolerăm unele practici, care nu pot să fie scuzate cu nimic. 

 Noi, care suntem aici, cunoaştem sentimentele dlui Šeba. Dar ţara întreagă, dar lumea 

cealaltă, care vede asemenea manifestări faţă de care noi nu protestăm, va spune că 

sentimentul de demnitate naţională este complet anihilat. (Aplauze pe băncile Partidului 

Ţărănist Radical.) 

 Oare nu se poate ca din afirmarea acestui sentiment, alături cu afirmarea sentimentului 

nostru de strânsă prietenie şi de hotărâtă colaborare cu Cehoslovacia, din afirmarea, dacă 
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voiţi, – eu o voiesc, – a sentimentului de prietenie faţă de dl Šeba, să se înţeleagă că aceasta 

este o atitudine obiectivă, că ea nu are un caracter subiectiv. Acestea sunt constatările care 

trebuie desprinse din dezbaterea de astăzi. 

 Dlor, cu prilejul acestei dezbateri, însă, s-au anunţat şi unele discuţii cu privire la 

orientarea României în politica externă. Evident, s-ar părea că s-au ivit oarecare spărturi, în 

sentimentul general, care orientează politica noastră alături de aliaţii din Mica Înţelegere şi 

relativ la pactele care au fost încheiate. Cred că este bine să fie din nou dezbătută această 

chestiune, cu prilejul dezvoltării răspunsului pe care îl veţi da, dle ministru de Externe. 

Fiecare din reprezentanţii partidelor politice socotesc că va avea datoria de a lămuri orientarea 

fiecărui partid în politica noastră externă. Trebuie să găsim prilejul să afirmăm, încă o dată, 

soliditatea politicii noastre externe şi, dacă aceasta ar fi o consolare pentru dl Šeba, este poate 

ultimul serviciu pe care dl Šeba l-a făcut stând pe teritoriul ţării noastre. Suntem convinşi că 

va rămâne şi pe mai departe un prieten al nostru, unde va sta. (Aplauze pe băncile Partidului 

Radical Ţărănesc şi ale Partidului Naţional Creştin.) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Adunarea Deputaţilor, sesiunea ordinară 1936–1937, şedinţa de sâmbătă, 6 februarie 1937, în 

„Monitorul Oficial“, nr. 24, pp. 876–888. 
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FRAGMENT DIN MEMORII ALE LUI NICOLAE IORGA 

 

 

[Bucureşti], 8 februarie 1937 

 

 Se pare că Victor Antonescu nu mai merge la Ankara. Ce să caute? Toate castelele de 

cărţi ale lui Titulescu au căzut… 

 

N. Iorga, Memorii. Sinuciderea partidelor (1932–38), vol. VII, Aşezământul tipografic 

„Datina Românească“ (Vălenii de Munte), Bucureşti, 1939, p. 398. 
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STENOGRAMĂ A DEZBATERILOR DIN SENAT CU PRIVIRE LA  

POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI  

(INTERVENŢII: GRIGORE GAFENCU, NICOLAE IORGA, A.C. CUZA) 

 

 

Bucureşti, 8 februarie 1937 

…………………………………………………………………………………………… 

 Dl Grigore Gafencu: Dle preşedinte, dlor senatori, am cerut în şedinţa trecută 

cuvântul la sumar, pentru a face câteva rectificări la declaraţiile onoratului nostru coleg, dl 

Orleanu, când şi-a dezvoltat interpelarea cu privire la Regimul Strâmtorilor. Mi s-a spus să nu 

insist, deoarece dl ministru de Externe va veni în şedinţa de astăzi, pentru a răspunde. Dl 

ministru de Externe nu a venit. 
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 Dlor, nu voi insista la discuţia la sumar. Anunţ o interpelare cu privire la politica 

externă, pe care o depun pe Biroul Senatului… 

 Voci de pe băncile majorităţii: Citiţi-o acum. 

 Dl Grigore Gafencu: În câteva cuvinte, iată textul acestei interpelări: 

 Dle preşedinte, am onoarea a adresa dlui ministru al Afacerilor Străine următoarea 

interpelare: 

 În şedinţa Senatului din 5 februarie, onoratul nostru coleg, dl Mihail Orleanu, vorbind 

despre Conferinţa din Montreux, care a stabilit noul regim al Strâmtorilor, a atacat politica 

fostului ministru de Externe, dl N. Titulescu, făcând cu privire la relaţiile noastre, cu doi 

dintre aliaţii noştri, aprecieri ce nu pot fi trecute cu vederea. Atât personalitatea dlui senator 

Orleanu, cât şi însemnătatea declaraţiilor sale ne-au îndreptăţit să aşteptăm un răspuns cât mai 

grabnic din partea dlui ministru al Afacerilor Străine. 

 Aşteptăm aceste lămuriri cu o nerăbdare, cu atât mai îndreptăţită, cu cât şedinţa 

Camerei Deputaţilor din 6 februarie a dat prilejul unor noi atacuri împotriva ministrului nostru 

de Externe, de către mai mulţi şefi de partide, fără ca să fi intervenit un răspuns precis şi 

categoric din partea actualului conducător al politicii noastre externe. 

 Nu voi stărui asupra faptului că, printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri, din 15 iulie 

1936, guvernul întreg, în frunte cu dl preşedinte al Consiliului, Gh. Tătărescu, şi cu dl Victor 

Antonescu, pe atunci ministru de Finanţe, s-a declarat de acord şi deplin solidar cu politica 

fostului ministru de Externe. 

 Avem dreptul însă să cerem guvernului ca din două, una:  

Sau urmează, fără nicio schimbare, aşa cum a declarat-o, în ţară şi în străinătate, 

politica aprobată prin Jurnalul Consiliului de Miniştri, din 15 iulie 1936, conform 

comunicatului aci alăturat şi atunci afirmă şi apără cu hotărâre această politică; 

 Sau nu e dispus să apere această politică, dar atunci e dator să ne lămurească asupra 

schimbărilor de metodă sau de obiectiv la care se gândeşte, afirmând cu tărie politica sa, pe 

care e hotărât să o urmeze. 

 Nimic nu ar fi mai îngrijitor, în vârtejul frământărilor internaţionale de azi, faţă de 

problemele care pun neîncetat în cauză relaţiile noastre cu prietenii, cu aliaţii sau cu vecinii 

noştri şi faţă de sugestiile care ne vin de pretutindeni, găsind deseori un ecou binevoitor în 

presă şi în Parlamentul ţării, decât impresia că avem păreri nelămurite, atitudini şovăitoare şi 

o politică ale cărei formule au rămas aceleaşi, dar al cărei înţeles nu ne mai străduim să-l 

lămurim, nici pentru noi, nici pentru alţii. 

 Îmi place să cred că întârzierea cu care guvernul intervine în toate dezbaterile de 

politică externă nu se datoreşte unei lipse de convingere, ci unor împrejurări fortuite. Nu e mai 

puţin adevărat că această întârziere provoacă nedumerire şi e prielnică dezbinării, care 

ameninţă să se întindă în ţară, cu privire la cele mai însemnate probleme de politică externă. 

Iată de ce e neapărată nevoie să ajungem la o lămurire a principiilor de gândire şi de acţiune 

care trebuie să călăuzească acţiunea noastră în afară, principii în jurul cărora să se poată 

strânge, fără deosebire de partid, toţi cei doritori să apere interesele, autoritatea şi onoarea 

ţării. 

 În dorinţa de a înlesni asemenea lămurire, anunţ această interpelare şi vă rog, dle 

preşedinte, să-mi îngăduiţi s-o dezvolt în cea dintâi şedinţă la care va asista dl ministru de 

Externe. 

 Alătur comunicatul guvernului, în urma Consiliului de Miniştri, din 15 iulie 1936: 

 Aseară a fost un Consiliu de Miniştri. 

 După terminarea Consiliului, s-a dat următorul comunicat: 

 Miercuri, 15 iulie, ora 18, a avut loc un Consiliu de Miniştri, sub preşedinţia dlui 

George Tătărescu. 
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 Dl N. Titulescu, ministrul Afacerilor Străine, a făcut un expozeu de două ore asupra 

tuturor chestiunilor internaţionale la ordinea zilei. Astfel, între altele, dl Titulescu a tratat 

chestiunea locarniană, chestiunea sancţiunilor, chestiunea pactului austro-german, chestiunea 

raporturilor cu U.R.S.S., chestiunea Conferinţei Strâmtorilor de la Montreux, chestiunea 

reformei Pactului Societăţii Naţiunilor, precum şi diferitele chestiuni derivând din alianţele 

României cu Franţa, Polonia, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. 

 Dl prim-ministru a felicitat în numele Consiliului de Miniştri pe dl N. Titulescu, 

pentru politica externă pe care o duce. 

 După aceasta, Consiliul de Miniştri a adoptat următoarea rezoluţiune: 

 Consiliul de Miniştri, în unanimitate, 

 Luând act de expunerea făcută de dl N. Titulescu, ministrul Afacerilor Străine: 

 Aprobă în întregime şi se solidarizează cu politica externă, făcută şi expusă de dl N. 

Titulescu. 

 Toate dispoziţiunile menite să aducă la stricta îndeplinire această politică, care este 

însăşi politica guvernului şi a ţării, au fost decise de Consiliul de Miniştri. 

 Exprimă cu acest prilej dlui N. Titulescu recunoştinţa lui adâncă pentru opera 

înfăptuită, precum şi încrederea lui nelimitată în îndeplinirea misiunii sale. 

 Dl C. Alimăneştianu, vicepreşedinte: Se va comunica dlui ministru al Afacerilor 

Străine. 

 Dl profesor Nicolae Iorga are cuvântul. 

 Dl profesor N. Iorga: Dle preşedinte, dlor senatori, am cerut cuvântul pentru o 

lămurire. Eu cred că este foarte bine că avem două adunări: Adunarea Deputaţilor şi Senatul, 

mai este oarecare timp până ce o chestiune, care a plecat dintr-un loc, ajunge în celălalt loc şi 

foarte multă lume poate să-şi facă socoteala privitoare la această chestiune. 

 Dar regimul acesta bicameral are şi un dezavantaj: dezavantajul este că se atacă cineva 

într-una din adunări, fără să poată răspunde acolo, aşa încât suntem siliţi ca în adunarea 

cealaltă să luăm cuvântul, ca să spunem ceea ce s-ar fi spus cu mai mult folos, ceea ce ar fi 

tăiat imediat anumite aserţiuni, în adunarea în care s-ar fi produs, cu privire la rostul cuiva 

dintre noi, acuzaţiei. 

 Iată despre ce este vorba: În şedinţa de acum două zile din Camera Deputaţilor, dl 

Gheorghe Brătianu, şi, după dl Gheorghe Brătianu, dl Goga, vorbind despre o carte a 

reprezentantului Cehoslovaciei la Bucureşti, m-a pus în cauză şi pe mine. Vă puteţi închipui 

că, atunci când se spune că afirmaţia vine de la dl I., fost preşedinte de Consiliu, este acelaşi 

lucru ca şi cum m-ar fi numit. Nu cunosc un alt fost preşedinte de Consiliu al cărui nume să 

înceapă cu I.; poate între viitorii preşedinţi de Consiliu va fi vreunul al cărui nume va începe 

astfel, dar între cei care au fost, nu este altul decât mine. 

 Mi se atribuie că aş fi spus cândva, mi-e şi greu să repet cuvintele, aşa sunt de 

grosolane, şi cine mă cunoaşte pe mine cât de puţin, cum amândoi vorbitorii mă cunoşteau 

destul, n-ar fi trebuit să citească acest pasaj, desigur, rău informat, dintr-o carte pe care nu 

sunt chemat nici s-o atac, nici s-o osândesc – că aş fi spus – şi îmi vine un sentiment de scârbă 

când citesc cuvintele acestea, că pentru mine un polon, un evreu, un câine, este totuna. Vă 

puteţi închipui că un om de creşterea mea, de cultura mea, un om care a ocupat situaţia pe 

care am ocupat-o, din care mi-a rămas măcar atâta simţ de răspundere, nu permite să se creadă 

că ar putea vorbi aşa faţă de un popor, faţă de care poporul român a avut totdeauna 

sentimentele cele mai bune. În timpul nenorocirii Poloniei, Moldova şi chiar partea aceasta a 

ţării din România a primit pe pribegii poloni cu cea mai mare prietenie şi în mare parte şi aici 

s-a pregătit învierea Poloniei, n-o spunem, fiindcă n-avem obiceiul să ne lăudăm cu 

îndeplinirea celei mai elementare datorii, dar Polonia, desigur, îşi aduce aminte, Polonia, cu 

care în trecut n-am avut întotdeauna cele mai bune momente, dar niciodată n-am considerat-o, 

şi n-am considerat-o, ca duşmană a poporului nostru. Era acolo o aristocraţie, o regalitate, 
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care a putut vedea rău lucrurile şi a început anumite acţiuni care au dus la rezultate 

nefavorabile, dar noi întotdeauna am preţuit, am iubit acest nobil popor polon. Şi când 

Polonia, din fericire, cu preţul sângelui fiilor ei, dar şi mulţumită rolului pe care l-am avut în 

Marele Război, a ajuns să fie din nou aşa de întinsă, aşa de mândră, cu atâta putere pentru 

viitor, nici nu i-a lipsit niciodată, din partea tuturor, fără deosebire, niciun fel de dovadă de 

prietenie. Ne-a părut foarte rău, în momentul luptei de la Varşovia, că nu eram în situaţia de a-

i ajuta printr-o demonstraţie militară pe poloni, dar ei au ştiut prin propriile lor mijloace să 

înlăture primejdia. 

 Cum aş fi putut spune eu aşa ceva? Să-mi daţi voie să spun eu de ce este vorba şi după 

aceea o să închei cu unele consideraţiuni în ceea ce priveşte avantajul nesfârşitelor discuţiuni 

de politică externă, nu numai în presa noastră, dar în Parlament. 

 În momentul când dl Beck, care conduce şi acum politica externă polonă şi care 

avusese legături aşa de strânse cu Franţa – căci a fost ataşat militar la Paris până când a crezut 

că trebuie să primească o altă sarcină – în momentul când dl Beck, care ştia perfect tot ceea ce 

Polonia datoreşte Franţei, s-a adresat către Germania şi şi-a închipuit că pe baza aceasta poate 

începe o nouă politică polonă – dar a văzut că s-a înşelat chiar după scurt timp – natural am 

fost dintre acei care ne-am crezut în drept, din cauza legăturii noastre cu Polonia, să spunem 

că foarte greşită era această nouă direcţiune, care acum nu este părăsită cu totul, dar nu mai 

însemnează ceea ce însemnase într-un moment de iluzie la început. Şi atunci, într-un articol 

eu am spus: cum este cu putinţă ca Polonia să meargă împreună cu Germania? Cum este cu 

putinţă ca Polonia să aibă ca popor încredere în Germania, căci se ştie foarte bine tot ceea ce 

au avut polonii de pătimit de la germani, când se ştie foarte bine sentimentul pe care-l au 

germanii faţă de poloni? Şi am citat un proverb german care zice că pentru germanul din 

popor, acel care fabrică, transmite şi păstrează proverbele pentru dânsul – „un polon, un evreu 

sau un câine este totuna“. 

 Acesta este un proverb german şi eu l-am adus înainte pentru a arăta nevoia pentru dl 

Beck de a menţine legăturile cu noi, cu Franţa, cu popoarele care au manifestat totdeauna o 

prietenie Poloniei şi să nu strângă o mână care a lovit în trecut poporul polon şi care la cea 

dintâi ocazie va încerca să lovească din nou. 

 Ce a înţeles dl Šeba? Eu nu sunt responsabil pentru felul cum înţeleg alţii ceea ce am 

scris eu sau cum le convine – desigur nu este cazul dlui Šeba – să interpreteze ceea ce am spus 

eu, cu desăvârşire cu alt gând. 

 Mi s-a spus ce efect rău au produs cuvintele mele în Polonia. Dl Beck a înţeles tot aşa. 

Mie îmi pare rău că nu a înţeles bine – ceea ce înţelege acum la sfârşit – într-un moment când 

Dsa nu era convins de ceea ce este convins acum. Însă una este poporul polon, alta este 

ministrul de Externe al unei ţări, care poate să aibă o atitudine într-un moment, altă atitudine 

în alt moment; şi altceva este ceea ce poate să reprezinte în viaţa Poloniei de azi, sau ceea ce a 

putut să reprezinte în viaţa Poloniei de ieri, dl Beck. 

 Şi acum vă rog să-mi îngăduiţi să fac, la sfârşit, acele observaţiuni pe care le-am 

anunţat şi pe care cred că am dreptul să le rostesc aci. 

 Nu este bine, dle preşedinte şi dlor senatori, să ne ocupăm în Parlament prea des de 

politica externă a ţării noastre. Şi iată de ce: pentru că ministrul nu poate spune tot ceea ce 

ştie. Aşa că degeaba îl întrebi. El va spune ceea ce se potriveşte cu politica noastră în 

momentul acela. O politică are şi secrete, aşa încât nimeni nu poate sili pe ministru să 

destăinuiască ceea ce face parte din jocul său secret al unui moment dat. 

 Dar toată lumea ştie bine cu cine suntem, cu acei de care ne leagă anumite tratate, pe 

care le-am respectat onest şi înţelegem să le respectăm şi acum. 

 Dacă nu ar fi aşa, desigur că nu ne-am fi supărat că dl Stojadinović, fără să întrebe pe 

nimeni, a încheiat un pact, care socot că nu reprezintă un act de loialitate faţă de noi. Şi dacă 

noi nu am fi aşa oneşti în legăturile noastre internaţionale, nu am discuta o înclinare a 
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democraţiei cehoslovace în ce priveşte o relaţiune care este şi a noastră, dar noi o înţelegem în 

alt fel. 

 Nu este bine să auzim ceva, ca atunci când un ministru de Externe a spus la Cameră: 

uitaţi că suntem români; suntem cetăţeni ai Micii Înţelegeri, pentru ca să ne întrebăm acum: 

cum să fiu eu cetăţean al Micii Înţelegeri, când eu nu îmbrăţişez pe acei pe care-i îmbrăţişează 

dl Stojadinović şi nu pot face toţi paşii pe care, într-o anumită direcţie, i-a făcut diplomaţia 

cehoslovacă. 

 Acum, dacă sunt în discuţie asemenea lucruri în atitudinea aliaţilor noştri, aceasta nu 

ne pune pe noi într-o situaţie dezagreabilă; ne face cel mult să ne gândim la rezervele ce ni se 

impun şi nouă. Dar să nu zgândărim noi lucrurile, pentru ca, în momentul când s-ar rupe 

legăturile pe care le credem fericite, să se spună că şi România a contribuit la aceasta. Iată 

lucrul care nu trebuie făcut. A vorbi mai puţin de politica externă este o datorie; a cruţa pe 

acei care sunt înainte de toate reprezentanţii oricărui stat străin şi a nu-i aduce la bara judecăţii 

opiniei publice, este o a doua datorie. 

 Un ministru străin are a face cu Ministerul Afacerilor Străine; el poate să intre 

oarecum în discuţia opiniei publice, dar nu este bine să subliniem anumite alunecări, care pot 

fi datorite faptului că un diplomat devine deodată istoric, lucru care nu este bun, cum nu este 

bine ca un istoric să devină deodată un foarte mare diplomat (ilaritate), pentru că introducerea 

unor lucruri, pe care ştiinţa lui le poate păstra, nu sunt folositoare în politica externă. 

 Şi, în sfârşit, eu am apucat vremea când la noi unii erau pentru Înţelegere, alţii erau 

pentru Puterile Centrale. Aceasta a fost una din marile noastre cauze de slăbiciune în timpul 

Marelui Război, lipsa aceasta de solidaritate morală a noastră. 

 Mie mi se pare că astăzi ne întoarcem la aceeaşi situaţie. Unii, din dorinţa de a merge 

către Germania, atacă alianţele, care nu se desfiinţează printr-un discurs la Cameră sau la 

Senat, iar alţii, fiindcă avem aceste alianţe, le interpretează într-un sens european, care nu se 

amână cu singura interpretare pe care le-o putem da noi. (Aplauze prelungite.) 

 Noi avem Mica Înţelegere pentru un singur lucru: garanţia hotarelor noastre. Ne oprim 

acolo. Înţelegeri militare şi tot ceea ce trebuie pentru ca, în momentul când aceste graniţe ar fi 

atacate, trei armate să formeze una singură. Dar bineînţeles că aceasta înseamnă că acei care 

sunt garantaţi prin această legătură nu trebuie să se asigure nici prin Roma, nici direct cu 

Budapesta, în ceea ce priveşte – cum o face Iugoslavia în momentul acesta – apărarea acestor 

hotare. 

 Fiindcă, ori asigurarea noastră este bună, ori este bună asigurarea celorlalţi, şi atunci a 

noastră se desfiinţează. 

 Prin urmare, să ne ţinem de textul exact al îndatoririlor noastre. Să executăm cât se 

poate de precis ceea ce se prevede înăuntru, să nu permitem aliaţilor noştri să aibă un joc în 

afară de ceea ce este garantat prin convenţiunea pe care au iscălit-o cu noi. (Aplauze 

puternice, unanime.) 

 Şi să ne pregătim, înainte de toate, aşa de bine, încât aliaţilor noştri să le putem fi de 

folos, iar, în lipsa aliaţilor noştri, să ne putem apăra şi singuri. (Aplauze unanime, prelungite.) 

 Dl C. Alimăneştianu, vicepreşedinte: Dl senator Miclescu are cuvântul. 

 Dl inginer N. Miclescu: Dle preşedinte, dlor senatori, fiindcă a fost adusă, în mod 

indirect, aci la Senat chestiunea atât de dezbătută… 

 Dl profesor N. Iorga: Mai mult bătută decât dezbătută! (Ilaritate.) 

 Dl inginer N. Miclescu: …la Cameră aş vrea să adaug că noi credem cu convingere 

că această chestiune este prea delicată pentru a fi discutată, fără ca să se aibă în vedere altceva 

decât interesele mari ale ţării. 

 Nu ştiu întrucât sunt exacte şi nici nu mă interesează afirmaţiile făcute într-un moment 

de alunecare, cum zice dl Iorga, de inadvertenţă, de un reprezentant al unei ţări prietene. Ceea 

ce trebuie să avem în vedere este numai ca, prin ceea ce se discută şi aci şi la Cameră, să nu se 
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atingă prietenia noastră cu o ţară aliată şi prietenă, de care ne leagă o strânsă comunitate de 

interese. (Aplauze unanime.) 

 Dl C. Alimăneştianu, vicepreşedinte: Dl profesor A.C. Cuza are cuvântul. 

 Dl profesor A.C. Cuza: Dle preşedinte, dlor senatori, declaraţiunile eminentului 

nostru coleg, dl profesor Iorga, le găsesc, de alminteri ca întotdeauna, foarte competente şi 

foarte interesante. În cazul acesta însă dl profesor Iorga s-a pus în contrazicere cu sine, cu 

principiul pe care l-a stabilit cum că diplomaţii nu ar trebui să devină istorici, precum nici 

istoricii să devină diplomaţi, Dsa fiind istoric. 

 Dl profesor N. Iorga: Dar când diplomaţii devin istorici, silesc pe istorici să devină 

diplomaţi! (Ilaritate.) 

 Dl profesor A.C. Cuza: Foarte bine. Chestiunea este însă următoarea: noi ne găsim 

astăzi într-o situaţie, într-o fază de trecere a politicii noastre externe, – politica nu stă pe loc, 

ea merge, – şi atunci s-au introdus anumite modificări în politica noastră externă, care produc 

nedumeriri. Dl profesor Iorga singur a citat cazul Iugoslaviei cu dl Stojadinović, care nu a 

avut atitudinea pe care trebuia să o aibă. În acelaşi timp eu vă atrag atenţiunea şi asupra 

politicii Cehoslovaciei. Politica cehoslovacă excedează, ceea ce este, poate, în interesul Micii 

Înţelegeri. Poate că excedează. Legăturile pe care caută, în interesul său propriu, să le 

stabilească Cehoslovacia cu Rusia Sovietică, nu înţeleg eu să fie stabilite de România cu 

Rusia Sovietică şi nici să fim noi atraşi în această politică. 

 Şi atunci, dacă acestea se produc în evoluţia politicii noastre externe, care este mijlocul 

pentru a îndrepta situaţia aceasta extrem de primejdioasă pentru noi? Se impun desigur 

lămuriri în singurul domeniu – în domeniul parlamentar – pentru ca să ne putem exprima 

îngrijorările noastre. Dl Iorga spunea: dar să nu vorbim prea mult de politica externă… 

 Dl profesor N. Iorga: Eu nu am spus să nu vorbim, numai nu prea mult; şi din 

punctul de vedere al ţării, nu din punct de vedere al unei grupări. 

 Dl profesor A.C. Cuza: Evident, dar când ţara se leagă cu o grupare? 

 Dl profesor N. Iorga: Este de văzut. 

 Dl profesor A.C. Cuza: Aici este toată chestiunea. 

 Încât, dlor, eu susţin şi menţin că noi avem tot dreptul – nu numai dreptul, dar avem şi 

datoria – să fim pururi atenţi la mişcările politicii externe şi când se produce un eveniment, 

care are o legătură cu politica noastră externă, este de datoria fiecăruia dintre noi – o fi 

diplomat născut sau nenăscut diplomat – să vină şi să aducă problema înaintea Adunării, 

pentru ca din Adunare să se ridice toţi aceia care au ceva de spus, precum au dreptul… 

 Dl profesor N. Iorga: Dar se ridică ăilalţi! Aceasta este. (Ilaritate.) 

 Dl profesor A.C. Cuza: În ce ne priveşte pe noi, în momentul de faţă, – eu nu sunt un 

pesimist, din firea mea, – dar privesc, cu mult pesimism, situaţia relaţiilor externe ale 

României. Eu cred că România are nevoie să-şi revizuiască relaţiile sale externe. Aceasta nu 

înseamnă că trebuie să le schimbe numaidecât, dar are datoria să revizuiască relaţiile sale 

externe, faţă de unele manifestaţiuni, care s-au produs în ultimul timp şi care tind a primejdui 

situaţia statului românesc. 

 Iată, dlor, ceea ce am avut să adaug – şi mulţumesc onoratului Senat şi dlui preşedinte 

că mi-au îngăduit – la cele spuse de dl profesor Iorga şi care rămân intangibile pentru toată 

lumea, să adaug şi eu aceste observaţii. 

 Dl profesor N. Iorga: Vedeţi cât câştigă orice chestiune prezentată de dl Cuza. Dar eu 

aş dori să fi rămas şi deputat, pentru ca şi la Cameră să fie tot dumnealui care ridică această 

chestiune. 

 Dl C. Alimăneştianu, vicepreşedinte: Dlor senatori, am primit o scrisoare din partea 

dlui ministru de Externe Victor Antonescu, prin care spune că este suferind şi nu poate veni 

astăzi la Senat pentru a răspunde. Însă, în orişice caz, înainte de a pleca la Ankara, va veni 

aici. 
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 Dl profesor N. Iorga: Dle preşedinte, nu ar fi bine să-i arătăm dorinţa ca dl ministru 

al Afacerilor Străine, pe care-l preţuim aşa de mult, mai ales faţă de ceea ce a fost înainte de 

venirea Dsale la minister, să vină mai bine aci, decât să se ducă la Ankara? Precum, când vrea 

cineva să afle opinia de la Belgrad, nu are decât să se ducă la Sofia, tot aşa, dacă vrea cineva 

să afle opinia de la Ankara, se poate adresa la Roma. Este mai aproape. 

 Păcat de drumul la Ankara, că e prea lung. 

 Dl profesor D.R. Ioaniţescu: Este bine să comunicaţi dlui ministru şi această ultimă 

reflecţie a dlui profesor Iorga. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Senatul, sesiunea ordinară 1936–1937, şedinţa de luni, 8 februarie 1937, în „Monitorul 

Oficial“, partea a III-a, Dezbaterile parlamentare, nr. 26, pp. 1 292–1 295. 
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ARTICOL PUBLICAT ÎN ZIARUL „EPOCA“ DE GRIGORE FILIPESCU, 

PREŞEDINTE AL PARTIDULUI CONSERVATOR,  

CU PRIVIRE LA RECENTELE DEZBATERI PARLAMENTARE  

DESPRE POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI  
 

 

Manifestaţii dăunătoare 

 

N-am putea spune că şedinţa de sâmbătă a Camerei a fost printre manifestaţiunile 

înălţătoare ale parlamentarismului nostru. 

S-a altoit o chestie externă, cu serioase consecinţe posibile, pe o chestie personală. 

Tot substratul dezbaterilor de alaltăieri este afacerea Titulescu. 

Mă întreb ce interes poate avea pentru ţară întrebarea pe care şi-au pus-o cei mai mulţi 

dintre oratorii de sâmbătă, şi anume: ce s-a petrecut în circumvoluţiile cele mai ascunse ale 

creierului dlui Titulescu, referitor la atitudinea noastră faţă de Soviete. 

Un lucru este cert. D. Titulescu n-a semnat nicio alianţă cu Moscova şi, nemaifiind 

ministru de Externe, nu are posibilitatea să ducă o politică pe care unii o pretind scumpă 

inimii sale. 

Pentru mine lucrurile se opresc aci. 

În nenumărate rânduri, am expus punctul nostru de vedere privitor la Rusia, 

conchizând că n-avem să mergem mai departe în direcţia Moscovei. 

A lovi în schimb în prietenii noştri pentru că ei socotesc că au interes să întreţină 

legături mai strânse cu Sovietele – legături care nu ne angajează pe noi – este o politică din 

cele mai periculoase. 

De aceea, manifestaţii ca cea de vineri de la Senat, când d. Orleanu
18

 a criticat politica 

noastră faţă de Turcia, şi dezbateri ca cele de sâmbătă, când s-a pus în discuţie întreaga 

problemă a Micii Înţelegeri, pot avea urmări dăunătoare intereselor noastre, fără a putea fi de 

niciun folos ţării. 

Şi deoarece e vorba de d. Titulescu, mă întreb ce a câştigat politica externă a României 

cu plecarea Dsale? 

Bilanţul ultimelor şase luni nu-mi pare excepţional de înfloritor. 

                                                 
18

 Mihai G. Orleanu. 
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Ştiu că vrăjmaşii dlui Titulescu vor spune: Chiar dacă rămânea Dsa în guvern, nu 

putea înlătura unele lucruri care s-au întâmplat. 

Se poate, dar argumentele lor nu sunt valabile. 

În politică, singure rezultatele contează. 

Un guvern beneficiind de accidente fericite, nu poate invoca fatalitatea când 

evenimentele îi sunt potrivnice. 

Grigore Filipescu 

 

„Epoca“, 9 februarie 1937. 
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ DE ROBERT COULONDRE, AMBASADOR AL FRANŢEI 

LA MOSCOVA, LUI YVON DELBOS, MINISTRU AL  

AFACERILOR STRĂINE AL FRANŢEI, CU PRIVIRE LA CONVORBIREA  

AVUTĂ CU MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV,  

COMISAR AL POPORULUI PENTRU AFACERILE EXTERNE AL U.R.S.S. 

 

 

T. no 81. Confidentiel. Réservé 

 

Moscou, 9 Février 1937 

Reçu : le 12, 12 h. 45 

 

Le commissaire du peuple aux Affaires étrangères, que j’ai vu hier, m’a parlé en des 

termes très vifs de l’action que développerait le Gouvernement polonais pour dissocier la 

Petite Entente et notamment pour détourner la Roumanie de la Tchécoslovaquie. Il s’était déjà 

exprimé dans ce sens lors de la visite de M. Antonesco à Varsovie, mais il a été hier encore 

plus affirmatif et m’a déclaré savoir de source sûre que, dans le même esprit, M. Beck aurait 

dissuadé le gouvernement roumain d’accepter le pacte d’assistance offert par la France à la 

Petite Entente. L’ambassadeur de Pologne à Paris aurait, en particulier, tenu, à ce sujet, à son 

collègue de Roumanie, un langage des plus catégoriques. 

M. Litvinov m’a parlé également d’un projet de pacte hungaro-yougoslave où il voit 

aussi la main de M. Beck : « Ce serait, m’a-t-il dit, la fin de la Petite Entente ». Isoler la 

Tchécoslovaquie, tel est, à son avis, le but visé par la Pologne qui servirait, ce faisant, les 

intérêts de l’Allemagne. J’imagine que le refroidissement des relations du gouvernement 

roumain avec les Soviets depuis le départ de M. Titulesco n’est pas étranger au pessimisme 

avec lequel le commissaire aux Affaires étrangères envisage le développement des rapports 

des trois États de la Petite Entente ; il a ressenti à cet égard très vivement l’obligation 

qu’aurait faite le roi Carol au ministre de Tchécoslovaquie à Bucarest de quitter son poste 

pour avoir manifesté des sentiments trop favorables aux Soviets.
19

 « En tant que Roi, lui aurait 

écrit le Souverain, je vous demande de conserver votre poste ; mais à titre d’ami, je vous 

conseille de vous en aller ». 

Bien que M. Litvinov m’ait dit qu’il avait chargé M. Potemkine d’entretenir Votre 

Excellence de ces questions et spécialement des menées polonaises, j’ai cru devoir Lui rendre 

compte de ma conversation, car je suis frappé de l’irritation croissante que cause ici la 

                                                 
19

 Allusion à l’affaire Šeba. 
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politique de M. Beck. Il est préoccupant de voir monter ainsi le ton entre deux pays dont 

l’entente serait cependant nécessaire au jeu des accords qui nous lient à eux. Je dois 

malheureusement constater que mon collègue polonais ne fait rien pour arranger les choses, et 

son hostilité marquée vis-à-vis des Soviets laisse peu de doute sur les dispositions de M. Beck 

lui-même, dont il est l’ami. 

[Coulondre] 

 

[Traducere] 

 

T. nr. 81, confidenţială, personală 

 

Moscova, 9 februarie 1937 

Primită la 12 februarie; orele12,45 

 

Comisarul poporului pentru Afaceri Străine, pe care l-am văzut ieri, mi-a vorbit în 

termeni foarte severi despre acţiunea pe care ar desfăşura-o guvernul polonez pentru a 

destrăma Mica Înţelegere şi în special pentru a îndepărta România de Cehoslovacia. El s-a 

exprimat deja în acest sens cu ocazia vizitei lui Antonescu la Varşovia, dar ieri a insistat şi 

mai mult şi mi-a declarat că ştie, din sursă sigură, că, în acelaşi spirit, d. Beck ar fi sfătuit 

guvernul român să nu accepte pactul de asistenţă oferit de Franţa Micii Înţelegeri. 

Ambasadorul Poloniei la Paris ar fi ţinut colegului său român, în legătură cu acest subiect, un 

limbaj dintre cele mai categorice. 

Dl Litvinov mi-a vorbit de asemenea de un proiect de pact ungaro-iugoslav, în care 

vede, de asemenea, mâna dlui Beck. „Ar fi, mi-a spus el, sfârşitul Micii Înţelegeri“. Izolarea 

Cehoslovaciei – acesta este, după părerea sa, scopul urmărit de Polonia, care procedând astfel 

ar servi interesele Germaniei. Îmi imaginez că răcirea relaţiilor guvernului român cu Sovietele 

de la plecarea dlui Titulescu nu este străină pesimismului cu care comisarul poporului pentru 

Afacerile Străine priveşte dezvoltarea raporturilor celor trei state ale Micii Înţelegeri; el a 

resimţit în această privinţă cu deosebită emoţie faptul că Regele Carol l-a obligat pe ministrul 

Cehoslovaciei la Bucureşti să-şi părăsească postul, întrucât îşi manifestase sentimente prea 

favorabile faţă de sovietici.
20

 „Ca Rege, i-ar fi scris Suveranul, vă cer să vă păstraţi postul; dar 

cu titlu de prieten, vă sfătuiesc să plecaţi.“ 

Cu toate că dl Litvinov mi-a spus că a însărcinat pe dl Potemkin
21

 să informeze pe 

Excelenţa Voastră în legătură cu aceste chestiuni şi în special cu uneltirile poloneze, am 

crezut de datoria mea să-l informez asupra convorbirii mele, căci am fost şocat de iritarea în 

creştere pe care a cauzat-o aici politica dlui Beck. Este preocupant să vezi ridicarea tonului 

între cele două ţări a căror prietenie ar fi totuşi necesară jocului acordurilor care ne leagă de 

ele. Din nefericire sunt obligat să constat că, în ce-l priveşte, colegul meu polonez nu face 

nimic pentru a reglementa lucrurile, iar ostilitatea sa accentuată faţă de Soviete lasă doar 

puţină îndoială faţă de atitudinea dlui Beck însuşi, al cărui prieten este. 

[Coulondre] 

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome IV (20 

Novembre 1936–19 Févier 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1967, doc. 416, pp. 724–725. 
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 Aluzie la afacerea Šeba. 
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CONFERINŢA OPERA DLUI N. TITULESCU,  

ŢINUTĂ DE PUBLICISTUL N.N. PETRAŞCU, SUB AUSPICIILE  

ASOCIAŢIEI DE STUDII INTERNAŢIONALE „LOUIS BARTHOU“ 

 

 

Bucureşti, 11 februarie 1937 

 

 Domnule preşedinte, domnilor miniştri, 

 Doamnelor şi domnilor, 

 Încep printr-o profesiune de credinţă, şi anume: fiind un adept convins şi hotărât al 

democraţiei, socotesc că este necesar, în momente importante, ca adevărul să fie spus în mod 

hotărât, la lumina zilei. (Aplauze) Scopul acestei conferinţe este acesta. 

 Nu mă voi ocupa, din lipsă de timp, de omul Titulescu, nici de talentele extraordinare, 

sufleteşti, pe care le are şi le-a dovedit, nici de simţul său atât de profund al realităţilor, decât 

atât cât va fi în legătură stringentă cu misiunea sa publică pe care a îndeplinit-o timp de 

aproape 20 de ani. Deci mă voi ocupa de Titulescu, omul politic, de marele Nicolae Titulescu, 

pe care-l cred cel mai mare ministru de Externe pe care l-a avut, şi-l va mai avea, România. 

(Aplauze) 

 Politica externă a unei ţări este comandată de imperative în faţa cărora diriguitorul ei 

trebuie să se supună, de situaţia geografică, de idealul pe care trebuie să-l slujească, şi, în fine, 

de realităţile şi de contingenţele care-l obligă să ţină seama de situaţia specială a statului 

respectiv. 

 Noi, în secolul al XX-lea, am avut două momente importante în politica externă. 

 Primul moment a fost momentul Take Ionescu, secondat de marele român Nicolae 

Filipescu, care a fost momentul hotărâtor pentru înfăptuirea României Mari. 

 Momentul al doilea, pe care-l vom trece în revistă astă-seară, este momentul Titulescu. 

Observând harta României Mari, dl Titulescu a avut de rezolvat o serie de probleme şi veţi 

vedea îndată cum le-a rezolvat. 

 Ce anume probleme impunea situaţia României? 

 După terminarea Marelui Război, România avea, în primul rând, nevoie să-şi asigure 

frontierele sale, căpătate cu aşa de mari jertfe. 

 Pentru a pune în funcţiune această idee centrală, dl Titulescu a completat Mica 

Înţelegere, creată şi lăsată de Take Ionescu; a completat-o astfel că a făcut din ea un organism 

unic, omogen, un front diplomatic unic. Scopul prim era să ne apărăm de Ungaria şi de 

eventualitatea unei reîntoarceri a unor vremuri pe care nu le mai poate trăi România. 

 În al doilea rând, să creeze o coeziune sufletească între statele moştenitoare ale 

monarhiei habsburgice, stare sufletească care să cimenteze această nouă situaţie, astfel ca să o 

facă eternă. 

 Acest lucru a fost făcut la 16 februarie 1933, când dl Titulescu a continuat gândul din 

1919 al lui Take Ionescu, iniţiatorul Micii Înţelegeri. Mica Înţelegere a devenit astfel un 

organism tip de alianţă perfectă, prin care s-a pus o stavilă netă tuturor aspiraţiunilor pe care 

le-ar mai putea avea Ungaria pentru recucerirea teritoriilor definitiv pierdute. 

 Îmi veţi permite să citez felul cum dl N. Titulescu a caracterizat Mica Înţelegere: 

 „Un produs al epocii dificile postbelice, creată din nevoia a trei state noi de a face faţă 

pericolelor comune, menţinută, fără ezitare, de scopurile comune ale celor trei state care o 

compun şi de dorinţa sinceră a conducătorilor lor, Mica Înţelegere a intrat în al 16-lea an al 

existenţei ei. 

 În decursul acestor 16 ani, relaţiile Iugoslaviei, Cehoslovaciei şi ale României s-au 

legat mai strâns, interesele lor au devenit din ce în ce mai identice, politica lor externă aceeaşi. 
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Organizaţia Micii Înţelegeri, transformată, înnoită şi mereu perfectată, a luat formă definitivă 

prin statutele ei din 16 februarie 1933. Însă, niciodată în timpul acestor 16 ani de existenţă, 

tinereţea ei, vitalitatea ei şi profunda ei utilitate nu au fost dezminţite. 

 Succesul Micii Înţelegeri, rezistenţa ei în contra oricărui atac, au o profundă 

semnificaţie politică. Ea a dovedit că din toate sistemele încercate în Europa, după război, 

singurul sistem viabil, cel mai complet şi mai eficace, este sistemul de acord defensiv regional 

în cadrul activităţii Societăţii Naţiunilor, bazat pe menţinerea status-lui quo teritorial, având 

ca armă coercitivă asistenţa mutuală în contra agresorului şi ca un accesoriu indispensabil 

cooperarea economică. 

 Mica Înţelegere, la fel ca şi Înţelegerea Balcanică, constituie un nucleu de siguranţă în 

Europa, aşa cum prevăzuse, recomandase şi încurajase Pactul Societăţii Naţiunilor. Politica 

Micii Înţelegeri, prin esenţă defensivă, tinde pur şi simplu la faptul de a conserva ce există, 

fără a dăuna pe nimeni. Arma ei, esenţialmente defensivă – „«asistenţa mutuală în contra 

agresorului» – nu constituie nicio ameninţare pentru nimeni, ci creează un instrument de 

siguranţă indispensabilă, fără de care asigurarea şi organizarea păcii este imposibilă. Metodele 

ei respectă toate regulile dreptului internaţional. Prin consfătuirea regulată a miniştrilor ei de 

Externe, prin communicate amănunţite fixând atitudinea Micii Înţelegeri faţă de toate 

problemele la ordinea zilei, cele trei state ale Micii Înţelegeri menţin în mod limpede şi în 

văzul tuturora relaţiile lor care se bazează pe dreptate şi onoare. Mica Înţelegere reprezintă 

organismul tipic pe care autorii pactului Ligii Naţiunilor au ţinut să-l organizeze, asigurând 

pacea contra oricărui agresor al dreptului internaţional“.
22

 

 O a doua problemă pe care politica noastră externă avea să o rezolve era apărarea 

noastră faţă de Bulgaria, pentru a o pune în imposibilitate chiar de a încerca o tentativă în 

contra integrităţii noastre teritoriale şi a aliaţilor noştri. Această problemă a rezolvat-o dl 

Titulescu personal, prin crearea Înţelegerii Balcanice, organism complementar al Micii 

Înţelegeri, bazat pe aceleaşi principii şi fel de organizare, cu un Consiliu permanent, pentru a 

crea şi aci un front diplomatic unic. Înţelegerea Balcanică a venit să întregească într-un mod 

perfect Mica Înţelegere. Cu aceste două organisme create, în forma pe care o cunoşteam, de dl 

N. Titulescu, s-a putut vedea că niciuna din vechile probleme, care erau în legătură cu 

integritatea noastră teritorială faţă de foştii inamici, nu mai exista, toate aceste probleme fiind 

tranşate în mod favorabil, în sensul că punea în imposibilitate pe foştii duşmani să poată să se 

gândească măcar la reîntoarcerea teritoriilor pierdute, fiind strânşi din toate părţile ca într-un 

corset de fier. Orice tentativă din partea lor în contra status-lui quo actual ar fi fost imediat 

redusă la neputinţă, graţie acestor alianţe definitive. 

 Dar dacă înţelegeau să se abţină de la orice uneltiri noi, eram gata şi suntem oricând 

gata să colaborăm cu ei în armonie. 

 În ambele aceste organisme, dl Titulescu, bazat mai întâi pe talentul său extraordinar 

şi, în al doilea rând, pe poziţia specială pe care o avea România faţă de ele, a putut să menţină, 

în tot intervalul cât a fost ministru de Externe, un rol preponderent, ştiind să scoată perfect în 

evidenţă că noi am fost aceia care am dat maximul, că ne-am luat asupră-ne, de exemplu în 

Mica Înţelegere, pe de o parte, ostilitatea Germaniei, care era însă tenace numai contra 

Cehoslovaciei şi, în al doilea rând, am luat asupra noastră şi ostilitatea italiană din cauză că 

ne-am legat cu Iugoslavia, când noi, ca stat, nu aveam nimic de revendicat, nici faţă de 

Germania şi nici faţă de Italia. 

 În afară de aceste două organisme, dl Titulescu a putut să întărească alianţele pe care 

le-am avut dinainte de război în special cu Franţa şi să le înalţe la un nivel pe care nu-l 

atinsese nimeni până atunci, ajungând la o contopire a politicii externe a României cu cea a 
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 Din „Adevărul“, închinat Micii Înţelegeri, apărut la 28 octombrie 1936. 
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Franţei, într-un sens profund, pacific, pe care Republica Franceză l-a apărat sub toate 

guvernele sale şi pe care Franţa eternă îl doreşte şi îl susţine. (Aplauze.) 

 Să-mi daţi voie să citesc câteva rânduri, prin care dl Titulescu justifică de ce iubim noi 

Franţa? 

 „Nous aimons la France parce qu’elle a mis à la base de sa vie la liberté et parce 

qu’elle a toujours compris que le meilleur moyen de parer à ses excès, n’était pas de porter 

atteinte aux droits de l’homme mais de l’associer au culte fervent de la patrie. 

 Nous aimons la France parce qu’elle a mis à la base des rapports internationaux 

l’égalité de toutes les nations et la règle que l’on ne saurait disposer des intérêts d’un pays en 

dehors de lui et sans sa volonté. 

 Nous aimons la France parce qu’elle fonde toute son action extérieure sur le respect 

scrupuleux des engagements internationaux, ce qui donne aux rapports entre peuples un 

caractère de clarté et de stabilité sans lesquels nous ne saurions concevoir une vie 

organisée.“
23

 

 În afara raporturilor de alianţă cu Franţa, politica externă a României, condusă de dl 

Titulescu, a avut raporturi de perfectă armonie şi prietenie cu Anglia. 

 Marea Britanie este astăzi – şi va mai fi – unul din statele care conduc şi hotărăsc 

situaţia politică în lume. 

 Îmi veţi permite să vă citesc caracteristica pe care o face dl Titulescu Marii Britanii, pe 

care vă rog s-o ascultaţi cu atenţie, fiind una din cele mai perfecte sintetizări dintre toate pe 

care le cunosc? 

 „Marea Britanie evocă pentru mine un complex de însuşiri umane atât de alese, încât, 

în măsura în care le poţi cuprinde, ele alcătuiesc un izvor de înaltă stimă şi, în măsura în care 

te depăşesc, nu le poţi realiza decât prin închinăciunea unui sentiment de admiraţiune. 

Niciodată nu au fost unite într-un tot mai armonios forţa de caracter cu blândeţea, conştiinţa 

dreptului cu generozitatea, puterea de acţiune cu disciplina şi răbdarea, ca în individualitatea 

britanică. 

 Toată acţiunea Marii Britanii, internă şi internaţională, nu este decât reflexul acestei 

alcătuiri sufleteşti a rasei. 

 Înlăuntrul graniţelor ei, Marea Britanie, ferită trei veacuri de răscoale sau de război pe 

propriul ei teritoriu, a reuşit să înfăţişeze un cadru de viaţă care nu poate fi depăşit şi care este 

aşezat pe o temelie unică: demnitatea. 

 Peste hotarele ei, Marea Britanie, prin echilibrul desăvârşit al judecăţii sale, prin 

spiritul ei împăciuitor, prin priceperea acestui adevăr fundamental că nu poate fi prosperitate 

pentru unii bazată pe ruina celorlalţi, a reuşit să facă minunea de a transforma egoismul ei 

naţional într-o funcţie internaţională. 

 România poate fi mândră de a prenumăra printre prietenii ei Marea Britanie şi de a 

avea o dinastie vlăstar al celei britanice.“
24

 

 În afara acestor prietenii, pe de o parte, amiciţia franco-engleză, în afara alianţelor: 

Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, dl Titulescu, în politica pe care a avut-o, s-a 

                                                 
23 Din „Adevărul“, închinat Franţei, apărut în decembrie 1934. Fragmentul citat face parte din „Discursul lui 

Nicolae Titulescu la dineul dat în cinstea lui Louis Barthou, cu prilejul vizitei acestuia în România“, publicat în  

„Universul“ din 22 iunie 1934. Reproducem traducerea citatului după Nicolae Titulescu. Documente 

diplomatice, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p. 563: „Iubim Franţa pentru că a aşezat la baza vieţii ei libertatea 

şi pentru că a înţeles întotdeuna că cel mai bun  mijloc spre a se feri de excesele ei nu era de a atinge drepturile 

omului, ci de a-l asocia la cultul fervent al patriei. // Iubim Franţa pentru că a pus la baza raporturilor ei 

internaţionale egalitataea tuturor naţiunilor şi regula că nu s-ar putea dispune de interesele unei ţări în afară de ea 

şi de voinţa ei. // Iubim Franţa pentru că îşi întemeiază toată acţiunea externă pe respectul scrupulos al 

angajamentelor internaţionale, ceea ce dă raporturilor între popoare un caracter de claritate şi de stablitate fără 

care nu am putea concepe o viaţă organizată“.  
24

 Din „Adevărul“, închinat Angliei, apărut în 30 mai 1935. 
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preocupat să afirme o politică perfectă cu unul din cele mai mari state pe care le avem ca 

vecini, cu Rusia. 

 În această privinţă, Dsa a fost adesea interpelat de anumite personalităţi, îndeosebi de 

dl Gheorghe Brătianu. 

 Prima interpelare în acest sens a fost interpelarea din 28 noiembrie 1932, când dl 

Titulescu s-a opus la încheierea unui pact de neagresiune – Dsa era atunci ministru la Londra 

–, pact care ar fi micşorat situaţia în care ne găseam şi ar fi înrăutăţit-o deoarece, la acea 

epocă, aveam în vigoare împreună cu Rusia Pactul Briand–Kellog, cu mult superior pactului 

propus. După tratative reuşite, dl Titulescu a putut, când a condus personal tratativele româno-

ruse, să fixeze cu Rusia un regim care, după semnarea pactului de neagresiune şi de 

definiţiune a agresorului, a ajuns să stabilească o prietenie între aceste state, prietenie 

indispensabilă deoarece punea o problemă şi, poate, cea mai importantă pentru noi, căci Rusia 

este cel mai mare vecin al nostru, prietenie comandată de imperative geografice, în primul 

rând, şi de acel istoric, în al doilea rând, deoarece război între România şi Rusia nu am avut 

niciodată. Aceasta a fost necesar pentru a consolida ţara noastră şi pacea României, realizată 

fără sacrificarea vreunui ideal naţional. (Aplauze) 

 Dl Titulescu, cu ocazia unei alte interpelări, răspunzând interpelatorului, spunea: 

„Trebuie să fim prieteni cu Rusia. În faţa amiciţiei nu poate exista neînţelegere. La focul ei să 

topim tot ce ar putea stânjeni interesele româneşti. Acesta e tot sensul politicii mele faţă de 

U.R.S.S.“. (Aplauze) 

 Am uitat să precizez că, prin semnarea pactului de definiţiune a agresorului, situaţia 

Basarabiei era indirect recunoscută, stipulându-se în mod expres: „că teritoriul unei naţiuni 

este egal cu teritoriul asupra căruia un stat îşi exercită actalmente autoritatea“, deci toate 

frontierele României erau pe deplin asigurate prin politica externă condusă de dl Titulescu. 

(Aplauze) 

 În plus, mai aveam alianţa cu Polonia, încheiată în forma actuală a garantării reciproce 

a tuturor fruntariilor din 1931 şi care este iarăşi de asemenea necesară bunului mers al politicii 

noastre externe. 

 În afara acestor alianţe şi prietenii, noi aveam relaţiuni bune cu toate statele, pentru că 

politica dlui Titulescu pleca de la un mare principiu, ea era o politică de pace, căci România 

nu urmărea decât să-şi păstreze status-ul quo teritorial şi să poată deveni în acest fel un stat cu 

situaţie înfloritoare pentru realizarea celui mai scump bun al său, pentru a ridica patria la 

înălţimea la care are dreptul (Aplauze) 

 Am uitat să adaug, s-au spus multe neadevăruri referitor la acest punct, că raporturile 

dintre România şi Italia au fost amicale. Este cea mai sfruntată minciună a insinua că dl 

Titulescu ar fi avut vreun gest de ostilitate faţă de Italia. Iată cum caracteriza Dsa relaţiile 

româno-italiene: 

 „Cu privire la Italia, politica externă a României va păstra, oricare ar fi unele 

manifestaţiuni de moment, – parcă ar fi prevăzut discursul Ducelui de la Milano (Aplauze) –, 

aceeaşi îndrumare de caldă prietenie pe care o comandă comunitatea de rasă, marile interese 

care ne-au făcut să fim alături de ea cu prilejul Marelui Război şi recunoştinţa ce-i datorăm 

pentru tot ceea ce Italia a făcut cu privire la înfăptuirea unităţii noastre naţionale. 

 România nu uită ce-a făcut Italia pentru ea şi, de aceea, ea se va strădui în viitor, cum 

s-a străduit şi în trecut, ca orice asperităţi ar fi existând între Italia şi aliaţii României să 

dispară.“ 

 S-a spus de un ziar italian că, cu ocazia discutării incidentului abisinian, dl Titulescu ar 

fi rostit o frază ofensatoare şi anume, când a vorbit Negusul, la Geneva, când a fost fluierat de 

gazetarii italieni, dl Titulescu ar fi exclamat: „Daţi afară pe aceşti sălbatici“, frază care, iarăşi, 

este o sfruntată minciună. 
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 Adevărul este acesta. Am văzut recent, în corespondenţa dlui Titulescu, scrisori ale 

martorilor care au asistat la această şedinţă, că dânsul ar fi cerut preşedintelui numai să 

restabilească liniştea şi atâta tot, – dnii Politis, Krofta, Mavrudis, Purić, martori la scenă, 

confirmă cele menţionate de noi. 

 Dl Titulescu nu a rostit cuvântul „sălbatici“, cuvânt care a fost exploatat de presa 

italiană contra noastră şi aceasta este cu atât mai regretabil cu cât Italia era obligată dlui 

Titulescu, pentru că Dsa, în discuţiunea care a avut loc la Societatea Naţiunilor, a reuşit să 

facă astfel prin intervenţiile Dsale ca Italia să nu fie considerată agresoare, ci numai să i se 

aplice art. 16, § 3, adică sancţiuni economice, aplicate nu din cauză că nu ar fi avut dreptate şi 

nu ar fi avut dreptul de a face război, ci pentru că nu a respectat termenul de 3 luni înainte de 

începerea ostilităţilor. Tocmai dl Titulescu a reuşit, în tratative destul de lungi, să se recurgă la 

această formulă şi să aducă o satisfacţie Italiei, care n-a fost socotită niciun moment 

agresoare, la Geneva. 

 S-au mai spus multe neadevăruri pe socoteala dlui Titulescu. 

 În urma gestului neaşteptat şi inadmisibil de la 29 august 1936, când a fost debarcat 

din guvern ca o cantitate neglijabilă, după ce stabilise României cea mai perfectă armatură de 

pacte, care îi asigura, pe de o parte, putinţa de a trăi în pace şi să-şi dezvolte în linişte 

posibilităţile de consolidare şi, pe de alta, de a se apăra la caz de nevoie cu succes, putând face 

faţă oricărei eventualităţi. 

 Nu intru în o mulţime de detalii, pentru că nu sunt de prim ordin, le citez numai în 

treacăt. Anume, s-ar fi insinuat că comunicatul prin care guvernul s-a solidarizat cu politica 

dlui Titulescu, dat în iunie 1936, ar fi fost modificat de Dsa. Eu am văzut la St.-Moritz 

comunicatul dat de guvern, prin care guvernul şi-a însuşit politica dlui Titulescu, exemplarul 

redactat, scris şi semnat de dl prim-ministru. 

 În al doilea rând, s-a răspândit o ştire cu intenţiunea de a-l discredita, că cheltuieşte 

mult, că face un lux extraordinar. Este profund inexact. Vă spun 2 detalii: primul, am văzut 

apartamentele „elegante“ ale dlui Titulescu la Bergues şi la Suvreta, camere simple, situate în 

ultimul etaj, la Suvreta chiar mansardate! Acesta este luxul pe care îl face Dsa. 

 S-a mai spus că ar fi extrem de bogat. Vă aduc la cunoştinţă faptul că, în timpul gravei 

sale boale, contractată în timpul serviciului prestat către stat, din lunile august–octombrie 

1936, n-a avut banii necesari cu care să-şi plătească doctorii. 

 O asemenea valoare naţională care, pe lângă închegarea unei politici externe extrem de 

folositoare ţării lui, a mai contribuit şi la alte opere importante pentru pacea lumii, un 

asemenea om de stat a fost lăsat de o parte, pentru ca să avem în faţa ochilor rezultatele 

dezastruoase politice ce s-au produs, numai în câteva luni, sub guvernul actual, în politica 

externă. A fost lăsat la o parte dl Titulescu şi mirarea a fost aşa de mare, încât conducătorii şi 

oamenii politici ai statelor ce ne sunt prietene s-au întrebat: cum se poate ca un asemenea om 

politic, cu prestigiu mondial, să fie lăsat la o parte de la conducerea politicii externe a ţării 

sale? Dar nu numai atât, dar chiar reprezentanţii statelor care ne sunt adversare s-au arătat 

miraţi. Mi s-a întâmplat ca un membru important al unei delegaţiuni de la Geneva, un 

reprezentant al Ungariei, să-mi spună: „Dacă nu vă trebuie dv. dl Titulescu, daţi-ni-l nouă, noi 

îl luăm“. (Aplauze) 

 Iar unul din importanţii oameni de stat, actual şi viitor ministru al Franţei, dl Mandel, 

într-o carte pe care a trimis-o dlui Titulescu, îi spune: Votre absence de Genève est un danger 

pour la paix.
25

 

 De la schimbarea dlui Titulescu de la Ministerul de Externe, dl Victor Antonescu a 

declarat de nenumărate ori că face exact aceeaşi politică. Dsa a mai adăugat că înţelege să 

continue aceleaşi alianţe inaugurate de dl Titulescu. Constatăm că aceste declaraţiuni au fost 
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 Votre absence de Genève est un danger pour la paix (fr.) –Absenţa dumneavoastră de la Geneva este un 
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perfecte în formă, atât ale Dsale, cât şi ale dlui prim-ministru. În fond, constatăm unele 

diferenţe, nu aş putea spune că sunt voite, dar, în orice caz, au fost acceptate. Şi aceasta 

incumbă actualilor conducători ai politicii noastre externe. 

 Să vedem cum s-a modificat politica externă a României. 

 În primul rând, la reuniunea Micii Înţelegeri de la Bratislava, care a avut loc la 13 şi 14 

septembrie 1936, s-a făcut o mare breşă inadmisibilă în structura Micii Înţelegeri prin 

adoptarea unui aliniat care părea anodin, dar care a dat rezultate dezastruoase, şi anume în 

comunicatul dat la sfârşitul reuniunii Consiliului Micii Înţelegeri, la alin. 3 al art. 3, se spune: 

 „Cele trei state ale Micii Înţelegeri au pledat totdeauna necesitatea unui sistem care să 

completeze organizarea păcii. Ele menţin acest mod de a vedea. Cum totuşi este nesigur că s-

ar putea ajunge în scurt timp la acest rezultat atât de dorit, cele trei state, fără a părăsi întru 

nimic principiul din care s-a inspirat totdeauna politica lor comună, au luat hotărârea de a 

întări securitatea lor unindu-şi, şi mai din timp încă, şi în mod şi mai efectiv, forţele lor, 

continuând bineînţeles să întreţină cu celelalte ţări raporturile de vie şi strânsă colaborare pe 

care fiecare din ele a izbutit să le stabilească“. 

 Acest text a distrus aproape în întregime frontul Micii Înţelegeri şi am avut câteva luni 

mai târziu, recent, încheierea pactului iugoslavo–bulgar. Ştiu că dl V. Antonescu s-a opus 

încheierii acestui pact dar, totuşi, în urmă a dat un aviz favorabil sub presiuni inadmisibile din 

afară. 

 Sunt două posibilităţi de interpretare a pactului iugoslavo–bulgar. Ori el nu reprezintă 

nimic, neavând nicio valoare, aşa cum îl consideră importanţi oameni politici din Apus. Şi 

atunci, un lucru care nu reprezintă vreo valoare nu vedem necesitatea de a-l încheia. Ori 

reprezintă ceva de seamă, dar distruge unitatea de până atunci şi face ca unul din aceste state 

să fie în relaţii mai bune cu duşmanii de ieri, deci să aibă o situaţiune privilegiată, 

inadmisibilă, aşa cum o înţeleg, aşa cum trebuie să o înţeleagă toţi aliaţii sinceri. (Aplauze) 

 Deci, la Bratislava, Mica Înţelegere admite instaurarea metodei pactelor bilaterale în 

locul pactelor multilaterale, în care situaţiunea de egalitate se menţine perfect între toţi. 

 În afară de aceste modificări aprobate la Bratislava, după care a apărut apoi ca o 

consecinţă logică pactul bulgaro-iugoslav, şi nu se ştie dacă nu vor mai urma şi altele, am avut 

şi modificarea atmosferei şi a raporturilor noastre de bună vecinătate cu Rusia. În ce sens? 

 Printr-o serie de vizite făcute la Varşovia într-un timp accelerat şi prin ceea ce am 

făcut sau prin ceea ce nu am făcut, căci ne-am dus să mediem între Cehoslovacia şi Polonia, 

dar n-am mediat nimic. 

 Ne-am dus să ajungem la o altă înţelegere a situaţiunii şi am rămas tot la vechiul punct 

de vedere. Nu am strâns mai mult relaţiunile decât cum erau prevăzute în tratatul de alianţă 

polono-român, care este complet, pentru că un asemenea tratat este maximul ce se poate 

prevede ca colaborare între două state. 

 Ne-am dus la Varşovia pentru că Polonia s-a orientat din nou către Paris, şi acum 

Polonia este iar legată de Franţa. Am reuşit să „adâncim alianţa noastră cu Polonia“, formulă 

des întrebuinţată de actualii conducători ai politicii noastre externe, dar se pare că ne-am fi 

luat noi angajamente dăunătoare pentru noi. 

 Menţionez acest lucru fără a fi putut să-l controlez, pe baza unor informaţiuni obţinute 

la Paris de la persoane demne de toată încrederea, în urma cărora am avea astăzi o atmosferă 

puţin favorabilă la Moscova. Şi ceea ce e şi mai regretabil e că n-am fi obţinut nimic în 

schimbul acestor noi angajamente. 

 Vă cer scuze că afirm de astă dată lucruri pe care n-am avut posibilitatea de a le 

verifica. 

 Dar mi-au fost confirmate de un fost prim-ministru în Franţa şi cred că francezii au un 

serviciu de informaţiuni bine documentat. 
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 În plus, am mai reuşit să avem un succes într-adevăr curios şi anume, în ultima şedinţă 

de la Geneva, s-a întâmplat să fie pus în discuţie un articol, celebrul articol 19 din Pactul 

Societăţii Naţiunilor, mai ales procedura sa, – în care se prevede posibilitatea revizuirii 

frontierelor, şi s-a hotărât înscrierea acestei chestiuni printre problemele urgente ale ordinei de 

zi a sesiunii Consiliului Societăţii Naţiunilor, în unanimitate, deciziune votată deci şi de 

delegatul român dl Cruţescu
26

. (Ilaritate, aplauze.) 

 I-a trebuit în urmă dlui Victor Antonescu să lupte mult şi a reuşit să scoată chestiunea 

de pe ordinea de zi şi să dea o soluţie satisfăcătoare de moment. Dar este ruşinos ca un 

reprezentant al nostru la Geneva să nu-şi dea seama de gravitatea actelor ce săvârşeşte şi să 

voteze în unanimitate posibilitatea eventuală a unei revizuiri a frontierelor noastre. („Jos cu 

el, jos cu el!“ Proteste.) 

 În afara acestor „succese“, bagheta de conducător a celor două organisme: Mica 

Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, ne-a scăpat din mână. 

 Am menţionat mai sus că, pe de-o parte Iugoslavia a încheiat pactul cu Bulgaria, – mai 

sunt în curs alte tratative în afară de acestea, şi chiar la noi se produc o mulţime de incidente 

inadmisibile şi inexplicabile, pe care Ministerul de Externe trebuia să le evite sau să le 

înlăture, ca în chestiunea dlui Šeba, care dovedesc că suntem traşi de evenimente, nu le mai 

dominăm, – nu mai este bagheta magică a dlui Titulescu, care să găsească soluţiuni la toate, 

atât din punct de vedere intern, cât şi extern. 

 Dacă ar fi fost vorba cel puţin de a schimba ceva din politica noastră externă de până 

acuma, adăugând ceva în plus prin această modificare, poate ar fi avut vreun sens schimbarea 

titularului. 

 Or, noi suntem azi suspectaţi de Franţa, cu legături relaxate în ambele organisme ale 

Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice, rău văzuţi de Rusia, cu niciun progres real în 

Germania sau Italia. 

 Am stricat ce-a fost, fără să adăugăm nimic în schimb. (Aplauze) Acesta este 

îngrijorătorul bilanţ a 6 luni de lipsă a dlui Titulescu de la Ministerul de Externe. 

 Îmi veţi permite acum să fac câteva reflecţii şi anume, să constat că oamenii mari sunt 

foarte rari. Examinând obiectiv, observăm că unul singur are azi la noi o valoare 

internaţională şi acesta este dl Titulescu. Vă voi citi portretul pe care l-a publicat revista 

franceză „Le Mois“ în 1933 asupra Dsale, portret care va completa cele spuse până acuma. 

 „Puţini bărbaţi de stat se pot mândri de a avea situaţia internaţională a dlui Titulescu, 

acela care, de doisprezece ani încoace, e animatorul diplomaţiei române. Silueta Dsale, înaltă 

şi puţin încovoiată, este tot atât de celebră la Bucureşti, la Geneva, la Paris, la Londra, la 

Roma şi la Berlin. Dacă termenul «european» ar avea nevoie de o ilustraţie de mâna întâi, dl 

Titulescu ar fi cel mai indicat să o ofere. 

 Pe acel itinerar întrerupt de conferinţe neizbutite şi de dezbateri reluate, s-ar fi putut ca 

Dsa să nu fie decât un plasator de rezoluţii, de convenţii de arbitraj şi de pacturi de tot soiul. 

Dl Titulescu stăpâneşte însă o prea mare doză de simţ practic, de voinţă chibzuită, de 

experienţă şi de iniţiativă, ca să se fi mulţumit să joace acest rol pasiv. Dsale i se cuvine, cu 

drept cuvânt, titlul de «ctitor» al Europei noi, pe care contele Sforza l-a dat adevăraţilor 

realizatori ai epocii de după război. 

 Toate acestea îşi găsesc explicaţia în excepţionala formaţie intelectuală a dlui 

Titulescu. Dsa şi-a petrecut o parte a tinereţii la Paris şi a fost unul dintre cei mai străluciţi 

discipoli ai Universităţii noastre. Cu câtă vervă evocă adeseori amintirile din Cartierul Latin. 

După terminarea studiilor, a devenit profesor de drept la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti. 
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 A mai avut şansa să dea peste un «Mare Şef», un om captivant ca Take Ionescu, răpit 

de timpuriu, a cărui preocupare de refacere naţională şi de echilibru european a continuat-o dl 

Titulescu. 

 Opiniunea franceză, îndeosebi, n-a uitat admirabila campanie dusă de Take Ionescu, 

Nicolae Filipescu şi Nicolae Titulescu, între 1914 şi 1916, în toate unghiurile ţării româneşti, 

ca şi în Parlamentul din Bucureşti, pentru a pregăti şi a determina intrarea în acţiune a 

României alături de Aliaţi. Iar în 1918, împreună cu Take Ionescu, dl Titulescu a venit în 

Franţa, aşteptând sfârşitul ocupaţiunii străine şi lucrând, cu sprijinul guvernului francez, la 

realizarea unităţii naţionale române. 

 Această unitate nu a împlinit-o definitiv decât după o lungă şi stăruitoare negociere, 

dusă aproape 10 ani cu o credinţă nestrămutată. Ceea ce impresionează în demersurile dlui 

Titulescu e căldura convingerii Dsale. Rar s-a putut vedea, în adunările internaţionale, un 

orator mai captivant, cu argumente mai ingenioase şi cu o tenacitate atât de bine susţinută de o 

documentare perfectă şi capabilă să convingă şi să obţină adeziunea oricui. 

 Aproape că are prea multă dreptate, se exprimase într-o zi unul din adversarii Dsale de 

la Budapesta, în cursul ultimelor dezbateri ale conflictului cunoscut sub numele de «optanţii 

unguri». 

 Că un om de talia Dsale a devenit cel dintâi bărbat de stat al României, oricare ar fi 

conducătorii ei, e lesne de înţeles. Când se vorbeşte de dl Titulescu în capitala României, la 

Palat, la club, în saloane, în redacţii, în cafenele, pretutindeni unde se formează opiniunea, 

Dsa e numit «omul indispensabil». 

 Şi, într-adevăr, dl Titulescu e un diplomat desăvârşit. Dsa are o limpezime de spirit, o 

judecată sigură şi o remarcabilă abilitate a manevrelor tuturor «culoarelor» europene, a 

cabinetelor tuturor cancelariilor. Pe lângă aceasta, Dsa mai este şi curajos; are acel curaj 

moral, simplu şi liniştit al omului care a cercetat toate problemele şi nu a reţinut dintr-însele 

decât câteva idei-forţe, câteva idei-centrale, ceea ce, cu un cuvânt foarte potrivit, un amic al 

Dsale anumea «idei-baricade». 

 Nu e Dsa acela care, pentru a stânjeni progresele bolşevismului, a fost unul dintre 

promotorii reformei agrare, pe care a trebuit s-o apere la Geneva împotriva atacurilor contelui 

Apponyi, port-parole al latifundiarilor din Transilvania? Prin aceste măsuri îndrăzneţe, n-a 

smuls Dsa o pradă făgăduită agitaţiilor în Orient? Îndrăzneţ în toate domeniile, novator în 

multe probleme, n-a introdus, în calitate de ministru al Finanţelor, impozitul pe venit? 

 Dar opera de care îi va rămâne numele indisolubil legat este relaxarea progresivă, 

diplomatică, a strâmtorării ce era pe cale să se formeze în jurul României noi, care, multă 

vreme, nu a avut ca vecini binevoitori decât Polonia şi Iugoslavia, simţind însă ostilitatea 

latentă şi de temut a Ungariei şi mai ales a Sovietelor. 

 Fiind ales de două ori preşedinte al Adunării plenare a Societăţii Naţiunilor, dl 

Titulescu s-a priceput să utilizeze, cu maximul de profit pentru ţara Dsale, autoritatea pe care 

a ştiut să o câştige din asemenea situaţiuni. Cu ce prestigiu a reluat apoi Ambasada română de 

la Londra, excelent post de observaţie şi de luptă! De altfel, nu a pregetat să lupte nici 

împotriva propriului său guvern şi şi-a părăsit postul atunci când a socotit că conducătorii de 

la Bucureşti au mers prea departe cu negocierile pentru un pact de neagresiune cu Sovietele. 

 Aceste negocieri le-a reluat apoi Dsa, dar schimbând rolurile, sub ultimele cabinete 

Maniu şi Vaida-Voevod; din aceste negocieri a răsărit acel Locarno al Europei Centrale, 

semnat la începutul lui iulie pe malurile Tamisei, o capodoperă, nu de abilitate diplomatică, ci 

de politică pur şi simplu, pentru că noul pact de neagresiune consacră situaţia teritorială şi 

situaţia morală a României, credincioasă păcii în cadrul tratatelor. 

 Pentru a ajunge la acest rezultat, socotit ca imposibil acum şase luni, câtă răbdare şi 

câtă nerăbdare a trebuit să cheltuiască temperamentul neastâmpărat al dlui Titulescu. Câţi 

pioni au fost mutaţi cu încetul pe tăblia de şah a politicii europene. Câte călătorii, câte 
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demersuri, vizite, consultaţii, note, documente. Dar şi ce satisfacţie finală de a-ţi putea spune 

că ai făcut operă constructivă, cu unul din rarele acte care sunt în logica tratatelor actuale. 

 Cine-l cunoaşte de-aproape pe dl Titulescu, ştie cât e de modest; de aceea e şi ultimul 

care să se prevaleze de un asemenea succes. Dsa are prea puţine ambiţii, exceptând-o pe aceea 

de a-şi face, în fiecare iarnă, cura sportivă la Saint-Moritz. Foarte amabil, ştie să se şi aprindă 

repede atunci când i se contestă cu răutate dreptatea. Niciodată nu şi-a trădat prietenii, fie 

politici, fie particulari; şi aceasta constituie încă o trăsătură care-i face cinste. 

 De asemenea, nu a trădat niciodată marile principii care stau la baza «ordinii 

europene». Prin acţiunea Dsale necurmată, dl Nicolae Titulescu e una dintre cele patru sau 

cinci forţe ale Europei moderne.“ 

 Adaug că actuala organizaţie financiară pe care o are România se datoreşte tot dlui 

Titulescu, din 1921, când a făcut parte din cabinetul Averescu ca ministru de Finanţe, care n-a 

fost modificată, decât în unele detalii de amănunt, de regretatul Vintilă Brătianu, pentru a 

putea fi mai bine aplicată. 

 În plus, Dsa a apărat cu căldură reforma agrară română în faţa lumii, timp de aproape 8 

ani, pentru a feri România de pretenţiile exagerate ale optanţilor unguri.
27

 

 Dar opera sa, care va rămâne în istoria României, va fi structura unei politici externe 

logice, care ne punea la adăpostul oricărei situaţii. 

 Adaug, ca trăsătură importantă a dlui Titulescu, că, în toate întrevederile diplomatice 

nenumărate pe care le-a avut, a ştiut să se menţină la înălţimea unui mare om de stat şi, de 

aceea, atunci când a fost alegerea pentru Consiliul Societăţii Naţiunilor, a avut aproape 

unanimitatea voturilor pentru Dsa, fiind ales cu 52 de voturi din 54, ca membru al Consiliului. 

(Aplauze. Voci : „Să ne trăiască!“) 

 Şi omul acesta a fost sacrificat pentru că făcea umbră multora, direct sau indirect. 

 După sacrificiu, a urmat coaliţia tăcerii, la adăpostul căreia s-au tupilat ambiţiile 

nelegitime, invidiile bolnăvicioase şi laşităţile nemăsurate. Vălul întunericului a ascuns toate 

aceste păcate. 

 Relev că, pentru cinstea neamului nostru, două personalităţi ireproşabile – în mod 

cronologic, dl preşedinte Grigore Filipescu (Aplauze), în Senat, şi dl preşedinte Ion Mihalache 

(Aplauze), în Cameră – au ridicat această chestiune. 

 Guvernul a fost întrebat de ce-a fost înlocuit dl Titulescu? Răspunsul dat: pentru a 

„restabili omogenitatea cabinetului“ este prea candid pentru a fi mulţumitor. 

 Rolul Dsale e încă mare. Îmi daţi voie să exprim un dubiu. Nu ştiu dacă chiar dl 

Titulescu, fiind lăsat încă un timp deoparte şi dacă vom continua să mergem în cascada unor 

„succese“ ca cele de până acum, va mai putea reface situaţia pe care o aveam la debarcarea 

Dsale. (Voci: „Foarte exact!“) 

 Îmi vine în minte o întâmplare în parte asemănătoare cu cea pe care a avut s-o suporte 

dl Titulescu. La Paris, în str. Franklin la nr. 8, se găseşte un muzeu, Muzeul lui Clemenceau; 

în camera de lucru a „Tigrului“, pe masă, se află colecţiile a două ziare: „L’Homme Libre“ şi, 

de cealaltă parte, „L’Homme enchaîné“, înainte şi după cenzură; în această cameră se găseşte 

un tablou unde este reprezentat congresul care n-a ales ca Preşedinte al Republicii pe 

„Părintele Victoriei“ din 1918. Acest tablou este numit „Tabloul Ingratitudinii“. 

 Să-mi daţi voie să fac această comparaţie şi să socotesc că acei care l-au debarcat 

merită cel puţin o calificare identică cu cea menţionată mai sus. (Aplauze) 

 În situaţia actuală internaţională, când colaborarea anglo–franceză sau franco–engleză 

este un fapt cert şi indubitabil, cum reiese din declaraţiunile unite şi hotărâte ale 

conducătorilor, aproape de toate nuanţele, şi de cei în funcţiune şi de cei în opoziţie, ai celor 

două ţări, în ziua în care acest front unic, împreună cu celelalte organisme, Mica Înţelegere şi 
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Înţelegerea Balcanică, cu Rusia, cu Polonia, şi-au exprimat dorinţa netă că vor susţine pacea, 

adică politica dlui Titulescu, în momentul în care noi am cucerit tot ceea ce aveam de cucerit 

ca stat, nu mai trebuie să avem decât o singură preocupare, să ne consolidăm situaţiunea, 

urmărind pacea în strânsă colaborare cu aliaţii şi prietenii noştri, adică să urmăm politica dlui 

Titulescu, unica înţeleaptă şi fructuoasă. 

 Orice altă politică este o gravă eroare şi poate duce la consecinţe incalculabile. 

 Când dl prof. Iorga, marele nostru savant, în interpelarea Dsale de la Senat, a declarat, 

cu spiritul său analitic atât de precis, că ne orientăm către epoca dinainte de război „cu dubla 

sau cu cvadrupla alianţă, când nu aveam solidaritatea indispensabilă“, constituie un strigăt de 

alarmă de care toţi oamenii conştienţi din ţară trebuie să-şi dea seama că nu mai merge cu 

politica: „care dă mai mult“, pe care o practică încă unele state. 

 Astăzi ne trebuie o politică unită, stringentă, în faţa căreia să ştie fiecare pe ce poate 

conta, să ştii cine îţi este prieten şi cine nu. 

 În această situaţie internaţională, singura politică externă bună era politica sinceră şi pe 

faţă a dlui Titulescu. 

 Să-mi daţi voie să închei, urând poporului nostru să aibă curând norocul de a mai fi 

călăuzit de marele său ctitor, care este eminentul om de stat Nicolae Titulescu, în opera căruia 

găsim cea mai perfectă susţinere şi apărare a intereselor superioare naţionale ale ţării. 

(Aplauze prelungite) 

 

 [Traducere] 

 

Bucarest, le 11 Février 1937 

 

 Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, 

 Mesdames et Messieurs, 

Je débute par une profession de foi : étant un partisan convaincu de la démocratie, je 

considère qu’au moins dans les moments importants il est nécessaire de dire toute la vérité et 

énergiquement, sans détours. C’est le but même de ma conférence. 

En parlant de M. Titulesco je ne pourrais m’occuper par manque de temps de 

« l’homme », ni de ses talents vraiment extraordinaires qu’il a et les a prouvés, ni de son âme 

sensible, ni de son sens si profond des réalités, qu’autant que ce sera indispensable et en 

relation avec sa brillante carrière publique d’environ 20 ans. Je m’occuperais donc de M. 

Titulesco, l’éminent homme politique, du grand Nicolas Titulesco, que je considère comme le 

plus éminent ministre des Affaires étrangères que nous eûmes et que nous aurons en 

Roumanie. 

La politique extérieure d’un pays est commandée par des impératifs devant lesquels le 

dirigeant doit se soumettre, impératifs dus à la situation géographique, à l’idéal qu’il doit 

servir, aux réalités et aux contingences qui l’obligent à tenir compte de la situation spéciale de 

l’État respectif.  

Nous, Roumains, nous avons eu en XX
e
 siècle deux moments importants en politique 

extérieure. 

Le premier moment fut celui de Take Ionesco, secondé par le grand Roumain Nicolas 

Filipesco, moment décisif pour la réalisation de la grande Roumanie. 

Le deuxième moment que nous analyserons de près ce soir est le moment Titulesco. 

Si nous regardions la carte de la Roumanie, nous observons que M. Titulesco eut à 

résoudre une série de problèmes et nous allons voir de suite quelles furent ses solutions. 

Quels sont les problèmes qu’imposait la situation de la Roumanie ? 

Après la fin de la Grande Guerre, la Roumanie avait, en premier lieu, besoin d’assurer 

ses frontières, obtenues avec de si grands sacrifices.  
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Pour mettre en fonction cette idée centrale, M. Titulesco compléta la Petite Entente, 

crée par Take Ionesco ; il l’organisa de telle sorte qu’il fit d’elle un organisme unique, 

homogène, un front diplomatique unique.  

Notre premier but était de nous défendre contre la Hongrie et contre l’éventualité d’un 

retour des temps que la Roumanie ne doit plus revivre.  

En second lieu, il fallait créer une cohésion spirituelle et sentimentale entre les États 

héritiers de la monarchie des Habsbourgs, état d’âme qui devait cimenter cette nouvelle 

situation de façon qu’elle reste éternelle.  

Cela fut fait le 16 Février  1933, quand M. Titulesco continua la pensée de Take 

Ionesco, de 1919, l’initiateur de la Petite Entente. La Petite Entente devint ainsi un organisme 

type d’alliance parfaite, par laquelle l’on créa une barrière nette à toutes les aspirations que 

pourrait encore avoir la Hongrie pour reconquérir les territoires roumains à jamais perdus. 

Voilà comment M. Titulesco caractérisa la Petite Entente :  

« Un produit de l’époque difficile d’après guerre, créé par le besoin de 3 États 

nouveaux de faire face aux périls communs, maintenu, sans hésitation, par les buts communs 

des trois États qui la composent et du désir sincère de ses dirigeants, la Petite Entente entra 

dans la 16
ème

 année de son existence. 

Dans ces 16 ans, les relations de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de la 

Roumanie se firent étroites ; leurs intérêts devinrent de plus en plus identiques, leur politique 

extérieure la même. L’organisation de la Petite Entente, transformée, renouvelée, prit une 

forme définitive par les statuts de 16 Février  1933. Mais jamais, pendant ses 16 ans 

d’existence, sa jeunesse, sa vitalité et sa profonde utilité ne furent démenties.  

Le succès de la Petite Entente, sa résistance contre n’importe quelle attaque ont une 

profonde signification politique. Elle prouva que de tous les systèmes essayés en Europe, 

après la guerre, le seul système viable, le plus complet et le plus efficace, est le système 

d’accord défensif régional dans le cadre de l’activité de la Société des Nations, basé sur le 

maintien du statu quo territorial, ayant comme arme coercitive l’assistance mutuelle contre 

l’agresseur et comme un accessoire indispensable la coopération économique.  

La Petite Entente tout comme l’Entente Balkanique constitue un noyau de sûreté en 

Europe, comme l’avait prévu, recommandé et encouragé le Pacte de la Société des Nations. 

La politique de la Petite Entente, d’essence défensive, tend purement et simplement à 

conserver ce qui existe, sans porter préjudice à personne. Son arme, essentiellement défensive 

– l’assistance mutuelle contre l’agresseur – ne constitue aucun danger pour personne, mais 

crée un instrument de sûreté indispensable, sans lequel la sécurité et l’organisation de la paix 

est impossible. Ses méthodes respectent toutes les règles du droit international. Par les 

réunions régulières de ses ministres des Affaires étrangères, par des communiqués détaillés 

fixant l’attitude de la Petite Entente vis-à-vis de tous les problèmes à l’ordre du jour, les trois 

États de la Petite Entente maintiennent ouvertement et dans la vue générale leurs relations qui 

se basent sur la justice et sur l’honneur.  

La Petite Entente représente l’organisme type que les auteurs du Pacte de la Société 

des Nations désirèrent organiser, assurant la paix contre n’importe quel agresseur du droit 

international ».
28

  

Un deuxième problème que notre politique extérieure devait résoudre était notre 

défense vis-à-vis de la Bulgarie, pour la mettre en impossibilité même d’essayer une tentative 

contre notre intégrité territoriale et celle de nos alliés. Ce problème fut résolu par M. 

Titulesco, par la création de l’Entente Balkanique, organisme complémentaire de la Petite 

Entente, basé sur les mêmes principes et sur la même organisation, ayant aussi un Conseil 

Permanent pour arriver à créer ici aussi un front diplomatique unique. L’Entente Balkanique 
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compléta merveilleusement la Petite Entente. Avec ces deux organismes, créés tels qu’ils 

étaient il y a quelque temps par M. Titulesco, l’ont pu voir qu’aucun des anciens problèmes, 

qui se référaient à notre intégrité territoriale vis-à-vis de nos ex-ennemis d’hier n’existaient 

plus, tous ces problèmes étant résolus favorablement, dans le sens qu’ils mettaient dans 

l’impossibilité nos ex-ennemis de pouvoir même penser au retour des territoires roumains 

perdus, étant serrés de tous les côtés comme dans une ceinture de fer.  

Toute tentative de leur part contre le statu quo actuel aurait été immédiatement réduite 

à l’impuissance grâce à ces alliances définitives. Et s’ils consentaient à s’abstenir de toute 

manœuvre nous étions prêts et sommes toujours prêts à collaborer avec eux en harmonie.  

Dans ces deux organismes M. Titulesco, grâce d’abord à son talent extraordinaire et 

en deuxième lieu à la position spéciale de la Roumanie vis-à-vis d’eux, put maintenir pendant 

tout l’intervalle qu’il fut ministre des Affaires étrangères un rôle de premier plan, sachant 

mettre en évidence que nous sommes ceux qui donnèrent le maximum, prenant sur nous, par 

exemple dans la Petite Entente, d’une part l’hostilité de l’Allemagne, qui est surtout 

l’adversaire de la Tchécoslovaquie et d’autre part celle d’Italie, parce que nous sommes alliés 

de la Yougoslavie, quand nous comme État nous n’avons rien à revendiquer ni du côté de 

l’Allemagne, ni du côté de l’Italie.  

En dehors de ces deux organismes, M. Titulesco a raffermit les alliances d’avant-

guerre, et surtout l’alliance avec la France en l’élevant à un niveau non atteint jusqu’alors, 

allant jusqu’à une identification de la politique extérieure de la Roumanie avec celle de la 

France, dans un sens profondément pacifique, lequel la République Française défendit sous 

tous ses gouvernements et que la France éternelle souhaite et soutient.  

Voilà comment M. Titulesco justifie notre amour pour la France : 

« Nous aimons la France parce qu’elle a mis à la base de sa vie la liberté et parce 

qu’elle a toujours compris que le meilleur moyen de parer à ses excès, n’était pas de porter 

atteinte aux droits de l’homme mais de l’associer au culte fervent de la patrie. 

Nous aimons la France parce qu’elle a mis à la base des rapports internationaux 

l’égalité de toutes les nations et la règle que l’on ne saurait disposer des intérêts d’un pays en 

dehors de lui et sans sa volonté.  

Nous aimons la France parce qu’elle fonde toute son action extérieure sur le respect 

scrupuleux des engagements internationaux, ce qui donne aux rapports entre peuples un 

caractère de clarté et de stabilité sans lesquels nous ne saurions concevoir une vie 

organisée
29

 ». 

En dehors des rapports d’alliance avec la France, la politique extérieure de la 

Roumanie dirigée par M. Titulesco eut des rapports de parfaite harmonie et d’amitié avec 

l’Angleterre.  

La Grande-Bretagne est aujourd’hui et sûrement elle sera toujours l’un des États qui 

conduit la politique mondiale et décide de la situation.  

Voilà comment M. Titulesco caractérisa la Grande-Bretagne dans une des plus 

parfaites synthèses parmi celles que je connaisse : 

« La Grande-Bretagne évoque pour moi un complexe de qualités humaines ainsi 

choisies, que dans la mesure où l’on peut les examiner, elles comprennent une source de haute 

estime et dans la mesure qu’elles vous dépassent, on ne peut point ne pas se sentir pris d’un 

sentiment de profonde admiration. 

Jamais ne furent réuni dans un tout plus harmonieux la force de caractère avec la 

douceur, la conscience du droit avec la générosité, le pouvoir d’action avec la discipline et la 

patience, comme dans l’individualité britannique.  
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Toute l’action de la Grande-Bretagne, intérieure et internationale, n’est que le réflexe 

de cette composition psychologique de la race. 

À l’intérieur de ses frontières, la Grande-Bretagne, à l’abri depuis trois siècles de 

révoltes et de guerres sur son propre territoire, a réussi de présenter un cadre de vie qui ne 

peut être dépassé et qui est posé sur une base unique : la dignité. 

En dehors de ses frontières, la Grande-Bretagne, par l’équilibre parfait de son 

raisonnement, par son esprit de conciliation, par la compréhension de cette vérité 

fondamentale qu’il ne peut exister de prospérité pour les uns fondée sur la ruine des autres, a 

réussi à faire le miracle de transformer son égoïsme national en une fonction internationale.  

La Roumanie peut être fière de pouvoir compter parmi les amis de la Grande-Bretagne 

et d’avoir une dynastie souche de la dynastie britannique
30

 ». 

En dehors de ces amitiés, d’une part l’amitié franco-anglaise, en dehors des alliances 

de la Petite Entente et de la Entente Balkanique, M. Titulesco, dans la politique qu’il a suivi, 

s’est préoccupé d’affirmer la nécessité d’avoir avec l’un des plus grands États parmi nos 

voisins, avec la Russie, une politique d’amitié parfaite.  

À ce point de vue, il fut souvent interpellé par certaines personnalités, surtout par M. 

George Bratiano. 

La première interpellation dans ce sens fut celle du 28 Novembre 1932, quand M. 

Titulesco s’est opposé à la signature d’un pacte de non-agression, il était alors ministre de 

Roumanie à Londres, pacte qui aurait diminué la situation dans laquelle nous nous trouvions 

et aurait aggravé notre position, parce qu’à cette époque était en vigueur le Pacte Briand-

Kellogg, que nous signâmes avec la Russie, lequel était de beaucoup supérieur au pacte 

proposé. 

Après de longues négociations qui réussirent, M. Titulesco a pu, quand il a conduit 

personnellement les pourparlers roumano-russes, établir avec la Russie un régime qui, après la 

signature du pacte de non-agression et de définition de l’agresseur, parvint à établir une amitié 

entre ces deux États, amitié indispensable, parce qu’elle pose un problème, peut-être le plus 

important pour nous, car la Russie est notre grand voisin, amitié commandée par des 

impératifs géographiques, en premier lieu, et historiques, en deuxième lieu, parce qu’une 

guerre entre la Roumanie et la Russie n’eut jamais lieu. Cela était nécessaire pour consolider 

notre pays et la paix pour la Roumanie, réalisée sans sacrifier aucun idéal national.  

M. Titulesco à l’occasion d’une autre interpellation, répondant à l’interpellateur, 

disait : « Nous devons être amis avec la Russie. En face de l’amitié ne peuvent exister des 

malentendus. En face d’une chaleureuse amitié peuvent se fondre tout ce qui pourrait nuire 

aux intérêts de la Roumanie. Cela est tout le sens de la politique vis-à-vis de l’URSS ». 

J’ai oublié de préciser que par la signature du pacte de définition de l’agresseur, la 

situation de la Bessarabie était indirectement réglée, car on stipulait expressément : « que le 

territoire d’un État est égal avec le territoire sur lequel l’État exerce actuellement son 

autorité » - il ressort donc que toutes les frontières de la Roumanie étaient complètement 

reconnues et assurées par la politique extérieure dirigée par M. Titulesco. 

En plus, nous avions l’alliance avec la Pologne, conclue dans la forme actuelle de la 

garantie réciproque de toutes les frontières depuis 1931, laquelle est également nécessaire à la 

bonne marche de notre politique extérieure.  

En dehors de ces alliances et amitiés, nous entretenions de bonnes relations avec tous 

les États, parce que la politique de M. Titulesco était guidée par la paix, car la Roumanie ne 

voulait que de conserver son statu quo territorial et pouvoir devenir un État ayant une 

situation florissante pour la réalisation de son idéal le plus précieux : élever la patrie à la 

hauteur à laquelle elle a le droit d’atteindre.  
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J’ai oublié d’ajouter, – on affirma beaucoup de mensonges se référant à ce point –, 

que les rapports entre la Roumanie et l’Italie furent amicaux. C’est un mensonge effronté 

d’insinuer que M. Titulesco aurait eu un geste d’hostilité vis-à-vis de l’Italie.  

Voilà comment il s’exprime quant aux rapports italo-roumains : « En ce qui concerne 

l’Italie, la politique extérieure de la Roumanie gardera, n’importe lesquelles seraient les 

manifestations momentanées (M. Titulesco prévoyait le discours du Duce de Milan de 

l’automne 1936), la même direction de chaleureuse amitié que commande la communauté de 

race, les grands intérêts qui firent que nous soyons côté à côté pendant la Grande Guerre, et la 

reconnaissance que nous lui devons pour tout ce que fit l’Italie, pour elle ; et pour cela elle 

s’efforcera à l’avenir comme elle s’est efforcée dans le passé de faire disparaître toutes les 

aspérités qui pourraient exister entre l’Italie et les alliés de la Roumanie ». 

Les journaux italiens ont soutenu à l’occasion de la discussion de l’incident abyssinien 

à Genève, que M. Titulesco aurait exprimé une phrase offensante et notamment quand le 

Négus parla – et fut sifflé par les journalistes italiens –, M. Titulesco se serait exclamé : 

« faites évacuer ces sauvages », phrase qui constitue un mensonge effronté. 

La vérité est la suivante. J’ai vu récemment dans la correspondance de M. Titulesco 

des attestations des témoins qui assistèrent à cette séance, que lui (M. Titulesco) aurait 

demandé au président seulement de rétablir l’ordre et c’est tout. MM. Politis, Krofta, 

Mavrudis, Purić, témoins à la séance confirment ce que nous avons mentionné plus haut.  

M. Titulesco n’a point prononcé le mot « sauvages », mot qui fut exploité par la 

presse italienne contre nous et l’est d’autant plus regrettable que l’Italie était obligée vis-à-vis 

de M. Titulesco, parce que notre ministre des Affaires étrangères dans la discussion qui eut 

lieu à la Société des Nations, avait réussi à faire ainsi, par ses propres interventions, que 

l’Italie ne soit pas considérée comme État agresseur, mais seulement qu’on lui appliquât l’art. 

16 §3 du Pacte, c’est-à-dire des sanctions économiques, appliquées non pas parce que l’Italie 

n’avait point raison et n’aurait pas eu le droit de faire la guerre, mais parce qu’elle ne 

respectait point le délai de trois mois, avant de commencer les hostilités. Justement, M. 

Titulesco avait réussi après de longues négociations de recourir à cette formule et à faire 

donner une satisfaction à l’Italie, laquelle n’a été considérée, à aucun moment, comme État 

agresseur à Genève.  

Et l’on répandit encore beaucoup de mensonges sur le compte de M. Titulesco.  

À la suite du geste inattendu et inadmissible du 29 Août 1936, quand il fut 

« débarqué » du gouvernement, comme une quantité négligeable, après qu’il eut donné à la 

Roumanie la plus parfaite armature de pactes, qui lui assurait, d’une part, la possibilité de 

vivre en paix et de se développer tranquillement pour sa consolidation, et d’autre part de se 

défendre avec succès en cas de besoin, pouvant faire face à toute éventualité. 

Je n’entre point dans une grande série de détails, parce qu’ils ne sont pas de premier 

ordre ; j’en citerai seulement, en passant, quelques-uns. Notamment on insinua que le 

communiqué, par lequel le gouvernement s’est solidarisé complètement avec la politique de 

M. Titulesco, donné en Juin 1936, aurait été modifié par M. Titulesco. J’ai vu à St.-Moritz le 

texte du communiqué rendu par le gouvernement, par lequel le cabinet actuel a approuvé 

pleinement la politique de M. Titulesco, exemplaire rédigé, écrit et signé, par le président du 

Conseil, M. Tătărăsco. 

En second lieu on a répandit la nouvelle, dans l’intention de le discréditer, qu’il 

dépense beaucoup, qu’il fait un luxe extraordinaire. C’est profondément inexact. Je mentionne 

seulement deux détails à ce sujet. Le premier, j’ai vu les appartements « élégants » de M. 

Titulesco aux Bergues et à Suvretta, de simples chambres situées au dernier étage, à Suvretta 

c’étaient même des mansardes. C’est le luxe que fait M. Titulesco ! On ajouta aussi qu’il est 

extrêmement riche. Je dois porter à votre connaissance le fait que pendant sa grave maladie 
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contractée en temps de service, en Août-Octobre 1936, il n’a pas eu l’argent nécessaire pour 

payer ses médecins.  

Une pareille valeur nationale qui, en dehors du fait d’avoir établi une politique 

extérieure extrêmement utile à son pays, contribua aussi aux grandes œuvres importantes pour 

assurer la paix du monde, un pareil homme d’État fut laissé de côté, pour que nous 

enregistrions des résultats désastreux en politique extérieure, sous le gouvernement actuel, 

seulement en quelques mois, après son départ. M. Titulesco fut laissé de côté et la surprise fut 

si grande que les dirigeants et les hommes politiques des États qui nous sont amis se 

demandèrent : comment est-il possible qu’un pareil homme politique, au prestige mondial, 

soit mis hors de la direction de la politique extérieure de son pays. Même les représentants des 

États qui nous sont adversaires furent surpris. Il m’est arrivé d’entendre dire par un membre 

important d’une délégation de Genève, un représentant de la Hongrie : « Si vous n’avez pas 

besoin de M. Titulesco, donnez-le nous, nous le prenons ». 

Et un des plus marquants hommes d’État actuel et futur, ministre en France, M. 

Mandel, sur un livre qu’il envoya à M. Titulesco lui dit : « Votre absence de Genève est un 

danger pour la paix ». 

Depuis le départ de M. Titulesco du ministère des Affaires étrangères, M. Victor 

Antonesco déclara maintes fois qu’il fait la même politique. Il ajouta textuellement « qu’il va 

continuer les mêmes alliances établies par M. Titulesco ». 

Nous constatons que ces déclarations furent parfaites dans la forme, tant les siennes 

que celles du président du Conseil. Dans le fond, nous constatons certaines différences, je ne 

pourrais point dire qu’elles sont voulues, mais en tout cas, elles furent acceptées. Et de cela 

sont responsables les dirigeants actuels de notre politique extérieure.  

Nous allons voir comment fut modifiée la politique extérieure de la Roumanie.  

En premier lieu, à la réunion de la Petite Entente de Bratislava, qui eut lieu le 13 et le 

14 Septembre 1936, l’on fit une grande brèche inadmissible dans la structure de la Petite 

Entente, par l’adoption d’un alinéa qui parait anodin, mais qui donna des résultats désastreux 

et notamment dans le communiqué rendu à la fin de la réunion du Conseil de la Petite Entente 

à l’alinéa 3 de l’art. 3, il est dit textuellement : 

« Les trois États de la Petite Entente ont toujours plaidé la nécessité d’un système qui 

doit compléter l’organisation de la paix. Ils maintiennent cette manière de voir. Mais comme 

il n’est pas certain qu’on pourrait arriver en peu de temps à ce résultat tant désiré, les trois 

États sans abandonner nullement le principe dont ils s’inspirent toujours pour leur politique 

commune, prirent la décision de fortifier leur sécurité en réunissant encore plus tôt et plus 

effectivement leurs forces, tout en continuant bien entendu à entretenir avec les autres pays 

des rapports de vive et étroite collaboration, que chacun d’eux aurait réussi à établir ». 

Ce texte a détruit presque entièrement le front de la Petite Entente et nous avons eu 

quelques mois plus tard, récemment, la conclusion du pacte yougoslavo-bulgare. Je sais que 

M. Antonesco s’est opposé à ce pacte, mais plus tard il donna un avis favorable à la suite de 

pressions inadmissibles du dehors.  

Deux manières d’interprétation sont possibles vis-à-vis du pacte yougoslavo-bulgare. 

Ou il ne représente rien et alors il n’a aucune valeur – c’est ainsi qu’il est considéré par des 

hommes politiques marquants de l’Occident – et alors nous ne voyons point la nécessité de le 

conclure, un pacte sans valeur. Ou il représente quelque chose d’important, mais il détruit 

l’unité qui existait et fait qu’un des États de la Petite Entente entretient de meilleures relations 

avec un ennemi d’hier, que ses alliés, ce qui lui donne une situation privilégiée, inadmissible.  

Donc à Bratislava, la Petite Entente a admis l’instauration de la méthode des pactes 

bilatéraux, au lieu des pactes multilatéraux, dans lesquels la situation de parfaite égalité se 

maintient entre tous.  
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En dehors de ces modifications approuvées à Bratislava après lesquelles parut comme 

une conséquence logique le pacte bulgaro-yougoslave, – et l’on ne sait point si d’autres ne 

suivront pas encore, – nous avons eu aussi la modification de l’atmosphère et des rapports de 

bon voisinage avec la Russie. Dans quel sens ? 

À la suite d’une série de visites faites à Varsovie dans un tempo accéléré et par ce que 

nous fîmes ou par ce que nous n’avons point fait, car nous sommes allés dans cette ville pour 

offrir notre médiation entre la Tchécoslovaquie et la Pologne, mais notre médiation n’aboutit 

à rien.  

Nous sommes allés pour en arriver à une autre présentation de la situation et nous 

sommes restés à notre ancien point de vue.  

Nous n’avons point approfondi nos relations plus qu’il n’était prévu dans le traité 

d’alliance polono-roumain, qui est complet, parce qu’un traité d’alliance est le maximum 

qu’on puisse prévoir comme collaboration entre deux États.  

Nous sommes allés à Varsovie parce que la Pologne s’orienta de nouveau vers Paris et 

maintenant la Pologne est de nouveau liée à la France. Nous avons réussi, parait-il, à 

« affermir notre alliance avec la Pologne », formule souvent employée par les actuels 

dirigeants de notre politique extérieure, mais il parait que nous avons pris des engagements 

préjudiciables pour nous. Je mentionne cela, sans avoir pu contrôler les faits sur la base 

d’informations obtenues à Paris de personnes dignes de toute confiance. À la suite de ces 

faits, nous avons aujourd’hui une atmosphère très peu favorable à Moscou. Et ce qui est plus 

regrettable, l’est que nous n’avons rien obtenu en échange de ces nouveaux engagements, 

parait-il.  

Je m’excuse d’affirmer cette fois-ci des choses que n’ai pas eu la possibilité de 

vérifier.  

Mais elles me furent confirmées par un ancien premier ministre en France, et je pense 

que les Français ont un service d’informations bien documenté.  

En plus, nous avons réussi d’avoir un succès vraiment curieux et notamment que, dans 

la dernière séance de Genève un article fut discuté. C’était le célèbre art. 19 du Pacte de la 

Société des Nations, – surtout sa procédure –, dans lequel on prévoit la possibilité de la 

révision des frontières et, l’on décida la mise de cette question à l’ordre du jour parmi les 

problèmes urgents de la session du Conseil de la Société des Nations, à l’unanimité, – donc 

décision votée aussi par le délégué roumain M. Cruţesco. 

Il a fallu ensuite que M. Antonesco s’efforça sérieusement pour enlever la question de 

l’ordre du jour et il réussit à lui donner une solution satisfaisante pour le moment. Mais c’est 

honteux qu’un représentant de la Roumanie à Genève ne se rende pas compte de la gravité des 

actes qu’il fait et vote la possibilité éventuelle d’une révision de nos frontières.  

En dehors de ces « succès », la baguette de dirigeant des deux organismes, la Petite 

Entente et l’Entente Balkanique, nous tomba des mains.  

Nous avons mentionné plus haut, d’une part que la Yougoslavie a conclu un pacte 

avec la Bulgarie, et que d’autres pourparlers sont encore en cours. En dehors de cela, même 

chez nous, une série d’incidents inadmissibles et inexplicables se produisent, incidents que le 

ministère des Affaires étrangères aurait dû éviter ou les écarter, comme dans le cas de M. 

Šeba, ce qui prouve que nous sommes à la merci des événements et que nous ne les dominons 

plus, car nous n’avons plus la baguette magique de M. Titulesco qui trouvait des solutions à 

tous les problèmes, tant intérieurs qu’extérieurs.  

Et s’il s’agissait au moins de changer notre politique de jusqu’à présent, en 

introduisant certains avantages par cette modification, alors le changement du titulaire du 

ministère des Affaires étrangères aurait peut-être eu un sens.  
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Or, nous sommes aujourd’hui suspectés par la France, nos rapports ne sont relâchés 

avec la Petite Entente et l’Entente Balkanique, et nous sommes, mal vus par la Russie, sans 

aucun progrès réel du côté de l’Allemagne ou de l’Italie.  

Nous avons gâté ce qui existait, sans rien gagner en échange, voilà le bilan, le triste 

bilan de six mois d’absence de M. Titulesco du ministère des Affaires étrangères.  

Permettez-moi de faire quelques réflexions et de constater que les grands hommes 

sont très rares. En examinant objectivement la situation, nous observons qu’un seul homme 

aujourd’hui a chez nous une valeur internationale : c’est M. Titulesco.  

Je vais vous lire son portrait, publié par la revue « Le Mois », en 1933, qui complétera 

ce que je vous ai dit jusqu’à présent : 

« Peu nombreux sont les hommes d’État qui peuvent être fiers d’avoir la situation 

internationale de M. Titulesco, celui qui depuis 12 ans est l’animateur de la diplomatie 

roumaine. Sa haute silhouette, un peu voûtée est toute aussi célèbre à Bucarest, à Genève, à 

Paris, à Londres, à Rome et à Berlin. Si le terme « européen » aurait besoin d’une illustration 

de premier ordre, M. Titulesco serait le plus indiqué à l’offrir.  

Sur cet itinéraire interrompu de conférences inachevées et de débats repris, il aurait pu 

n’être qu’un rédacteur de résolutions, de conventions d’arbitrage et de pactes de toute sorte. 

M. Titulesco possède une trop grande dose de sens pratique, de volonté raisonnée, 

d’expérience et d’initiative pour se contenter à jouer ce rôle passif. C’est à lui qu’on doit 

donner, à juste titre, le surnom de « fondateur » de l’Europe nouvelle que le comte Sforza le 

donna aux grands réalisateurs de l’époque de l’après-guerre.  

Tous ces résultats sont explicables par l’exceptionnelle formation intellectuelle de M. 

Titulesco. Il passa une partie de sa jeunesse à Paris et fut un des plus brillants disciples de 

notre Université. Avec quelle verve évoque-t-il souvent les souvenirs du Quartier Latin. Après 

avoir terminé ses études il devint professeur de droit civil à l’Université de Jassy et puis de 

Bucarest. Il a eu la chance de tomber sur « un grand chef », un homme charmant comme Take 

Ionesco, mort jeune, qui se préoccupa de la consolidation nationale et de l’équilibre européen, 

œuvre continuée par M. Titulesco. 

L’opinion française, surtout, n’a point oublie l’admirable campagne dirigée par Take 

Ionescu, Nicolas Filipesco et Nicolas Titulesco entre 1914-1916 sur tous les territoires du 

pays, comme aussi dans le Parlement de Bucarest, pour préparer et déterminer l’entrée en 

action de la Roumanie à côté des Alliés. Et en 1918, avec Take Ionesco, M. Titulesco vint en 

France, attendant la fin de l’occupation étranger et travaillant avec l’aide du gouvernement 

français à la réalisation de l’unité nationale roumaine. 

Cette unité il ne l’a achevée définitivement qu’après une longue et persévérante 

négociation, menée presque dix ans avec une foi inébranlable. Ce qui impressionne dans les 

démarches de M. Titulesco est la chaleur de ses convictions. Rarement on a pu voir dans les 

assemblées internationales un orateur plus captivant, ayant des arguments plus ingénieux et 

une ténacité si bien soutenue par une documentation parfaite, capable de convaincre et 

d’obtenir l’adhésion de tous.  

Il a presque trop raison, disait un jour un de ses adversaires de Budapest pendant les 

derniers débats du conflit connu sous le nom des « optants hongrois ».  

Qu’un homme de sa taille devint de premier homme d’État de Roumanie, quelque soit 

ses dirigeants, il est facile à comprendre.  

Quand on parle de M. Titulesco dans la capitale de la Roumanie, au Palais, dans les 

clubs, dans les salons, dans les rédactions, dans les cafés, partout où se forme l’opinion, il est 

surnommé « l’homme indispensable ». 

Et certainement M. Titulesco est un parfait diplomate : il a une clairvoyance d’esprit, 

un jugement sûr et une remarquable habileté des manœuvres de tous les « couloirs » 

européens, des cabinets de toutes les chancelleries.  
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En dehors de cela, il est aussi courageux ; il a ce courage moral, simple et tranquille 

de l’homme qui a étudié tous les problèmes et n’a retenu d’eux que quelques idées-forces, 

quelques idées centrales, ce qui, avec un mot très juste, un de ses amis dénomma « idées 

barricades ». 

Ce n’est pas lui celui qui, pour arrêter les progrès du bolchevisme fut l’un des 

propagateurs de la réforme agraire, qu’il dût défendre à Genève contre les attaques du comte 

Apponyi, porte-parole des latifundiaires de Transylvanie ? Par ces mesures hasardées n’a-t-il 

pas enlevé une proie promise aux agitations en Orient ? Courageux en beaucoup de domaines, 

novateur dans de nombreux problèmes, n’a-t-il point introduit en qualité de ministre des 

Finances, l’impôt sur le revenu ? 

Mais l’œuvre de laquelle nom sera lié indissolublement est le relâchement progressif 

diplomatique des difficultés qui étaient sur le point de se former autour de la Roumanie 

nouvelle, laquelle beaucoup de temps n’a eu comme voisin bienveillant, que la Pologne et la 

Yougoslavie, sentant l’hostilité latente et redoutable de la Hongrie et surtout des Soviets.  

Étant choisi deux fois président de l’Assemblée de la Société des Nations, M. 

Titulesco a su utiliser avec le maximum de profit pour son pays, l’autorité qu’il a su gagner 

dans de pareilles situations. Avec quel prestige il reprit ensuite l’ambassade roumaine de 

Londres, excellent poste d’observation et de lutte. D’autre part, il n’a pas hésité de lutter ni 

contre son propre gouvernement quand il considéra que les dirigeants de Bucarest allèrent 

trop loin dans leurs négociations avec les Soviets.  

Ces négociations il les a reprises ensuite, mais en changeant les rôles sous les derniers 

cabinets Maniu et Vaïda-Voevod ; de ces négociations il apparut ce Locarno de l’Europe 

Centrale signé au début de Juillet sur les rives de la Tamise, un chef-d’œuvre non point 

d’habileté diplomatique, mais de politique pure et simple, parce que le nouveau pacte de non-

agression consacre la situation territoriale et la situation morale de la Roumanie, fidèle à la 

paix, dans le cadre des traités.  

Pour arriver à ce résultat, considéré impossible, il y a six mois, quelle patience et 

quelle nervosité a dû dépenser le tempérament fougueux de M. Titulesco.  

Combien de pions furent changés, petit à petit, sur le jeu d’échecs de la politique 

européenne. Combien de voyages, combien des négociations, de visites, de consultations, 

d’entrevues, de notes, de documents. Mais quelle satisfaction finale de pouvoir dire qu’on a 

fait une œuvre constructive, un des rares actes qui sont dans la logique des traités actuels.  

Qui le connaît de près sait combien M. Titulesco est modeste ; il est le dernier qui se 

prévaudra d’un pareil succès. Il a trop peu d’ambition, exceptant celle de faire chaque hiver sa 

cure sportive à St.-Moritz. Très aimable, il sait s’enflammer vite, alors quand on lui conteste 

avec entêtement la raison. Jamais il n’a trahi ses amis, soit politiques, soit particuliers ; et cela 

constitue encore un trait de son caractère qui l’honore.  

De même, il n’a jamais trahi les grands principes qui sont à la base « de l’ordre 

européen ». Par son action continue, M. Titulesco est l’une des quatre ou cinq forces de 

l’Europe moderne ».  

J’ajoute que l’actuelle organisation financière qu’a la Roumanie est due à M. 

Titulesco depuis 1921, quand il fut dans le cabinet Averesco ministre des Finances et qui ne 

fut modifiée que dans certains détails par le regretté Vintilă Brătiano, pour pouvoir être plus 

facilement appliquée.   

En plus, il a défendu avec chaleur la réforme agraire roumaine en face du monde 

entier pendant presque huit ans, pour éviter que la Roumanie satisfit les prétentions exagérées 

des optants hongrois
31

. 

                                                 
31

 Dans mon ouvrage La réforme agraire roumaine et les réclamations hongroises de 1931, j’ai analysé toute 

l’évolution de ce problème.  
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Mais l’œuvre qui restera dans l’histoire de la Roumanie sera la structure d’une 

politique extérieure logique, qui nous met à l’abri de toute situation. 

J’ajoute comme important trait de caractère de M. Titulesco, que dans les nombreuses 

entrevues diplomatiques qu’il eut, il a su se maintenir à la hauteur des grands hommes d’État, 

c’est pour cela qu’alors quand eut lieu l’élection du Conseil de la Société des Nations il réunit 

presque l’unanimité des voix pour soi-même, étant élu par 52 voix sur 54, comme membre du 

Conseil.  

Et cet homme fut sacrifié parce qu’il portait ombrage directement et indirectement.  

Après son sacrifice suivit la coalition du silence à l’abri de laquelle se sont cachés les 

ambitions illégitimes, les envies maladives et les lâchetés incommensurables. Le voile de 

l’obscurité cacha tous ces péchés. Je mentionne pour l’honneur de notre nation que deux 

personnalités irréprochables, chronologiquement, M. le président Grégoire Filipesco au Sénat 

et M. le président Ion Mihalache à la Chambre, ont relevé cette question.  

Le gouvernement a été interrogé, pourquoi fut remplacé M. Titulesco ? 

La réponse donnée pour « rétablir l’homogénéité du cabinet » est trop candide pour 

être satisfaisante. 

Son rôle est encore très grand. Permettez-moi d’exprimer un doute.  

Je ne sais point si M. Titulesco sera encore laissé un certain temps de côté et si nous 

continuerons de suivre la cascade des « succès » comme jusqu’à présent, si lui-même pourra 

encore refaire la situation que nous avions avant son éviction.  

Je me rappelle une circonstance ressemblant à celle qu’eut à supporter M. Titulesco. À 

Paris, rue Franklin au no. 8, se trouve un musée, le musée de Clemenceau. Dans la chambre 

de travail du « Tigre » sur la table, se trouve la collection des deux journaux : d’une part 

« l’Homme libre » et d’autre part « l’Homme enchaîné », avant et après la censure ; dans cette 

chambre se trouve un tableau où l’on voit le Congrès qui n’a pas élu comme président de la 

République le « père la Victoire » de 1918. Ce tableau fut nommé le tableau de l’ingratitude.  

Permettez-moi de faire cette comparaison et de considérer que ceux qui 

« débarquèrent » M. Titulesco méritent au moins une qualification identique.  

Dans la situation actuelle internationale, quand la collaboration anglo-fançaise ou 

franco-anglaise est un fait certain, quand les déclarations unies aux décisions des dirigeants 

des deux pays de tous les moments sont confirmés, – également par les hommes politiques en 

fonction et par ceux de l’opposition, quand ce front unique, devint parfait, ayant à ses côtés 

les organismes de la Petite Entente, de l’Entente Balkanique, avec la Russie, la Pologne, 

quand tous ces pays exprimèrent le désir net de soutenir la paix, – c’est-à-dire la politique de 

M. Titulesco, au moment où nous avons conquis tout ce que nous avions à conquérir comme 

État, n’ayant qu’une seule préoccupation : consolider notre situation, c’est la seule politique à 

suivre, sage et fructueuse.  

Toute autre politique serait une grave erreur et pourrait conduire à d’incalculables 

conséquences. 

M. le professeur Iorga, notre grand savant, dans une interpellation au Sénat, déclara 

avec son esprit analytique si précis : « que nous nous orientons de nouveau vers l’époque 

d’avant la Guerre, du temps de la double et de la quadruple alliance, quand nous n’avions 

point la solidarité indispensable ». C’est là un cri d’alarme, et tous les hommes conscients du 

pays doivent se rendre compte, qu’il n’est plus possible de faire une politique chancelante, 

d’après le critérium « qui offre le plus », lequel est encore pratiqué par certains États.  

Aujourd’hui il nous faut une politique claire, nette, en face de laquelle chacun sait sur 

quoi il peut compter et qui est son ami ou son adversaire. Dans cette situation internationale la 

seule politique extérieure heureuse était la politique sincère et franche de M. Titulesco.  

Permettez-moi de conclure, en souhaitant à notre peuple d’avoir sous peu la chance 

d’être de nouveau dirigé par l’un de ses grands fondateurs, par l’éminent homme d’État 
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Nicolas Titulesco, dans l’œuvre de qui nous trouvons le plus parfait soutien, la meilleure 

défense de nos intérêts nationaux.  

 

N.N. Petraşcu, Opera dlui N.Titulescu, Asociaţia de Studii Internaţionale „Louis Barthou“, 

Bucureşti, 1937. 
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STENOGRAMĂ A DEZBATERILOR DIN SENAT  

CU PRIVIRE LA POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI  

(INTERVENŢII: VICTOR ANTONESCU, MIHAIL G. ORLEANU,  

GRIGORE GAFENCU, MIHAIL MANOILESCU, NICOLAE COSTĂCHESCU) 

 

 

Bucureşti, 12 februarie 1937 

…………………………………………………………………………………………… 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dle preşedinte, dlor senatori, în 

şedinţa Senatului din 6 februarie 1937, dl senator Orleanu a interpelat guvernul în privinţa 

Regimului Strâmtorilor, astfel cum a fost stabilit prin Conferinţa de la Montreux din iulie 

1936. 

 Nu cred că este oportun a pune în discuţiune Convenţiunea de la Montreux, ratificată 

de România şi intrată în vigoare, dar, din deferenţă faţă de Senat şi faţă de dl senator Orleanu, 

voi da câteva lămuriri, care sper că vor dovedi că interesele noastre au fost bine şi cu hotărâre 

apărate la Montreux, aşa cum un om ca dl Titulescu ştie întotdeauna să apere drepturile ţării 

sale. 

 Noua Convenţiune nu poate însemna o ştirbire a drepturilor noastre. 

 În cadrul acestei declaraţiuni nu-mi este posibil să discut punct cu punct partea istorică 

a interpelării dlui senator Orleanu. Să-mi fie permis, însă, să arăt că, în acest istoric, figurează 

câteva afirmaţiuni care nu corespund cu situaţiunea exactă a textelor. Astfel, spre exemplu, 

Dsa a afirmat că, prin Tratatul de la Berlin din 1878, se hotărâse „că nu se recunoaşte dreptul 

nimănui, nici Rusiei, nici Turciei, de a avea vase de război în Marea Neagră“. Această 

afirmaţiune nu-şi găseşte justificarea în niciuna din clauzele acelui tratat. 

 De asemeni, nu cred folositor a intra într-o controversă juridică cu dl senator Orleanu, 

în ce priveşte chestiunea revizuirii tratatelor şi precedentul ce ar fi fost creat la Montreux, în 

ce priveşte regula unanimităţii. 

 Chestiunea a fost lămurită prin declaraţiunea făcută de dl N. Titulescu, ca ministru al 

Afacerilor Străine şi delegat al României la Conferinţa de la Montreux şi care figurează în 

procesul-verbal al şedinţei din 11 iunie 1936. Această declaraţiune a fost citită de dl senator 

Orleanu, în cursul dezvoltării interpelării Dsale şi este în acord cu scrisoarea din 29 aprilie 

1936, prin care dl Titulescu a răspuns în numele guvernului nostru la nota guvernului turc, din 

22 aprilie 1936, privitoare la negocierile pentru stabilirea unui Regim al Strâmtorilor. 

 Textul acelei scrisori este următorul: 

 „Dat fiind că Turcia n-a pus, şi nu va pune niciodată, în discuţiune clauzele teritoriale 

ale tratatelor privind România; 

 Dat fiind că între Turcia şi România există Tratatele de la Londra din 3 şi 4 iulie 1933, 

care interzic pentru totdeauna agresiunea şi dau în acelaşi timp o definiţie precisă, prin nişte 

reguli care sunt la baza relaţiunilor internaţionale ale celor două state; 
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 Dat fiind că între Turcia şi România există un sentiment de încredere, pe care niciun 

fel de îndoială nu l-ar putea atinge, şi o prietenie activă în scopul menţinerii păcii creată prin 

Pactul Balcanic semnat la 9 februarie 1934; 

 Guvernul Regal al României, luând în specială considerare circumstanţele particulare 

care caracterizează raporturile turco-române, are onoarea să comunice că, apreciind 

necesităţile securităţii balcanice, acceptă să înceapă în spiritul cel mai amical negocierile de 

care se ocupă nota dvoastră din 11 aprilie 1936.“ 

 Trec acuma la analiza sumară a dispoziţiunilor Convenţiunii de la Montreux, în 

comparaţie cu Convenţia din 1923 de la Lausanne, căci aceasta formează fondul interpelării 

dlui senator Orleanu. Domnia Sa susţine că noua Convenţiune înseamnă un regres important, 

o diminuare gravă a drepturilor noastre faţă de Convenţiunea de la Lausanne. 

 Să vedem care sunt deosebirile între Convenţiunea de la Lausanne şi cea de la 

Montreux. Acestea pot privi, pe de o parte, suprimarea regimului de demilitarizare a 

ţărmurilor şi, pe de alta, modificarea unor clauze referitoare la dreptul de trecere prin 

Strâmtori. 

 În ce priveşte regimul ţărmurilor, vă amintesc că clauzele de demilitarizare erau bazate 

pe regimul Convenţiunii de la Lausanne, pe garanţia prevăzută la articolul 18, prin care se 

stipula că: 

 „Dacă vreo violare a dispoziţiunilor asupra libertăţii trecerii, vreun atac neaşteptat, sau 

vreun act de război, sau ameninţare de război ar pune în pericol libertatea navigaţiunii în 

Strâmtori sau siguranţa zonelor demilitarizate; 

 Înaltele Părţi Contractante, şi în toate cazurile Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia, 

le vor împiedica împreună, prin toate mijloacele pe care Consiliul Societăţii Naţiunilor le va 

hotărî în acest scop.“ 

 În nota sa din 10 aprilie, despre care am vorbit mai sus, guvernul turcesc demonstrează 

că această garanţie nu va putea să-şi găsească aplicarea efectivă din cauză că mecanismul 

garanţiei colective se pune în mişcare cu prea multă încetineală. O hotărâre tardivă este de 

natură a face să se piardă în majoritatea cazurilor beneficiile unei acţiuni internaţionale. 

 Turcia a mai arătat de asemeni dificultăţile ce ar fi putut sta în calea unei colaborări 

militare efective a puterilor care garantaseră în mod special aplicarea articolului 18. 

 În ce priveşte clauzele de trecere prin Strâmtori, nu pot intra în toate amănuntele 

tehnice. Voi spune în genere că nu există nicio deosebire importantă de principiu între regimul 

de la Lausanne şi regimul de la Montreux, în ce priveşte trecerea vaselor de comerţ. Regimul 

de libertate stipulat la Lausanne a fost menţinut şi la Montreux. 

 Pentru trecerea vaselor de război nu există iarăşi deosebiri esenţiale de principiu, 

relative la dreptul de trecere în timp de pace. 

 În ce priveşte dreptul de trecere în timp de război, Turcia fiind neutră, există 

deosebirea că prin noul regim nu se îngăduie trecerea vaselor de război ale puterilor 

beligerante decât în virtutea executării unor obligaţiuni decurgând din Pactul Societăţii 

Naţiunilor sau din stipulaţiunile unei convenţiuni de asistenţă mutuală la care ia parte şi 

Turcia. 

 N-am intrat în detalii, dar acestea sunt liniile esenţiale şi puteţi vedea că noua 

Convenţiune nu aduce o modificare esenţială a regimului de libertate de trecere prin Strâmtori 

atât de necesar intereselor noastre. 

 Nu-mi veţi cere să vă spun că această libertate de trecere ne este garantată pentru veci 

şi în orice împrejurări. Nu, căci există realităţi geografice care sunt mai puternice decât orice 

texte, oricât de bine chibzuite ar fi. 

 Ţara noastră se găseşte aşezată la ţărmurile unei mări închise. Cheia de intrare în 

Marea Neagră se găseşte în mâinile Turciei. Suntem fericiţi de a fi aliaţii acestui stat paşnic şi 

puternic în acelaşi timp şi avem credinţa că, rămânând la înălţimea misiunii ce i-a încredinţat-
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o istoria, va şti întotdeauna să asigure menţinerea regimului de libertate de navigaţiune prin 

strâmtori. În dezvoltarea relaţiunilor noastre de prietenie şi alianţă cu Republica Turcă stă cea 

mai puternică garanţie a intereselor noastre. 

 În sfârşit, mai este o chestiune ridicată de dl senator Orleanu, de care trebuie să 

amintesc înainte de a termina această declaraţiune. Dl Orleanu a spus că ratificarea Convenţiei 

de la Montreux nu trebuie dată de guvern, ea trebuie să fie făcută de către Parlament. 

 Repet că nu mai este cazul de a se ratifica Convenţiunea de la Montreux. Zisa 

Convenţiune a fost deja ratificată de către M.S. Regele, conform normelor constituţionale 

urmate de la 1866 până azi. Convenţiunea a intrat în vigoare faţă de toţi semnatarii la data de 

9 noiembrie 1936. (Aplauze îndelungate.) 

 Acesta este, dlor senatori, răspunsul scurt pe care pot să-l dau dlui senator Orleanu, cu 

toată deferenţa, cu toată prietenia şi cu tot respectul pe care mi-l impune o carieră strălucită ca 

aceea a Dsale. 

 Aş fi vrut, dacă timpul mi-ar fi permis, să intru şi în alte amănunte, dar cum trebuie să 

plec mâine dimineaţă la Atena, sunt silit să nu dau dezbaterilor o prea mare dezvoltare. 

 Dlor, sper că dl senator Orleanu va binevoi să aprecieze împrejurările în care se 

produce această interpelare şi a se mulţumi cu răspunsul pe care am putut să-l dau. 

 Acum, dlor senatori… 

 Dl profesor D.R. Ioaniţescu: Încă nu ne-am lămurit. Senatul nu ştie dacă trece sau nu 

trece prin Strâmtori dl Orleanu! (Ilaritate.) 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dl Orleanu are să treacă. 

(Aplauze.) 

 Dlor senatori, s-au mai ridicat unele chestiuni, pe care nu aş vrea să le las fără niciun 

fel de răspuns sau fără o punere la punct, înainte de plecarea mea la Conferinţa Balcanică de 

la Atena. 

 În această ordine de idei este chestiunea pactului bulgaro-iugoslav. 

 Mai am de făcut următoarele declaraţiuni cu privire la pactul bulgaro-iugoslav şi la 

politica Cehoslovaciei faţă de alte ţări cu care acest stat întreţine relaţiuni de strânsă prietenie. 

 Este de datoria mea să declar de la acest loc că am fost consultaţi şi ne-am dat 

aprobarea la încheierea pactului bulgaro-iugoslav. 

 Guvernul iugoslav ne-a cerut consimţământul potrivit obligaţiunilor rezultând din 

Pactul Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice. De asemenea, au fost consultate Turcia, 

Grecia şi Cehoslovacia; şi-au dat şi ele aprobarea lor. Franţa a fost şi ea în mod hotărât 

favorabilă încheierii lui. 

 De acord cu toţi aliaţii noştri, am socotit că orice element pozitiv de destindere între 

două ţări ce se învecinesc cu noi nu poate decât să slujească intereselor noastre, căci orice 

acţiune de împăciuire în această parte a lumii corespunde cu însuşi spiritul în care a fost 

încheiat Pactul Balcanic. 

 Noul pact nu micşorează întru nimic garanţiile de securitate ce ni le dau Pactul Micii 

Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice; am primit în această direcţiune asigurări precise din 

partea guvernului iugoslav. 

 De altfel, mai există un tratat de prietenie având exact acelaşi text, încheiat în 1925, 

între Bulgaria şi Turcia. În momentul încheierii Pactului Balcanic s-a examinat acest act şi s-a 

recunoscut că stipulaţiunile sale nu contravin întru nimic obligaţiunilor asumate prin Pactul 

Balcanic. Această afirmaţiune este în mod formal exprimată în articolele 5 şi 6 din protocolul 

anex al Pactului Balcanic. 

 Cu privire la legăturile pe care Cehoslovacia le întreţine cu alte puteri, e locul să 

amintesc că, în comunicatul Conferinţei Micii Înţelegeri din septembrie trecut, de la 

Bratislava, s-a spus formal că fiecare din cele trei state va putea să întreţină relaţiunile de vie 

şi strânsă cooperaţie pe care a reuşit să le stabilească cu alte state. 
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 Mai e oare nevoie să insist asupra faptului atât de firesc că, atâta timp cât politica ce o 

duce fiecare stat al Micii Înţelegeri faţă de alte state nu nesocoteşte ţelurile politice ale acestui 

organism sau interesele celorlalte două state aliate, aceste state nu pot decât să se bucure de 

strângerea unor relaţiuni de prietenie ce le folosesc şi lor în mod indirect? 

 Sunt fericit să pot aduce aici încă o dată omagiul meu lealităţii constante de care ne dă 

dovadă prietena şi aliata noastră credincioasă Cehoslovacia, pe toate terenurile alianţei noastre 

şi suntem convinşi că, şi pe viitor, vor continua aceleaşi relaţiuni de strânsă şi prietenească 

colaborare între cele două state. (Aplauze îndelungate.) 

 Această declaraţie, dlor, se referă la pactul bulgaro-iugoslav, încheiat acum câteva zile, 

şi la oarecare aluziuni făcute, dacă relaţiile pe care Cehoslovacia le-ar avea cu alte state nu ar 

putea să dăuneze relaţiunilor pe care noi înşine le avem. 

 Declaraţia noastră categorică, repet, este că toate aceste manifestaţii nu ating nimic din 

trăinicia alianţelor noastre. Pot afirma completa loialitate în toate direcţiile a Cehoslovaciei, 

ca şi a Iugoslaviei faţă de noi. 

 Acum, pentru ca să completez aceea ce sunt dator a spune înainte de a părăsi ţara, să-

mi daţi voie să fac, înaintea Senatului, o mică precizare relativă la interpelarea pe care dl 

senator Gafencu mi-a adresat-o zilele trecute la Senat. 

 Nădăjduiesc că declaraţiunile ce au precedat vor fi satisfăcut şi pe dl senator Gr. 

Gafencu. 

 Dsa doreşte să ştie dacă guvernul înţelege să-şi menţină neschimbată linia de conduită 

în politica externă. 

 Nedumerirea Dsale mă surprinde, căci nu am cunoştinţă ca vreo acţiune, vreo 

declaraţiune sau măcar vreo intenţiune a guvernului să fi putut însemna cea mai mică deviere 

de la politica noastră. 

 Am arătat în declaraţiunile ce am făcut la 2 septembrie, în momentul când am luat 

conducerea Ministerului Afacerilor Străine, că voi menţine neschimbată politica externă a 

României, politică la care am colaborat cu Ioan Brătianu şi pe care au urmat-o de atunci 

încoace toate guvernele ce s-au succedat. 

 Ideea continuităţii desăvârşite a politicii noastre externe e de asemenea afirmată cu 

hotărâre în Mesajul Regal din 15 noiembrie trecut. 

 În şedinţa comisiunilor afacerilor străine ale Camerei şi Senatului din 11 decembrie – 

şedinţă la care regretăm cu toţii că dl senator Gafencu, lipsind din ţară, a fost împiedicat a lua 

parte – am repetat că politica externă a României rămâne neschimbată, căci neschimbate 

rămân interesele ei permanente. 

 Cred că în cele aproape 6 luni de când conduc Ministerul Afacerilor Străine am dat 

dovezi destule că această afirmaţie stă la baza însăşi a activităţii mele. (Aplauze puternice, 

îndelungate, ovaţiuni.) 

 Dl prof. Al. Lapedatu, preşedinte: Dl senator Orleanu are cuvântul în replică. 

 Dl M.G. Orleanu: Dle preşedinte, dlor senatori,  

 Am ascultat cu multă atenţiune explicaţiile pe care dl ministru al Afacerilor Străine le-

a dat. Recunosc că situaţiunea Dsale este grea, pentru că şi moştenirea pe care a primit-o este 

grea. 

 Este însă un lucru pe care nu îl înţeleg. Oricare ar fi împrejurările prin care am trecut; 

oricare ar fi fost interesele, cum se face că, atunci când eu, România, aveam un drept, acela de 

a trece liber prin Strâmtori, cum am făcut-o de o sută de ani încoace, să văd la un moment dat 

că dreptul acesta mi s-a luat; aşa că nu mai pot trece prin Strâmtori decât în anumite 

condiţiuni şi, în caz de nevoie, ajutoarele pe care ţara mea le-ar aştepta de la flota de război a 

unui prieten neriveran al Mării Negre, nu poate[sic!] ajunge până la mine. 
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 Tot ceea ce am afirmat prin interpelarea mea se întemeiază pe discuţiile ce au avut loc 

la Conferinţa de la Montreux; pe piesele de care m-am servit; pe textele Pactului Asociaţiunii 

Naţiunilor, ca şi pe părerile unanime ale doctrinei în această materie. 

 Am dovedit cu prisosinţă, în cursul dezvoltării interpelării mele, că aceea ce delegatul 

român la Conferinţa de la Montreux a susţinut, în ce priveşte unanimitatea – că nu ar fi nevoie 

de ea, deoarece în cazul de faţă nu era vorba de o revizuire teritorială, căci Convenţia de la 

Montreux nu schimbă cu nimic, nu este întemeiată, faţă de dispoziţiunile Pactului Asociaţiunii 

Naţiunilor, care în orice materie cere unanimitate şi mai ales când noi, la Geneva, nu am 

primit să substituim unanimităţii majoritatea, nici măcar în avizele ce s-ar cere Curţii 

Superioare de Justiţie Internaţională; şi aceasta pentru că unanimitatea ce Pactul Asociaţiunii 

Naţiunilor are înscris în pact e garanţia Puterilor mici contra întrepriderilor Puterilor mari. 

 A admite teza susţinută de delegatul nostru la Montreux ar fi să slăbim drepturile ce 

avem date atât prin Pact, că orice hotărâre s-ar lua, ea trebuie pronunţată cu unanimitate, cât şi 

principiul admis în dreptul internaţional public, că orice tratat nu se poate alcătui, modifica, 

schimba, decât cu unanimitatea membrilor ce iau parte la Pact. Şi că, acolo unde aceasta nu 

există, modificările nu pot fi opuse acelora ce nu au luat parte la el. 

 În fine, nu pot primi rezerva „că nu era nevoie de unanimităţi, căci modificarea făcută 

la Montreux nu schimba nimic“, atunci când Regimul Strâmtorilor este modificat şi drepturi 

ce ţara avea sunt desfiinţate. 

 Aceasta nu e schimbare? 

 Am arătat cum Turcia a cerut modificarea Tratatului de la Lausanne, care 

demilitarizase Strâmtorile, pentru că siguranţa întemeiată pe ideea dezarmării şi pe aceea a 

ajutorului mutual ce asociaţii din Liga Naţiunilor îşi vor da, a dispărut. 

 Şi cerea Turcia să fie autorizată a fortifica Strâmtorile. 

 Nu înţeleg însă cum autorizaţia de a fortifica Strâmtorile să-mi ia mie dreptul de a 

trece prin Strâmtori, aşa cum Conferinţa de la Lausanne hotărâse, obligându-mă la formalităţi 

care-mi pot suprima dreptul de apărare a ţării mele. Când, pe de altă parte, Rusia poate 

grămădi în Marea Neagră toată flota ei, şi chiar acea din Baltică, iar mie să nu-mi poată veni 

în ajutor flotele ţărilor amice, neriverane ale Mării Negre. 

 Orice explicaţie mi s-ar da nu poate justifica cum am putut pierde dreptul meu. 

 Dl profesor M. Manoilescu: Dl ministru de Externe v-a confirmat pe dv. atunci când 

a arătat cu ce restricţii mari poate să mai treacă astăzi o flotă în Marea Neagră. 

 Dl M.G. Orleanu: S-a spus că Italia, care nu a luat parte la Conferinţă, este gata să 

ratifice această Convenţiune, dacă nu o va fi şi ratificat. 

 De ce nu am face şi noi aşa? 

 Italia a fost întotdeauna practică. Ea avea un drept pe temeiul Tratatului de la 

Lausanne, drept la care nu renunţă decât contra compensaţiunii. De aceea şi negociază Turcia 

cu ea. Italia caută o bază pentru flota ei, înspre golful de la Alexandreta. 

 Şi, cu toate acestea, Italia, cum are o flotă puternică, poate trece, sau la caz de nevoie 

să-şi oprească intrările şi ieşirile din şi în Strâmtori, când ar voi. Şi ne comparăm cu Italia! 

 Dar România, care nu are flotă, nu doreşte decât ca flota prietenei sau aliatei ei să 

poată intra în Marea Neagră şi să vază cât mai puţine vase ruseşti grămădite în Marea Neagră. 

 În apărarea Convenţiei de la Montreux s-au mai adus următoarele argumente: 

 „Că poziţia geografică a Turciei, căreia i s-a dat cheia Strâmtorilor, va face ca Turcia, 

din înălţimea misiunii sale istorice, să ştie asigura navigaţiunea.“ 

 „Şi apoi, că între România şi Turcia există Tratatul de la Londra (3 şi 4 iulie 1933), 

care condamnă agresiunea, definind în amănunt ce e o agresiune. Aşa că în dezvoltarea 

relaţiunilor noastre de prietenie cu Turcia stă cea mai puternică garanţie a intereselor 

româneşti.“ 
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 Toate aceste consideraţiuni nu pot avea o înrâurire în dărâmarea criticilor ce Convenţia 

de la Montreux merita. 

 Am afirmat că Tratatul de la Berlin din 1878 proclamă şi el libertatea navigaţiunii prin 

Strâmtori. Şi mi s-a răspuns că această afirmaţiune nu îşi găseşte justificarea în niciuna din 

clauzele Tratatului de la 1878. 

 Eroarea este vădită. Să examinăm obiecţia. 

 Prin Tratatul de la Paris din 1856 se hotărăşte următoarele: se confirmă Convenţiunea 

de la Londra din 1841, prin care se interzice oricărui bastiment de război să intre şi să iasă din 

Strâmtori şi să ia măsuri să se închidă Strâmtorile bastimentelor de război; se neutralizează 

Marea Neagră, se interzice fortificarea malurilor şi stabilirea de arsenale şi se menţine 

libertatea navigaţiunii prin Strâmtori. 

 Ce face Tratatul de la Berlin? El se ocupă de Dunăre, dar nu numai că nu abrogă 

niciunul din tratatele din trecut, care se ocupă de Dunăre, Marea Neagră şi Strâmtori; dar a 

întins garanţiile ce navigaţia liberă trebuie să aibă, lucru ce-l spune art. 52 din Tratatul de la 

Berlin, hotărând că, de la Porţile de Fier până la Gurile Dunării, toate fortificaţiile şi întăririle 

ce se găsesc pe tot cursul Dunării să fie rase şi alte noi să nu mai poată fi ridicate. 

 Mai adaugă art. 52 că, de la Porţile de Fier până la Gurile Dunării, niciun vas de război 

nu va putea pluti. 

 Adică, Tratatul a întins Dunării regimul ce vechile tratate au aplicat Mării Negre şi 

Strâmtorilor. 

 Ce să mai spun de afirmarea că între Convenţia de la Montreux şi Tratatul de la 

Lausanne nu e nimic schimbat. 

 Constat un lucru, că prin Tratatul de la Lausanne avem dreptul, ce de un secol 

posedăm, de a trece liber prin Strâmtori. 

 Pe temeiul Conferinţei de la Montreux, dreptul acesta îmi este ţărmurit şi îngreuiat 

prin o serie de forme. 

 Să nu fie nimic schimbat între acele ce erau şi aceea ce este? 

 Şi dacă Montreux nu schimbă nimic, de ce s-a modificat Lausanne? Şi apoi de ce 

Turcia oferă compensaţii Italiei numai să ratifice Convenţia de la Montreux? 

 Nu mă mai opresc la o altă afirmare, că prin Convenţia de la Montreux nu s-ar aduce 

nicio ştirbire drepturilor ţării noastre! 

 S-a spus că am făcut această interpelare pentru că am vrut să atac pe dl Titulescu. 

 Este ceva straniu, pentru că dl Titulescu, ca şi mine, am avut acelaşi punct de plecare, 

o politică naţională. 

 Cea dintâi atingere a noastră cu Rusia a fost atunci când şi ei şi noi am iscălit Pactul 

Briand-Kellogg la Moscova, unde participau 55 state. Prin această iscălire ne recunoşteam, 

unul altuia, întinderea teritorială ce fiecare aveam, ca şi fiinţa internaţională, cum tratatele ne-

o crease. 

 Altă grijă inspiră Rusia tuturor acelora ce veneau în contact cu ea, încât în Franţa se 

cerea guvernului, dacă va face cu Rusia un pact de neagresiune, să aibă grija să facă o contra-

propagandă faţă de Soviete. 

 Rusia regretă iscălirea ce a pus-o pe Pactul Briand-Kellogg alături de noi. Şi atunci ne-

a invitat la o conferinţă, care s-a ţinut la Riga la 1921, spre a regula chestiunile litigioase ce 

existau între ea şi noi. 

 Nu mă ocup decât de două chestiuni: Basarabia şi regularea frontierelor româno-ruse. 

 Ce credeţi că a spus Karahan
32

, delegatul Rusiei? 

 a) Că Basarabia nu a făcut parte integrantă din România, căci aceasta nu e 

independentă decât de la 1878; 
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 Lev Mihailovici Karahan. 
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 b) Că prin faptul că la 1920 România a obţinut sancţiunea Marilor Puteri se dovedeşte 

că actele Sfatului Ţării sunt departe de a fi indiscutabile; 

 c) Că din punct de vedere etnic, este posibil să o găsim opusă afirmaţiunilor dlui 

Ciotori; 

 d) Hotărârea Sfatului Ţării a fost obţinută prin forţă, presiuni din partea autorităţilor 

române; 

 e) Proclamarea Republicii Moldoveneşti (1 aprilie 1918) şi instituirea Sfatului Ţării a 

avut loc după căderea guvernului Kerenski; 

 f) Există un tratat semnat de generalul Averescu şi guvernul rus (9 martie 1918). 

 Citind această enumerare, îţi dai seamă de câtă rea-credinţă stă în aceste pretenţii. 

 Ni s-a propus de Soviete să facem cu ei un pact de neagresiune; eram îndemnaţi de la 

Paris să-l semnăm. 

 La răspunsul nostru că cu Pactul Briand-Kellogg, care înlătura războiul, nu era nevoie 

de un alt pact, ni se răspunde că: Pactul Briand-Kellogg condamnă războiul, nu şi actele de 

violenţă (ideea care a fost condamnată de Asociaţia Naţiunilor). 

 Că Pactul Briand-Kellogg este un act unilateral, care nu are puterea unui pact bilateral, 

de aceea trebuie făcut un altul. 

 Am răspuns că Pactul Asociaţiei Naţiunilor, prin art. 10 şi 11, ne apără, aşa că nu e 

nevoie de un alt pact. 

 Sovietele, în fine, ne fac o nouă propunere. 

 Reţin redacţia art. I din acel Pact: 

 „Că părţile contractante au renunţat la război ca instrument de politică naţională, se 

adaugă că se angajează a nu se deda unul contra altuia la acţiune de agresiune sau violenţe.“ 

 Am spus că Liga Naţiunilor a condamnat atare interpretări ce se dă Pactului. 

 Mai grav era art. 4 din acest proiect, care spunea: 

 „România îşi asumă obligaţia de a nu lua un angajament care să fie în contradicţie cu 

spiritul Tratatului.“ 

 Ce formulă! Şi cine avea să o judece! 

 Cereau apoi ca chestia Basarabiei să fie declarată litigioasă. Trec peste celelalte 

dispoziţii ale Pactului. 

 Contra acestui Pact, ce se cerea dlui Titulescu la Paris ca să-l iscălească, acesta a venit 

la Bucureşti şi şi-a oferit demisia. 

 În răstimp am interpelat în Senat guvernul despre acest Pact şi, protestând contra unui 

atare pact, arătam guvernului că iscălirea unui atare pact ar fi o „umilinţă pentru noi şi o 

abandonare a unei părţi a drepturilor ţării“. 

 Dezvoltarea interpelării s-a fixat la 25 februarie 1932 când şi după ce am arătat 

motivele pentru care un atare pact nu se putea face, am examinat din ce parte vine cererea de a 

iscăli un atare pact; cum şi că toată presa franceză considera încheierea unui atare pact de 

Soviete cu Polonia, ca un succes al Sovietelor. 

 Şi, deşi aliata noastră Franţa ne îndeamnă să facem şi noi cu Sovietele un atare pact, 

„dar că noi trebuie să fim călăuziţi numai de interesele ţării noastre; sfaturile prietenilor să le 

ciuruim, oricât de dragi ne-ar fi acei prieteni, Ţara noastră înainte de toate“. 

 La această vorbire a mea, dl Titulescu răspunde: …„am fost din capul locului 

partizanul unui nou pact de neagresiune, cu condiţia să nu ne vatăme şi pentru aceasta el 

trebuie să reproducă cel puţin conţinutul Pactului Briand-Kellogg, altfel nu avem ce căuta în o 

discuţiune ca aceasta“. 

 „Dar atunci când constaţi că negocierile duse într-acest scop nu urmăresc altceva decât 

golirea de substanţă a instrumentelor diplomatice ce posedăm şi substituirea unor tratate, cu 

mult inferioare acelora pe care le posedăm.“ 

 Răspunsul nostru nu poate fi decât negativ. Şi Pactul nu s-a făcut. 
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 Eu nu m-am schimbat, am rămas la punctul de vedere ce apăram la 1932, pe când dl 

Titulescu a evoluat, vom vedea cum. 

 Se face o întrebare, la ce nevoie răspund pactele de neagresiune, când Pactul Ligii 

Naţiunilor dă asigurarea că toţi membrii ei vor fi apăraţi în caz de a fi atacaţi, fie de un stat ce 

nu e în asociaţie, fie de unul ce este în asociaţie. 

 Aş vrea să mi se spuie, de când există Asociaţia Naţiunilor, care este ajutorul pe care 

ea l-a dat vreunui membru al ei, atacat. 

 Şi pentru că această îndatorire a Asociaţiei Naţiunilor n-a fost executată, de aceea s-a 

recurs la pacte de neagresiune sau de alianţă. 

 Modul cum se petrec lucrurile la noi, România a ajuns să treacă de satelit al Rusiei. 

Dacă citeşti publicaţiile din afară, se va vedea că părerea unanimă este: suntem lăsaţi în sfera 

intereselor ruseşti. 

 Ce vreţi, Franţa este prea departe. E bine să nu avem cu Rusia decât raporturi de bună 

vecinătate. Dar raporturi politice şi economice nu, căci ne despart nu numai organizaţia 

politică, dar şi cele sociale şi economice. 

 De aceea am interpelat, atunci când România a reluat cu Rusia raporturile, ocazie cu 

care am atras atenţie asupra faptului, ca să se bage de seamă, căci ţara va fi inundată de tot 

felul de agenţi de dincolo de Nistru. 

 La primul pact de neagresiune, dl Titulescu era alături de părerea, ce împreună apărea, 

la prima încercare, de a se face un pact de neagresiune. 

 Se petrece un lucru straniu. Oamenii noştri politici, care duc cuvântul ţării în 

străinătate, unde locuiesc timp îndelungat, se înstrăinează. Sufăr influenţa unei ambianţe, alta 

decât acea naţională. Aceasta nu e bine. Ei trebuie să primească impresiile de la noi. 

 Dl profesor V. Loichiţă: Ca dl Antonescu, care este în ţară. 

 Dl M.G. Orleanu: S-a spus că politica externă nu trebuie adusă des în discuţiune 

publică. Profesorul de drept internaţional Le Fur, de la Facultatea din Paris, spune că, pentru a 

uşura – când este vorba de rectificare – raporturile dintre guvern şi corpurile legiuitoare, ar 

trebui ca populaţia, deputaţii, oamenii de seamă să fie ţinuţi în curent cu mersul negocierilor. 

Pe când la noi se crede că politica externă este un lucru sfânt, de care nu se pot atinge decât 

unii oameni. 

 Nu trecuse doi ani de la primul pact de neagresiune ce ni se oferise şi pe care îl 

refuzasem şi România iscăleşte de astă dată un Pact de neagresiune cu Rusia. 

 Am interpelat din nou la [?] decembrie 1934 şi la 14 decembrie îmi dezvoltam 

interpelarea. Pe lângă motivele ce invocasem, când primul pact de neagresiune ne-a fost 

propus, am mai adus şi alte motive: că definiţia agresorului, care a fost adoptată prin 

Convenţiunea de la Londra, ca să însemne că prin teritoriu se înţelege teritoriul pe care o ţară 

îl are azi sub stăpânire, de fapt s-a adoptat pentru ca Rusia să poată iscăli cu noi un pact de 

neagresiune, fără să renunţe la Basarabia. 

 Mai adăugăm că necesitatea unui pact de neagresiune nu se mai poate susţine, faţă cu 

faptul că Rusia fusese admisă în Asociaţia Naţiunilor şi deci era garantă, cu asociatele ei, de 

liniştea tuturor statelor din Asociaţia Naţiunilor, printre care era şi România. 

 În fine, dl subsecretar de stat, răspunzându-mi despre tezaurul român dus la Moscova, 

asupra căruia interpelasem, spune: „îmi fac o deosebită plăcere să vă anunţ că ministrul 

Sovietelor la Bucureşti
33

 mi-a remis, drept simbol, metrul de platină, dimpreună cu kilogramul 

etalon, care au fost evacuate. (Aplauze prelungite.) Ministrul Sovietelor a ţinut ca, sosind în 

Bucureşti, să facă un prim gest de prietenie faţă de România şi să aducă el însuşi cele două 

obiecte“. 

 Aceasta a fost partea ridicolă. 
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 Mihail Semionovici Ostrovski. 
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 De data asta eu am fost tot contra încheierii unui pact de neagresiune cu Rusia, pe când 

dl Titulescu, care a fost contra primului pact ce ni s-a propus, de data aceasta a primit pactul, 

în condiţiile ce am arătat. 

 Eu am rămas cu politica mea naţională, dl Titulescu şi-a început evoluţiunea. 

 Când, după război, cele patru puteri mari (Anglia, Franţa, Italia, Germania), în dorinţa 

de a-şi crea noi legături, mai ales printre cei învinşi, caută să obţină, prin revizuirea Tratatului 

de Pace, teritorii cu care ar fi plătit noile prietenii, s-au hotărât să înfiinţeze un birou pe lângă 

Asociaţia Naţiunilor, care să hotărască, cu majoritate de voturi, revizuirea tratatelor. 

 O atare instituţiune punea lumea întreagă din Asociaţia Naţiunilor la discreţia lor. 

 Lucrarea s-a făcut în secret şi venea de la Roma, lucrare la care a contribuit şi De 

Jouvenel, ambasadorul francez pe lângă Regele Italiei. 

 Contra acestei lucrări a protestat Mica Înţelegere, apoi Polonia şi provinciile Baltice. 

 Ca urmare la acest protest, cele patru puteri au adus modificări tratatului care, totuşi, 

menţinea, prin art. I, principiul revizuirii. Franţa însă dădea fiecărui stat al Micii Înţelegeri 

câte o declaraţie, prin care îşi lua angajamentul că atunci când vreo Putere ar voi să ridice o 

chestie teritorială, guvernul Republicii nu va accepta nicio propunere care ar tinde la 

modificarea condiţiunilor în care, conform cu termenii Pactului, Adunarea poate invita pe unii 

membri la o nouă examinare a tratatelor şi ne asigura că unanimitatea membrilor prezenţi – 

inclusiv vocea părţilor – va fi necesară pentru ca Adunarea să poată emite votul. 

 Aşa că vechile tratate, care ne legau cu prietenii noştri, erau călcate în picioare şi 

autorii acestor samavolnicii erau tocmai acei care în timpul războiului acuzau Germania de a 

nu-şi fi respectat tratatele, pe care le considerau petice de hârtie. 

 Şi, la rândul lor, aceste state nu şi-au respectat nici ele iscăliturile. 

 Dar constatarea dureroasă: printre Puterile revizioniste se găsea şi aliata noastră, 

Franţa, a cărui personal guvernamental era câştigat acestei idei. 

 Polonia nu a primit acest pact. 

 Şi motivele ei, conţinute în scrieri publicate în străinătate, arată cauzele acestei 

atitudini: „că Polonia s-a simţit lezată în aspiraţiunile ei. Ea a refuzat să transigă. Ea considera 

ca o trădare primirea de către Mica Înţelegere a Pactului de la Roma“. 

 Şi aceasta nu ar fi încă de-ajuns, dar la Varşovia se denunţă pericolul dezvoltării 

influenţelor sovietice în Europa, şi mai ales în Europa Centrală şi Sud-Orientală. Şi nu se dă 

credinţă discursurilor de la Geneva ale dlui Litvinov. Când Laval se duce la Moscova, ea 

murmură. Se irită când Beneš sau Titulescu, adversari hotărâţi ai U.R.S.S. în 1932, acordă, în 

1935, cele mai bune îngrijiri la apropierea româno-sovietică. 

 Şi, în mânia ce o stăpânea, Polonia, când Barthou merge în 1934 la Varşovia, 

colonelul Beck nu-i iese înainte la gară. Acelaşi lucru îl face şi dlui Beneš, când acesta trecea 

la Moscova în 1935, căruia îi trimite la gară un funcţionar de la protocol. 

 Din acest istoric vă puteţi convinge de aceea ce este în realitate. 

 N-am avut nimic cu dl Titulescu, dar nu am aprobat politica Dsale care nu a fost o 

politică românească, căci nu a fost în interesul ţării noastre. (Aplauze, aprobări.) 

 Dl Gr. Gafencu: Dle senator, să-mi daţi voie o întrerupere. N-am niciun motiv să apăr 

politica dlui Titulescu. 

 Dl profesor M. Manoilescu: Dimpotrivă. 

 Dl Gr. Gafencu: Dimpotrivă. Nu sunt din aceia care se cutremurau de entuziasm când 

vedeau pe fostul ministru de Externe în această incintă, dar nu sunt nici din aceia care îi 

aruncă azi cu piatra. Însă dv. aţi adus în cauză o chestiune referitoare la relaţiile noastre cu 

Polonia, o constatare dintr-o revistă franceză, prin care ni se aduce învinuirea că am comis 

faţă de Polonia, prin primirea scrisorii ministrului de Externe Louis Barthou, un act de trădare. 

 Să-mi daţi voie să arăt în ce constă această scrisoare, care nu a fost primită sub 

cârmuirea noastră, ci a fost primită când dl Titulescu făcea parte din guvernul dv. 
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 Dl M.G. Orleanu: Aveţi să luaţi cuvântul după mine. 

 Dl Gr. Gafencu: Mă iertaţi, când se rosteşte cuvântul „trădare“ faţă de un aliat, avem 

dreptul să punem lucrurile la punct. 

 Cunosc cauzele neînţelegerii noastre trecătoare cu Polonia. Nu am fost una din 

victimele acestei neînţelegeri, ci a dorinţei mele de a face cât mai strânsă colaborarea noastră 

cu Polonia până la capăt. Deci, nu vorbeşte un adversar, ci un amic sincer al alianţei noastre 

cu Polonia. 

 Scrisoarea, despre care se vorbeşte, este o scrisoare prin care Franţa, înainte de a 

semna Pactul celor patru – care nu a fost niciodată ratificat de altminteri – ne dă anumite 

asigurări privitoare la felul cum interpretează faimosul art. 19 din Pactul Societăţii Naţiunilor. 

Această interpretare e prielnică tuturor ţărilor care ţin să îngrădească precis şi cât mai strâns 

procedura revizuirii, e prielnică, deci, nu numai statelor Micii Antante, ci şi Poloniei. Polonia, 

ce e drept, nu s-a mulţumit cu o asemenea scrisoare şi a rămas ostilă Pactului celor patru. Dar 

în niciun caz faptul că noi ne-am mulţumit cu această scrisoare nu poate fi privit ca un act de 

trădare. Să-mi daţi voie să resping acest cuvânt. Niciodată şi sub niciun guvern noi n-am 

trădat pe aliaţii noştri. 

 Dl M.G. Orleanu: Nu se înlătură o stare de lucruri, dovedită prin tot ce s-a petrecut, 

prin afirmări. Întreb numai când se vorbeşte de scrisoarea de garanţie, dată nouă de Franţa, 

cum se face că la un pact, la care nu am participat, pentru că nu am fost un chemat, dar nici 

încunoştinţat, la care nu am dat consimţământul, să pot fi chemat spre a fi revizuit, pe temeiul 

art. 19 din Pact, care nu prevede revizuirile teritoriale, părere ce este azi şi a doctrinei 

dreptului internaţional. 

 Şi să nu te poţi sustrage acestei eventualităţi decât garanţiei ce prin scrisoarea ce am 

cotat că ne-a dat Franţa. 

 Dl Gafencu găsea că această scrisoare dă statului nostru, ca şi altora, garanţii; nu 

înţeleg rostul acestei scrisori. 

 Pactul Asociaţiei în care am intrat liberi, independenţi, egali cu toţi membrii, situaţie 

din care nu puteam fi zdruncinaţi din cauză că hotărârile Asociaţiei nu se pot lua decât cu 

unanimitatea voturilor. 

 Să mă văd, graţie unui act de violenţă a patru puteri, care se instituiesc în autoritate, ca 

acestea, cu majoritate de voturi, să poată revizui tratate şi deci să pot fi lezat. 

 Şi eu, în loc să-l înlătur pur şi simplu, ca nefiindu-mi opozabil, îl primesc şi mă sustrag 

revizuirii graţie numai scrisorii de garanţie ce Franţa mi-a dat. 

 Art. 26 din Pactul Asociaţiei prevede cazul când amendamente aduse Pactului nu se 

primesc de unii membri, aceştia să fie consideraţi ca ieşiţi din Ligă. Căci mai bine afară din 

Ligă, nerevizionibili, decât în Ligă, revizionibili. 

 Scrisoare de garanţie, contra unui act samavolnic, nu are nicio valoare. Regretul numai 

că Franţa a fost una din autoarele pactului. 

 Că Pactul celor patru s-ar fi ratificat este o greşeală, căci numai corpurile legiuitoare o 

puteau face, conform art. 88, alin. 13 din Constituţie. 

 Aşa că ne găsim azi în stare de protejată a Franţei, la bunăvoinţa căreia este lăsată 

soarta noastră. Am ieşit micşoraţi din această împrejurare. 

 România trebuie să-şi aibă politică hotărâtă, să ştie să-şi apere cu îndârjire drepturile. 

 Suntem prea dispuşi să acordăm aşa-zişilor aliaţi ai noştri tot aceea ce ni se cere. 

Uităm insultele ce ni s-au făcut şi primim cu onoruri oaspeţii ce ne vin şi din care mulţi sunt 

duşmani ai noştri. 

 Noi nu reacţionăm şi nu susţinem cu dârzenie drepturile noastre. 

 Toate celelalte ţări reacţionează şi din această cauză îşi câştigă aceea la ce au drept. 

Luaţi de exemplu Polonia şi ultimele evenimente petrecute între ea şi Franţa. 
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 Numai rezistenţei ei Polonia a avut în ultimul timp succesele de la Paris. Şi francezii 

recunosc azi că polonii aveau dreptate în nemulţumirile lor. 

 Tratatul de la Montreux nu trebuie ratificat. 

 Dl ministru al Afacerilor Străine ne spune că a fost ratificat conform normelor 

constituţionale, urmate de la 1866. Ratificarea trebuie făcută prin corpurile legiuitoare. Aşa 

cere Constituţia noastră. 

 De altfel, azi, lumea, care guvernează ţările în numele democraţiei, cere ca tratatele să 

fie discutate şi cunoscute de public, numai aşa se evită greşeli şi neînţelegeri între Executivă 

şi Parlament. 

 Dl Gr. Gafencu: Dle preşedinte, dlor senatori, mulţumesc dlui ministru de Externe că 

s-a referit şi la interpelarea mea, la sfârşitul răspunsului pe care mi l-a dat. Nu înţeleg să 

dezvolt acum interpelarea pe care am anunţat-o, ţin însă ca, la lămuririle pe care mi le-a dat dl 

ministru de Externe, să adaug câteva lămuriri pe care le cred, în situaţiunea de astăzi, 

necesare. 

 Ce am pierdut prin Convenţia de la Montreux am arătat-o când mi-am dezvoltat 

interpelarea. 

 Părerea lui Xenopol despre libertatea Strâmtorilor nu lasă nicio îndoială că am pierdut 

un drept ce-l aveam, drept important. 

 Trebuie să avem un corp diplomatic compus din oameni culţi, inteligenţi şi în curent 

cu tot ce se petrece în lume, care, coordonând munca lor, să dea politicii noastre externe acea 

unitate, fără de care nu se poate face nimic serios. 

 Îmi aduc aminte că dl Titulescu, când voia să dea explicaţiuni, chema membrii 

Senatului în localul Camerei, unde, în şedinţă intimă, spunea aceea ce avea de spus. 

 Dar Senatul este un corp legiuitor, are Comisiunea lui de afaceri străine, cu birouri etc. 

Era lipsit de eleganţă procedeul; căci cum să ceri Senatului să iasă din localul lui, ca să asculte 

pe dl Titulescu. 

 (Aplauze pe băncile minorităţii.) 

 Greşeala dlui Titulescu a fost că la un moment dat s-a găsit prea stăpân, prea liber; 

ambianţa aceasta internaţională l-a făcut să piardă din vedere marile interese naţionale şi să 

adopte interesele internaţionale. (Aplauze.) 

 Dl prof. Al. Lapedatu, preşedinte: Dl senator Gafencu are cuvântul în replică. 

 Dl Grigore Gafencu: Dle ministru, eu nu v-am interpelat cu privire la statornicia 

politicii externe a ţării reprezentată prin politica guvernului. Dat fiind atacurile, care au fost 

aduse în Cameră, cât şi în Senat, fostului ministru de Externe, dl Titulescu, fie personal, fie 

pentru metoda şi acţiunea sa politică, v-am întrebat care e în această privinţă – deoarece nu aţi 

intervenit imediat – punctul dv. de vedere? Care sunt metodele şi acţiunile dv.? Se potrivesc 

în totul cu ale dlui Titulescu sau, dacă aţi schimbat metoda şi acţiunea, care e noul punct de 

vedere al guvernului? 

 Am spus-o, nu am vrut să iau apărarea dlui Titulescu. Nu este în căderea mea să încerc 

o asemenea apărare. Această onoare vă revine dv. Am vrut numai să vă dau prilejul, desigur 

un prilej binevenit, ca să puteţi împlini o plăcută îndatorire faţă de un predecesor şi un fost 

coleg, de care vă leagă nu numai o veche prietenie, dar şi obligaţiuni precise, solemn şi 

categoric consimţite prin acel Jurnal al Consiliului de Miniştri , de care v-am vorbit. 

 Constat, dle ministru, că nu aţi vrut să profitaţi decât foarte puţin şi cu oarecare sfială 

de acest prilej pe care vi l-am dat. 

 Dar, am vrut mai mult: faţă de discuţiunile care se duc în Cameră, în Senat şi în presă, 

despre politica externă, răscolind fel de fel de probleme, am ţinut să cunoaştem precizări şi 

afirmări de atitudini din partea dv. 

 Nu este bine, a zis dl profesor Iorga, să se vorbească prea mult despre politica externă. 

Cred că, în parte, dl profesor Iorga are dreptate. 
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 Deoarece însă se vorbeşte, şi se vorbeşte foarte mult, e nevoie de anumite precizări din 

partea guvernului. 

 Nu eu am ridicat aceste chestiuni. Nu eu am vorbit două ore şi jumătate la Cameră 

despre legăturile cu Rusia şi cu Cehoslovacia. Nu eu am ridicat aci la Senat problema 

Strâmtorilor, punând în cauză alianţa cu Turcia, vorbind de cauzele neînţelegerii noastre cu 

Polonia! Nu eu am adus rezerve foarte categorice împotriva acţiunii politice a primului-

ministru iugoslav. 

 Deoarece însă aceste probleme au fost ridicate, am socotit că este nevoie ca dv. să 

interveniţi, pentru a preciza politica oficială a guvernului. 

 Nu v-am cerut să veniţi cu o largă expunere de principii şi de doctrină. Cunoaştem 

principiile dv. din programul dv. guvernamental, din declaraţiunile pe care le-aţi făcut în 

Comisiunea de afaceri străine reunite, ale Camerei şi ale Senatului. N-aş fi vrut pentru nimic 

în lume să vă obosesc din nou cu o asemenea expunere de politică externă. 

 Dar vedeţi, dle ministru, politica, şi îndeosebi politica externă, are o parte doctrinară, 

dar are şi o parte vie: politica este viaţă, politica este mişcare şi dacă e bine să ne referim 

oricând la principiile pe care le avem, e tot atât de bine şi câteodată şi mai necesar ca, în 

vâltoarea evenimentelor care ni se pun zi de zi în faţa unor probleme noi, să căutăm să 

verificăm, să căutăm să valorificăm principiile noastre, prin fapte şi atitudini. 

 Dacă nu, rămânem în urmă, iar evenimentele ne depăşesc şi această întârziere este 

prielnică unor nedumeriri, unor şovăieli, este prielnică unor dezbinări, de care v-am vorbit şi 

eu, dar despre care vă vorbea cu marea sa autoritate dl profesor N. Iorga, dezbinări care 

ameninţă să se întindă şi să ne despartă din nou, ca în vremurile pe care am fi dorit să le uităm 

pentru totdeauna, în două tabere potrivnice. 

 Dlor senatori, această necesitate de a lua atitudine imediată şi hotărâtă n-a fost 

niciodată mai imperioasă ca astăzi, fiindcă niciodată evenimentele nu s-au succes într-un ritm 

atât de viu. 

 Aduceţi-vă aminte prin câte faze a trecut pacea noastră europeană de la război şi până 

astăzi. 

 Cât de departe suntem de faza preşedintelui Wilson, când dreptatea ţării noastre şi 

dreptul internaţional, aşa cum îl văzuse Wilson, se sprijinea în drept pe Societatea Naţiunilor 

şi în fapt pe un principiu de forţă unică, pe autoritatea necontestată pe mare a flotei britanice, 

pe continent a armatei franceze. Cât de departe suntem, dlor, de cealaltă fază, de perioada 

Briand-Stresemann, de acea idilă europeană începută pe malurile înflorite ale lacului 

Maggiore, la Locarno, când dnii Briand şi Stresemann se ascundeau sub bolta de viţă pentru 

a-şi garanta pacea pe Rhin, iar când ochiul binevoitor al dlui Chamberlain îi descoperea, 

căpătau într-o clipă şi garanţia Marii Britanii. Ecoul acestei idile europene l-am auzit 10 luni 

mai târziu la Geneva, în acel frumos discurs al lui Briand către dl Stresemann, de care vă 

aduceţi aminte: Arrière les canons, arrière les fusils! În lături tunurile, în lături puştile! Avem 

noi francezii şi aveţi voi germanii destulă glorie. Nu mai avem nevoie de război. Ne trebuie o 

pace desăvârşită! 

 Era vremea în care s-a născut politica noastră de alianţă şi în care s-a închegat, era o 

vreme în care s-a dezvoltat şi politica noastră de colaborare cu Societatea Naţiunilor, era 

vremea în care am avut la Geneva cele mai strălucite succese. De atunci, Germania şi-a 

recăpătat ceea ce numea ea dreptul la viaţă, adică dreptul de a se reface, dreptul de a se întări. 

Acest drept de a se reface şi de a se întări a dus, fireşte, la înarmarea fără drept şi fără 

învoială. Şi astfel ne aflăm astăzi într-o nouă fază a păcii europene, când dreptul internaţional 

la care visa Wilson, când colaborarea prietenească internaţională, la care se gândea Briand, nu 

se mai pot sprijini pe un principiu de forţă unică, pe o armată pe care nimeni să nu 

îndrăznească a o înfrunta şi pe o flotă cu care nimeni să nu îndrăznească a se măsura. Astăzi, 

statele europene stau faţă în faţă cu armate aproape egale, gata de război, şi îşi măsoară 
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intenţiunile, îşi măsoară rezistenţele şi puterile. În relaţiunile dintre ele nu mai intervine 

respectul faţă de o autoritate juridică sau morală, care le-ar fi superioară, sau credinţa într-un 

ţel superior care le-ar putea fi comun. 

 Pacea astăzi se sprijină pe un echilibru de forţe şi, în locul argumentelor juridice sau 

diplomatice, intervin, din păcate, argumentele tehnice. Este vorba de valoarea şi de numărul 

tunurilor, al tancurilor şi al avioanelor. 

 Acest tablou al situaţiei de acuma este şi mai mult întunecat prin acele curente de idei, 

prin acele curente de credinţă, care trec prin Europa de la un capăt la altul şi tind să despartă 

în două nu numai continentul, dar fiecare stat în parte. În timp ce armele se pregătesc, ideile 

au şi intrat în luptă şi, în această luptă, aceste idei ni se arată sub o îndoită înfăţişare. 

 Cine ar putea să se îndoiască de valoarea şi de însemnătatea unor credinţe pentru care 

cei mai buni dintre credincioşi se luptă şi cad? Dar cine, cu o cât de puţină experienţă politică, 

nu îşi dă seama de interesele, de marile interese politice, care se ascund sub această luptă de 

idei? 

 Cine nu-şi dă seama de pildă cum, sub acoperirea unor cruciade sociale sau mistice, 

Germania îşi apără interesele ei? Şi cine ar putea s-o dojenească că face astfel? Interesele ei 

de a-şi întări, de a-şi dezvolta şi de a-şi împinge în lume puterea ei de viaţă? Dacă, în calea 

acestei expansiuni, Germania va găsi, îndeosebi aici în Europa Orientală, ţări care au şi ele 

încredere în misiunea lor, hotărâte să apere cu cele mai paşnice intenţiuni, de altfel, faţă de 

Germania, dar cu toată hotărârea, integritatea lor teritorială, neatârnarea lor politică şi fiinţa 

lor naţională, se va ajunge poate la o destindere politică şi la o colaborare economică, pe care 

cu toţii o dorim. 

 Dacă însă, în calea sa, expansiunea germană nu va găsi decât slăbiciune şi nu va găsi 

decât acel entuziasm sincer, dar naiv, al unor partizani care sunt gata să se înhame de bună-

credinţă la interese care sunt străine de ei şi străine de noi, atunci această expansiune se poate 

transforma într-o hegemonie, hegemonie politică şi hegemonie economică. 

 Am făcut totdeauna aceleaşi rezerve cu privire la acea politică care ar tinde să-şi 

găsească punctul de sprijin în Rusia Sovietică. Rusia vrea comunism. E nevoită să-l vrea. Nu 

numai la ea acasă, dar pretutindeni. Şi unde o ţară respinge comunismul, ea este gata să dea 

acestuia o mână de ajutor. Comunismul poate să fie deci o cauză şi un motiv de război 

internaţional. Socotesc că o politică paşnică, cum este a ţării noastre, trebuie să se ferească de 

orice înrâurire războinică, de oriunde ar veni. Aceasta însă nu trebuie să respingem asigurările 

şi manifestările de pace pe care ni le face Rusia, nu trebuie să ne împiedice să ne bucurăm de 

câte ori, prin vocea unui reprezentant autorizat al statului sovietic, Rusia ia, la Geneva sau 

aiurea, apărarea unei cauze comune cu noi, adică ia atitudine împotriva politicii de revizuire 

sau ia atitudine pentru apărarea şi păstrarea actualei ordini europene. 

 Acestea nu trebuie să ne împiedice de a întreţine relaţii sincere şi bune cu vecina 

noastră de dincolo de Nistru, dar trebuie să ne împiedice să luăm atitudini şi să rostim cuvinte, 

cum le rostim prea des, care pot jigni sau provoca un vecin de 170 milioane, care până astăzi a 

căutat să ne dovedească intenţiuni paşnice şi pe care n-avem nici dreptul, nici interesul să-l 

jignim şi să-l provocăm 

 Dl profesor M. Manoilescu: Îmi daţi voie o întrerupere? Văd că sunteţi foarte 

îngrijorat de atitudinea jignitoare pe care eventual am putea-o avea faţă de vecinul nostru de la 

răsărit. 

 Nu este oare cazul să fim mai îngrijoraţi de atitudinile jignitoare pe care le vedem în 

fiecare zi din partea aceluiaşi vecin? Când Postul de radio Tiraspol transmite în limba 

românească, în mod regulat, insulte adresate poporului românesc, noi suntem în drept să ne 

revoltăm. (Aplauze.) Nu numai atât: dar suntem în drept să întrebăm pe dl ministru de Externe 

– fiindcă această chestiune a fost adusă aci în Senat şi n-a avut nicio urmare – ce demersuri 
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înţelege Dsa să ia, ca să împiedice o politică ce jigneşte adânc sufletul românesc şi care 

jigneşte şi sentimentul nostru de demnitate. 

 Nu este admisibil ca să stăm la aceeaşi masă cu diplomaţii străini care ne trimit 

zâmbete îmbietoare şi în acelaşi timp fiecare ţăran din Basarabia să asculte acolo, în satul lui 

îndepărtat, un cuvânt de ură împotriva guvernului ţării şi neamului românesc, trimis de la 

aceeaşi ţară şi de la acelaşi popor. (Aplauze, aprobări.) 

 Dl Gr. Gafencu: Dle Manoilescu, desigur că dl ministru de Externe va răspunde la 

intervenţiunea d-tale. În ceea ce mă priveşte pe mine, sunt de acord să ne apărăm faţă de orice 

jignire ni s-ar aduce şi faţă de orice ameninţare a siguranţei noastre politice, sociale sau 

morale. Suntem în măsură să luăm măsurile cele mai severe pentru a ne apăra faţă de 

incursiunile străine. 

 Nu este politic ca în afară de această atitudine de stat, de care sunt convins că guvernul 

nostru se va îngriji, să luăm, în discuţiunea noastră, atitudini provocatoare faţă de un stat care, 

în atitudinea sa oficială, a afirmat faţă de noi atitudini paşnice. 

 Iată, dlor senatori, în ce împrejurări, în ce frământări, în ce amestec de materiale 

explozibile, morale şi materiale, trebuie să statornicim poziţiile noastre de politică externă 

astăzi, iată de ce se ivesc atâtea probleme, iată de ce se pun atâtea întrebări şi iată de ce este 

nevoie de atâtea lămuriri, dle ministru de Externe. A veni în asemenea împrejurări spre a 

vorbi de principii, a vorbi numai de doctrina, pe care staţi aşezat, e prea puţin. Nu sunt 

vremuri în care să stai aşezat. Sunt vremuri în care se merge înainte. În freamătul 

evenimentelor de astăzi, care ne pun zi de zi în faţa unor probleme noi, formulele cer viaţă, 

dle ministru, şi politica cere acţiune. Cu atât mai mult cu cât sunt unii care cred că nu pot face 

mai bine faţă împrejurărilor noi decât prin planuri noi şi care sunt gata să-şi schimbe 

atitudinile şi credinţele, după cum se reflectează în ei schimbarea evenimentelor externe. 

 Am spus ce trebuie să credem despre aceste schimbări de atitudine. 

 Schimbarea sistemului nostru de alianţă, în împrejurările de astăzi, în mijlocul 

frământărilor care ne ameninţă, înseamnă să compromitem în acelaşi timp un trecut de lupte şi 

de jertfe, garanţia siguranţei noastre de astăzi ca şi năzuinţele noastre de liberă propăşire în 

viitor. 

 Nu este mai puţin adevărat că, faţă de acele întârzieri de care am vorbit, poate naşte 

falsa iluzie că faţă de unele formule învechite, cei care sunt totdeauna gata să se schimbe au 

realitatea de partea lor. Priceperea acestei realităţi şi pregătirea noastră să-i facem faţă 

oricând, iată marea datorie a ceasului de faţă. 

 Pacea se sprijină astăzi, în realitate, pe un echilibru de forţe. Faţă de acest fapt suntem 

nevoiţi să facem mai puţină politică europeană. Aceasta fiindcă primejdiile s-au apropiat de 

noi, în măsura în care s-a îndepărtat sprijinul pe care-l puteam aştepta de la colaborarea 

internaţională, fie în sânul Societăţii Naţiunilor, fie potrivit acelor obligaţiuni cuprinse în 

pactele multilaterale şi generale. Şi atunci trebuie ca politica noastră externă să se îndrepte în 

primul rând asupra intereselor noastre mai apropiate. 

 Nu înseamnă că trebuie să renunţăm la credinţa noastră într-o dreptate internaţională 

sau la străduinţa noastră de a aşeza cauza ţării noastre totdeauna pe un temei de drept şi să fim 

totdeauna alături de acei care au păstrat încrederea în viitorul Societăţii Naţiunilor. 

 Interesul nostru cel mai apropiat, iată ţinta grijii noastre principale. 

 Trebuie ca politica noastră externă să-şi aibă izvorul ei de putere şi sprijinul ei moral şi 

material înăuntrul ţării, fiindcă numai acolo poate găsi două garanţii, pe care străinătatea nu ni 

le poate da: finanţe rânduite şi o armată puternică, bine pregătită şi gata de război. 

 Dinăuntru în afară trebuie, în faţa realităţilor de astăzi, să verificăm în mintea noastră 

sistemul nostru de alianţe, lămurind pentru cei din afară şi pentru noi cu cine trebuie să 

mergem şi ce vrem. 
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 Vrem pacea, şi o vrem cu o sinceritate şi cu o stăruinţă cum numai un neam de plugari 

o poate voi. O vrem însă legată de o credinţă, de o putinţă de viaţă naţională, demnă de a fi 

trăită, de un ideal, şi acest ideal nu poate fi decât libera propăşire a neamului nostru întregit, 

pe temeiul desăvârşitei neatârnări. 

 Aceasta ne leagă, fireşte, de vecinii care au interesul de a apăra hotarele noastre, de a 

apăra teritoriul nostru, de a apăra neatârnarea noastră, fiindcă acest interes este legat de 

interesul lor propriu de a-şi apăra hotarele, teritoriul şi neatârnarea, de a apăra alianţele 

noastre fireşti, dând astfel o prelungire şi o desăvârşire a sistemului nostru de apărare 

naţională. 

 Şi sunt, mai mult, dlor senatori, sunt singura putinţă pe care o avem astăzi de a face o 

politică potrivită cu noua orânduire europeană, salvându-ne din cercul de fier în care ne-am 

zbătut secole de-a rândul şi în care eram siliţi să ne sprijinim şi să ne supunem, fie uneia, fie 

celeilalte, din împărăţiile vecine. 

 Ieşind din acest cerc de fier, putem urma o politică de neatârnare, o politică de mândrie 

naţională, sprijinită pe aliaţii care au aceleaşi ţeluri politice şi aceleaşi năzuinţi naţionale ca şi 

noi. 

 De aceea, când se discută atât şi când se pune zi de zi la îndoială trăinicia sau valoarea 

alianţelor noastre, este bine nu numai să amintim aceste alianţe, dar să le afirmăm, să le 

afirmăm cu aceeaşi tărie, cu aceeaşi hotărâre cu care afirmăm voinţa noastră de a trăi 

neatârnaţi şi liberi. (Aplauze.) Să afirmăm deci credinţa noastră în trăinicia, în necesitatea 

Micii Antante, principii de ordine, de pace şi de dreptate în bazinul dunărean. Să afirmăm 

credinţa noastră în trăinicia şi necesitatea alianţei noastre cu Polonia, stat aşezat în faţa unor 

probleme identice cu cele în faţa cărora suntem aşezaţi şi noi, şi care este hotărâtă să dezlege 

aceste probleme într-un spirit de neatârnare şi demnitate naţională, care trebuie să fie şi 

spiritul nostru. 

 Să afirmăm credinţa noastră, în legătură cu statele cuprinse în Pactul Balcanic, să 

afirmăm credinţa noastră faţă de Turcia şi Grecia, pe care dv., dle ministru, le veţi vizita în 

curând. 

 Fireşte, depinde de voinţa noastră, depinde de priceperea noastră a realităţilor, ca să 

întărim, în sânul acestor alianţe, o disciplină şi o ordine atât de necesară în colaborările dintre 

state, şi să ne ferim de anumite tendinţe divergente, de anumite tendinţe străine de interesele 

vitale, fie ale unui stat, fie ale altuia, după cum trebuie să ne ferim de surprinderi neplăcute şi 

de neplăcute neînţelegeri. Depinde mai cu seamă de iscusinţa activităţii noastre diplomatice şi 

nu cred că avem astăzi la Ministerul nostru de Externe o problemă mai însemnată decât aceea 

de a apropia, între ele, cele două alianţe ale noastre, Polonia şi Mica Antantă. 

 Până astăzi, cele două alianţe aveau un obiect cu totul deosebit: pacea răsăriteană de o 

parte, pacea dunăreană de altă parte. 

 Astăzi, toate statele cuprinse în aceste două alianţe ale noastre sunt aşezate în faţa unor 

probleme identice şi oricare ar fi neînţelegerile care mai dăinuiesc între ele, neînţelegeri 

profund regretabile, ele vor fi silite, dacă vor să apere cauza lor comună, să se strângă laolaltă 

pentru a apăra în comun această cauză comună. 

 Sunt probleme pe care le voi adânci, dle ministru, când îmi veţi îngădui să dezvolt 

interpelarea mea la întoarcerea dv. în ţară. 

 Dl profesor M. Manoilescu: Nu aţi dezvoltat-o deja!… 

 Dl Gr. Gafencu: Deoacamdată am ţinut, în situaţia de azi şi faţă de unele nedumeriri, 

pe care le-am constatat şi în ţară şi la unii din prietenii noştri din afară, să afirm credinţa marii 

majorităţi a acestei ţări, credinţă care nu este anchilozată în câteva formule învechite, ci care 

trăieşte şi este plină de vlagă în alianţele noastre. 
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 După cum este bine ca în zilele grele prin care trecem să ne sprijinim pe aliaţii şi 

amicii noştri din afară, tot aşa este bine ca aliaţii şi amicii noştri din afară să ştie că suntem 

gata a ne îndeplini îndatoririle noastre. 

 În acest gând şi pentru a încheia aceste câteva explicaţiuni, daţi-mi voie să exprim 

credinţa noastră către Franţa, credinţa noastră în legăturile politice şi sufleteşti care ne leagă 

de marea Republică aliată, singura mare putere, poate, care, în afară de dovada unei sincere şi 

generoase prietenii pe care ne-a dat-o în toate împrejurările grele ale istoriei noastre politice, 

are astăzi în Europa Dunăreană un interes politic care se confundă cu interesul nostru de a fi 

tari şi independenţi. 

 Legăturile pe care Franţa le-a stabilit azi atât de strâns cu Marea Britanie, al cărei rol 

în politica internaţională devine din ce în ce mai hotărâtor, sunt pentru toate statele dornice de 

pace, şi deci şi pentru ţara noastră, un punct de reazem şi o chezăşie de pace, pe care ştim să le 

preţuim. (Aplauze.) 

 Dl prof. Al. Lapedatu, preşedinte: Dl ministru al Afacerilor Străine are cuvântul. 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dle preşedinte, dlor senatori, eu 

am crezut în drept, după declaraţiunile categorice pe care le-am citit înaintea Senatului, să 

consider că problemele de politică externă, astfel cum în cursul ultimelor două săptămâni au 

fost aduse în faţa Senatului, şi-au găsit, în aceste declaraţiuni, o precizare destul de categorică 

din partea mea. 

 Dl profesor M. Manoilescu: Cele aduse mai de demult au rămas fără răspuns din 

partea dv. (Zgomot, întreruperi.) 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dle Manoilescu, sunteţi un om 

prea inteligent ca să nu vă puteţi da seama că nu pot fi în acelaşi timp la Belgrad, Bratislava, 

Praga, Paris sau la Geneva şi aci ca să dau răspunsurile cerute şi, prin urmare, impacienţa dv. 

apare cel puţin inexplicabilă. (Aplauze.) 

 Dlor senatori, sunt uimit că tocmai nouă, care am întărit şi aprofundat alianţele 

noastre, să ni se aducă învinuiri şi să ni se ceară explicaţiuni. 

 Dle Gafencu, sunteţi greşit când socotiţi că în mâinile noastre alianţele ce avem au 

suferit. Eu vă afirm că niciuna din alianţele puse în păstrarea noastră n-au suferit vreo 

atingere. (Aplauze.) 

 Cunoaşteţi foarte bine strălucita afirmaţiune a ţării, care s-a făcut în ochii lumii prin 

vizita Suveranului nostru la Praga. (Aplauze prelungite.) 

 Cunoaşteţi intimitatea raporturilor noastre cu Cehoslovacia şi ştiţi cât de mult s-au 

accentuat aceste raporturi în urma vizitelor Suveranului României la preşedintele Beneš. 

 Aţi fost la Varşovia după voiajul meu acolo, nu se poate să nu ştiţi că alianţa noastră a 

fost întărită prin acest voiaj. 

 Dl Gr. Gafencu: Recunosc leal, călătoria dv. la Varşovia a fost foarte folositoare. 

(Aplauze.) 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: O ştiţi, şi o puteţi controla, că 

voiajul meu la Paris a fost ocazia pentru distinsul şi simpaticul ministru al Afacerilor Străine 

al Franţei, dl Yvon Delbos (aplauze puternice), să facă declaraţiuni de prietenie afectuoasă şi 

legătură nedestructibilă între Franţa şi România şi un prilej de manifestare a amiciţiei 

adevărate care ne leagă. 

 Şi atunci, daţi-mi voie să o spun, este cel puţin straniu ca atunci când la Praga, la 

Varşovia, la Paris, prin cuvintele bărbaţilor de stat cei mai calificaţi se exprimă temeinicia 

legăturilor ce ne unesc, dv. să veniţi şi să contestaţi aceasta. Nu este drept, nu este bine, nu 

este oportun ceea ce faceţi dv. (Aplauze puternice.) 

 Dl Gr. Gafencu: N-am vorbit despre vizitele dv. în străinătate, ci de ceea ce se 

întâmplă aici, de discuţiunile care se fac în timpul şederii dv. în ţară. 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Vin şi la aceasta, dle Gafencu. 
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 Relaţiunile noastre cu Rusia Sovietică continuă a fi bune şi se dezvoltă într-o 

atmosferă de reală prietenie. Ele nu pot suferi nicio atingere din incidente însemnate de natura 

celor despre care s-a vorbit. 

 Mica Înţelegere ameninţată? Dar vizita M.S. Regelui Carol II la Praga, dar prezenţa de 

atâtea ori în ţară a preşedintelui de Consiliu şi ministru de Externe iugoslav, dl Stojadinović, 

nu vă dovedeşte nimic? Dv. ascultaţi şoapte şi veniţi cu vorbe la tribuna Senatului; 

manifestaţiile unor bărbaţi de stat ca dl Stojadinović nu vă spun nimic asupra credinţei 

alianţelor noastre? (Aplauze îndelung prelungite.) 

 Iertaţi-mă, sunt dator să vă vorbesc aşa cum o fac fiindcă nu vorbesc eu personal, ci 

protestul energic al conştiinţei acestei ţări. (Puternice aplauze, strigăte de „bravo“.) 

 Cum, dle Gafencu, a fost dl preşedinte al Consiliului şi ministru de Externe 

Stojadinović la noi în ţară, a stat trei zile cu noi, ne-a afirmat legăturile de prietenie, am 

discutat Pactul bulgaro-iugoslav, ce vreţi mai strălucită manifestaţie de solidaritate, mai multă 

dovadă de trăinicie a alianţei ce ne leagă? 

 Şi dv. veniţi cu bănuieli, cu şoapte, ca să aruncaţi îndoiala dv., care pretindeţi, din 

contră, că doriţi să întăriţi aceste alianţe. 

 Daţi-mi voie să spun că aceasta nu este o politică bună. 

 Şi atunci, referindu-mă la ceea ce a spus aci cu atâta patriotism dl profesor Iorga, repet 

că nu este bine să se vorbească de politica externă aşa cum aţi făcut dv., mai ales când se 

vorbeşte – iertaţi-mă, dle Gafencu – cu un talent strălucit, dar poate nu cu tendinţa de a 

lumina, ci cu aceea de a străluci. 

 Dl profesor N. Costăchescu: Dar eu ştiu că a mai afirmat cineva, la 1917, că este 

linişte peste Dunăre, pentru ca peste o săptămână să cadă Turtucaia. 

 Eu vă aprob, dle ministru, însă fiţi mai rezervat; nu aşa energic şi nu aşa de sigur. 

(Aplauze pe băncile Partidului Naţional Ţărănesc.) 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Vă cunosc prea bine sufletul, 

dle Costăchescu, pentru ca să mă îndoiesc de sinceritatea spuselor dv. Sunt însă dator să vă 

spun că nu guvernului actual, care a adus ordine în finanţe, ordine reală, care a permis 

înarmarea ţării, îi puteţi astăzi vorbi de asemenea lucruri. (Aplauze puternice pe băncile 

majorităţii.) 

 Dl profesor N. Costăchescu: Vă rog iar să fiţi prudenţi şi să nu deschideţi nici 

capitolul ordinei. 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dlor senatori, eu închei această 

cuvântare, asigurând Senatul că niciodată alianţele noastre nu au fost mai bine slujite, mai 

bine păzite într-o atmosferă de mai afectuoasă încredere, decât astăzi. 

 Nu vreau să se creadă însă – şi datoresc, asupra acestui lucru, un cuvânt de 

explicaţiune Senatului – că arunc prin această afirmare vreo umbră asupra activităţii 

predecesorului meu. 

 De dl Titulescu mă leagă o afectuoasă, o profundă şi veche prietenie. 

 Predecesorul meu, cu un talent strălucit, cu o mare inteligenţă şi un deosebit prestigiu, 

a ştiut întotdeauna să păzească interesele ţării. Succesiunea ce am primit nu este grea şi profit 

bucuros de această ocaziune spre a aduce dlui Titulescu, fără niciun fel de rezervă, omagiile 

mele înaintea Senatului. (Aplauze puternice.) 

 Dl profesor M. Manoilescu: Atunci de ce a plecat? 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Dacă se face greşeala de a se 

judeca politica ţării nu după principiile ce o călăuzesc – dictate de interesele permanente ale 

ţării –, ci după oamenii ce o aplică, se poate ajunge uneori la concluzii eronate. 

 Politica ţării, pe care o apăr astăzi cu căldură şi cu convingere, este politica dusă de la 

război încoace de ţara noastră, statornicită de Ion Brătianu, continuată cu strălucire de 
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Titulescu şi urmată cu toată grija şi cu toată sârguinţa de mine. Acesta este adevărul. (Aplauze 

prelungite şi îndelung repetate.) 

 Cred, dlor, că, cu aceste cuvinte, am putut linişti îngrijorarea, dacă de undeva o 

îngrijorare sinceră ar fi venit, şi cred că mi-am făcut datoria întreagă, lămurind pe deplin 

Senatul asupra stării alianţelor noastre. (Aplauze prelungite şi îndelung repetate.) 

 Dl Gr. Gafencu: Dlor, două cuvinte, dacă îmi daţi voie… 

 Dl prof. Al. Lapedatu, preşedinte: Dlor, potrivit regulamentului, după replica dlor 

senatori interpelatori şi după răspunsul dlui ministru al Afacerilor Străine, urmează ca Senatul 

să decidă dacă încheie sau nu incidentul. 

 Voci de pe băncile majorităţii: Închiderea discuţiei. 

 Dl Gr. Gafencu: Numai două cuvinte. Dl ministru de Externe… 

 Dl Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine: Eu nu am nimic de spus, însă îl 

rog pe dl senator Gafencu să fie scurt. 

 Dl Gr. Gafencu: Dl ministru de Externe a spus că prin glasul său vorbeşte conştiinţa 

ţării. Conştiinţa ţării a vorbit şi a spus cam aceleaşi lucruri pe care le-am spus şi eu de la 

această tribună. Totuşi, dl ministru s-a supărat pe mine. În parte, am atins, deci, ţinta pe care o 

urmăream: voiam să văd un ministru de Externe energic, pentru că nu am putut preţui până 

astăzi energia dlui ministru de Externe. Această energie s-a trezit împotriva mea pe nedrept. 

Nădăjduiesc, dle ministru, că o veţi păstra pe drept în slujba unei politici externe, cu privire la 

care, în linii mari, suntem, de altfel, de acord. (Aplauze unanime, repetate.) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Senatul, sesiunea ordinară 1936–1937, şedinţa de vineri, 12 februarie 1937, în „Monitorul 

Oficial“, partea a III-a, Dezbaterile parlamentare, nr. 28, pp. 1 385–1 394.  
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 13 februarie 1937 

 

Prânzit ieri la Legaţia Suediei. Casă foarte simpatică aranjată şi mobilată în gustul 

anilor 1830. Ministrul, dl Reutersfeld, şi simpatica lui soţie respectă toate tradiţiile într-o 

„ambianţă“ din cele mai plăcute. Astfel la masă, după supă, stăpânul casei a salutat într-un 

mic discurs pe oaspeţi. La sfârşitul mesei, Guţă Tătărescu, în onoarea căruia era primirea, a 

spus câteva cuvinte în cinstea amfitrionilor (fusese prevenit că aşa sunt uzanţele suedeze). În 

cursul mesei dl şi dna Reutersfeld au făcut „skol“ (!) cu fiecare pe rând, adică au ridicat un 

pahar în sănătatea fiecărui invitat, uitându-se adânc în ochii lui. „Skolitul“ (!) nu spune nimic 

şi se închină cu respect! Invitaţii fuseseră aleşi cam ciudat; erau acolo Ostrovski şi Luca 

Sturdza, gardist şi mâncător de bolşevici; eram eu şi Tătărescu, pe care în ultima vreme l-am 

tratat fără menajament. Tătărescu a rupt însă gheaţa şi am stat mult de vorbă cu el, mai ales pe 

chestiunea Titulescu. Mi-a confirmat că nicio împăcare nu e posibilă între el şi Titulescu, ca şi 

între acesta şi Rege. În ce priveşte decoraţiile, de asemenea, că au fost date (chiar a lui, lucru 

pe care-l uitasem) astă-vară, cu prilejul vizitei Micii Înţelegeri. Decretele au apărut acum în 

„Monitor“, de unde informaţiile publicate în ziare. Tătărescu a început din nou cu „trebuie să 

ne vedem, să stăm de vorbă“. I-am spus că cu plăcere – fără nicio intenţie de urmare. 
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Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 67–68. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 14 februarie 1937 

 

Convenţia noastră de comerţ şi plăţi cu Italia a fost semnată ieri, la Roma. Am fost 

prima ţară care a aplicat sancţiunile împotriva Italiei – suntem cea din urmă în reglarea 

raporturilor cu dânsa după ridicarea sancţiunilor. Deşi îndepărtat de la Ministerul de Externe, 

pare că Titulescu, sau cel puţin spiritul său, tot mai domneşte în anumite cercuri. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 69. 
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ARTICOL PUBLICAT ÎN ZIARUL „EPOCA“ DE GRIGORE FILIPESCU, 

PREŞEDINTE AL PARTIDULUI CONSERVATOR,  

CU PRIVIRE LA RECENTELE DEZBATERI PARLAMENTARE  

CONSACRATE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI  
 

 

Şedinţa de ieri a Senatului 

 

Declaraţiile ministrului de Externe ieri la Senat au fost categorice. 

Mica Înţelegere rămâne pentru Dsa entitatea diplomatică definită de protocolul de la 

Belgrad din 16 februarie 1933, iar nu o simplă înţelegere împotriva revizionismului maghiar. 

Nu ne pare rău că d. Gafencu a provocat accesele de indignare ale ministrului 

Afacerilor Străine împotriva acelor ce se îndoiesc de sinceritatea politicii sale. 

A repeta unele lucruri nu strică câteodată, îndeosebi atunci când ai a face cu surzi. 

D. Gafencu nu vorbea ieri pentru d. Victor Antonescu, ci ca să fie auzit de acei ce au 

luat de pretext un incident pentru a torpila întreaga noastră politică externă. 

În focul discuţiei, d. ministru de Externe a uitat să pună la locul lui pe un domn senator 

care a crezut de cuviinţă – o rea cuviinţă în cazul de faţă – să insulte un stat vecin. 

În ce mă priveşte, prefer metrul de platină cuvintelor de la Milano. 

Şedinţa de ieri a Senatului, dacă a fost bună în ansamblul ei, a avut şi o latură urâtă: 

atitudinea unor membri ai maturului corp – din fericire puţini la număr – faţă de d. Titulescu. 
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D. Orleanu
34

 a avut curajul părerilor sale şi atunci când d. Titulescu era ministru de 

Externe. Alţii se ploconeau în faţa lui. 

Aproape trei ani cât a făcut parte din cabinetul liberal d. Titulescu, aceşti viteji n-au 

deschis gura. 

Curajul le-a revenit ca prin farmec văzând scaunul dlui Titulescu gol. 

Unii au avut întreruperi deplasate, de câte ori se rostea numele fostului ministru, alţii, 

mai modeşti, murmurau cuvinte de neînţeles. 

Erau mai în rolul lor când aplaudau acum un an, pricepând ori nepricepând. 

Grigore Filipescu 

 

„Epoca“, 14 februarie 1937. 
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ DE EDMOND CIUNTU,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENTIAR  

AL ROMÂNIEI LA MOSCOVA,  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA 

CONVORBIREA AVUTĂ CU MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV,  

COMISAR AL POPORULUI PENTRU AFACERILE EXTERNE AL U.R.S.S. 

 

 

Nr. 517 

Strict confidenţial 

 

Moscova, 16 februarie 1937 

ora 00,44 

 

Am avut astă-seară, la Ambasada turcă, cu domnul Litvinov, sculat după o gripă, o 

destul de lungă convorbire. Întretăiată de zâmbetul şi chiar glume, în fond, însă, extrem de 

neplăcute. 

Dsa vede România alunecând iremediabil pe panta fascismului. Din voinţă sau 

neputinţă, Regele şi guvernul se lasă debordaţi de mişcarea extremistă de dreapta, care 

îndrăzneşte să se dea chiar la atacuri în contra persoanelor în plină stradă, fără ca guvernul să 

intervină. Am căutat zadarnic să arăt domnului Litvinov lipsa de temei a temerilor sale, cu 

toate argumentele posibile, între care şi acela că Garda de Fier, la care Dsa în special făcea 

aluziune, este lipsită de conducători. 

În chestiunea J. Šeba, Dsa mi-a spus că este de neînţeles cum guvernul a lăsat 

chestiunea să se dezvolte într-un scandal public sau, mai bine zis, că guvernul a făcut 

conştient jocul Poloniei. Am replicat că guvernul nu are niciun mijloc de constrângere 

formală a parlamentarilor din opoziţiune. La aceasta, domnul Litvinov mi-a răspuns, cu 

nestăpânită ironie „Atunci există democraţie la dvoastră“. „Mult mai mult decât vă 

închipuiţi“, mi-a fost răspunsul. Atunci cum se face, a replicat domnul Litvinov, că în 

momentul când domnul Arciszewski a atacat în mod scandalos, ce se cunoaşte, pe domnul 

Titulescu, Camera dvoastre nu a reacţionat? Am răspuns că reacţiunea a fost din partea 

întregii prese, inclusiv ziarul „Curentul“. 

                                                 
34

 Mihail G. Orleanu. 
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În continuare, domnul Litvinov s-a felicitat de a se fi arătat clarvăzător în chestiunea 

Pactului de asistenţă mutuală între noi. Un asemenea pact ar fi fost astăzi la pământ, adică 

formal ar fi dăinuit, însă golit de orice substanţă. Relaţiunile dintre Soviete şi România nu mai 

pot fi azi cele din trecut, căci România s-a dat prizonieră Poloniei. Domnul ministru 

Antonescu s-ar fi angajat, cu ocaziunea vizitei sale la Varşovia, să nu se încheie niciun fel de 

acord cu U.R.S.S. fără consimţământul Poloniei şi se pare că a intervenit chiar un act scris în 

acest sens (m-a întrebat dacă cunosc acest fapt, ceea ce, de bună seamă, am negat). 

În chestiunea Pactului dintre Iugoslavia şi Bulgaria, nu înţelege cum România şi-a dat 

consimţământul, pur şi simplu. Domnul ministru Antonescu i-ar fi spus la Geneva că Franţa ar 

fi sfătuit sau stăruit în acest sens la Bucureşti. Or, întrebând pe domnul Delbos, acesta a negat, 

afirmând că, dimpotrivă, a sfătuit ca să se înscrie o formulă care menţine întregile obligaţiuni 

ale Pactului Balcanic. La obiecţiunea mea de ce Turcia şi Grecia şi-au dat consimţământul, 

domnul Litvinov a replicat că politica domnului Rüstü Aras nu este întotdeauna clară, iar 

Grecia ce putea face faţă de consimţământul României şi Turciei. În ceea ce-l priveşte, a spus 

ministrului bulgar de aci, care i-a cerut aprecierea, că Pactul iugoslavo-bulgar nu-l 

interesează, căci Înţelegerea Balcanică o consideră [lipsă în text] pentru politica noastră 

comună. 

Cu ce s-a ales România din politica sa din ultimele cinci luni, s-a întrebat sarcastic 

domnul Litvinov. Cu dislocarea Micii Înţelegeri, slăbirea Înţelegerii Balcanice, slăbirea 

raporturilor cu Sovietele, trezirea de nemulţumiri în Franţa, în schimb a câştigat surâsul 

domnului Beck. 

Mi-ar fi greu să redau totul, mai ales accentul, vehemenţa sau ironia. În ansamblu, 

cum nu se poate mai defavorabil. 

Domnul Litvinov mi-a spus că aşteaptă pe Ostrovski, pentru un raport verbal, de 

îndată ce noul consilier sovietic (fost prim-secretar la Stockholm) va sosi la Bucureşti. Cred, 

deci, indispensabil să îndoctrinaţi pe Ostrovski înainte de plecare. De asemenea, socotesc util, 

în caz când angajamentul ce s-ar fi luat la Varşovia nu există (căci nu cred că a fost luat sau, 

în orice caz, nu fără contrapartidă), să lămurim pe domnul Litvinov că a fost rău informat. 

 

AMAE, fond 71, 1920–1944, U.R.S.S., vol. 84; apud Relaţiile româno-sovietice. Documente, 

vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 53, 

pp. 113–115. 
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TELEGRAMĂ A LUI VICTOR ANTONESCU,  

MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI,  
CĂTRE EDMOND CIUNTU,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENTIAR AL ROMÂNIEI  

LA MOSCOVA, CUPRINZÂND INSTRUCŢIUNI PENTRU O  

VIITOARE ÎNTREVEDERE A DIPLOMATULUI ROMÂN CU  

MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV,  

COMISAR AL POPORULUI PENTRU AFACERILE EXTERNE AL U.R.S.S. 

 

 

[Bucureşti], 17 februarie 1937 

 

Drept răspuns la telegrama dvs. privitoare la convorbirea cu domnul Litvinov: 
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Binevoiţi a lua notă de următoarele consideraţiuni spre a restabili adevărul cu prilejul 

viitoarei dvs. întrevederi cu dl Litvinov: 

Întâi. În ce priveşte cartea domnului Šeba. 

N-am făcut jocul nimănui în această chestiune. Când mi s-a semnalat, acum trei luni, 

de către polonezi, că dl Šeba a făcut în acea carte unele afirmaţiuni foarte neplăcute pentru 

Polonia, am răspuns că nu mă puteam sesiza de această chestiune şi că urma ca guvernul 

polon să-şi adreseze doleanţele direct la Praga. 

Cartea domnului Šeba, având un caracter public şi putând fi cumpărată şi citită de 

oricine, n-am putut, deci, împiedica mai târziu pe membrii Parlamentului nostru şi pe ziarişti 

să ia cunoştinţă de unele pasagii pe care, cu drept cuvânt, le-au socotit inadmisibile din partea 

unui reprezentant diplomatic, acreditat la Bucureşti. Faptul că era vorba de reprezentantul 

unui stat amic nu făcea decât să agraveze lucrurile, totuşi am făcut tot ce am putut pentru a 

diminua importanţa incidentului. 

Deoarece nu aş fi putut nega gravitatea unora din pasagiile privitoare la ţara noastră, 

am fost nevoit să declar că nu cunoşteam textul, neavând încă o traducere oficială. În acest 

mod, am reuşit să evit discuţiuni dezagreabile în Parlament. Am apărat atât alianţa cu 

Cehoslovacia, cât şi personal pe domnul Šeba, cu căldură. 

Al doilea. În ce priveşte afirmaţiunile în legătură cu vizita mea la Varşovia. Vă 

amintesc că, prin articolul 5 al Tratatului nostru de garanţie cu Polonia, avem obligaţia 

reciprocă de a nu încheia nicio alianţă cu o terţă putere fără o prealabilă concertare. Dacă dl 

Litvinov a făcut aluzie la această dispoziţiune a Tratatului, veţi binevoi a-i arăta că zisul 

Tratat datează din 1926, fiind prelungit pentru ultima oară, prin tacită reconducţiune în 1934, 

pe vremea când dl Titulescu era ministrul Afacerilor Străine al României şi că, deci, el nu 

poate reprezenta vreo schimbare ce ar fi intervenit în ultimele cinci luni, în politica noastră 

externă. 

Adaug că nu am luat niciun alt angajament de niciun fel, nici în scris, nici măcar 

verbal, faţă de guvernul polon sau de dl Beck. 

Al treilea. În ce priveşte Pactul bulgaro-iugoslav, veţi arăta dlui Litvinov că îmi 

menţin cu totul afirmaţiunile, că dl Delbos a insistat pe lângă mine ca să-mi dau 

consimţământul la încheierea acestui pact. Nu dânsul a sfătuit a se înscrie o formulă care să 

menţină întregi obligaţiunile din Pactul Balcanic, ci eu i-am arătat că nu pot să accept pactul 

dacă nu se găseşte o modalitate de a exprima formal acest lucru. De altfel, la Paris nu numai 

dl Delbos, ci chiar şi preşedintele Republicii
35

 a insistat pe lângă mine pentru a mă face să 

accept pactul bulgaro-iugoslav, veţi arăta dlui Litvinov că dnii Rüstü Aras şi Krofta au fost 

primii care s-au grăbit să accepte pactul fără a pune condiţiuni. Grecii şi noi am fost ultimii şi 

nu ne-am dat consimţământul decât în contra asigurării că dl Stojadinović va exprima în mod 

formal menţinerea intactă a obligaţiunilor sale rezultând din Pactul Balcanic. Cu prilejul 

întâlnirii de la Atena, Dsa ne-a făcut declaraţiunea cerută, de care am luat act şi care a fost 

înscrisă în procesul-verbal al reuniunii. 

Nu poate fi vorba, în aceste împrejurări, de o slăbire a Înţelegerii Balcanice.  

Adaug că domnul Krofta mi-a transmis mulţumiri că am vorbit domnului Eden de 

chestiunea cehoslovacă. 

Mai adaug că domnul Litvinov îmi pare foarte nervos în ultimul timp. 

 

AMAE, fond 71, 1920–1944, U.R.S.S., vol. 135; apud Relaţiile româno-sovietice. 

Documente, vol. II, 1935–1941, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, 

documentul nr. 55, pp. 118–120. 

 

                                                 
35

 Albert Lebrun. 
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NOTĂ DE CONVORBIRE A LUI MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL U.R.S.S.  

LA BUCUREŞTI, CU SENATORUL GRIGORE FILIPESCU,  

PREŞEDINTE AL PARTIDULUI CONSERVATOR DIN ROMÂNIA 

 

 

Nr. 62 

Secret 

 

 [Bucureşti], 17 februarie 1937 

 

Filipescu… Cred că de data aceasta Tătărescu nu va ceda şi cuvântarea pe care a 

rostit-o în Cameră confirmă părerea mea. 

Lucrurile au evoluat în felul următor, spune Filipescu: 

Sâmbătă după masă s-a făcut publică participarea diplomaţilor la manifestaţie. Luni, la 

orele 12,00, i-am comunicat lui Tătărescu, interimar la Ministerul Afacerilor Străine, că 

intenţionez să-l interpelez în Senat. 

În acest timp, lui Tătărescu i s-a adus la cunoştinţă că naţional-ţărăniştii pregătesc şi ei 

o interpelare în Cameră. Temându-se să nu fie luat prin surprindere, Tătărescu a amânat 

şedinţa Camerelor şi a avut o întrevedere cu Regele. Regele i-a declarat ferm că cei doi 

diplomaţi trebuie expulzaţi, ceea ce mi-a comunicat telefonic. Seara, înaintea şedinţelor celor 

două Camere, m-am dus la el, l-am găsit extrem de hotărât şi am luat şi eu parte la întocmirea 

declaraţiei sale. Plecând de la el, n-am fost, însă, convins că va rezista şi mă aşteptam să 

cedeze. 

Am rămas extrem de mirat că s-a ţinut aşa de bine în Cameră. Nu era în caracterul lui 

Tătărescu. De aici eu trag concluzia că Regele îl susţine pe deplin. 

Chiar dacă Regele ar fi cedat, atunci Tătărescu n-ar fi avut încotro – discursul lui în 

Parlament corespunde stării de spirit a majorităţii parlamentare care, pe măsura apropierii 

momentului trecerii în opoziţie, se strânge tot mai mult în jurul vechilor liberali – Dinu 

Brătianu – şi al tradiţiilor Partidului Liberal de pe timpul lui Ion şi Vintilă Brătianu. 

Dacă, după acest discurs, Tătărescu va ceda, guvernul său va trebui să plece, el 

[guvernul] va fi înlăturat tot de liberali, iar el personal – Tătărescu – va trebui să revină la 

starea de „anonimat“. 

În continuare, Filipescu s-a oprit la problema Gărzii de Fier, la conţinutul articolului 

despre care v-am telegrafiat. 

Trecând la problemele politicii externe a României, Filipescu a spus aproximativ 

următoarele: 

Titulescu a avut foarte multe carenţe. Cea mai importantă dintre ele era frica, el nu era 

un militant. Căutând să fie în relaţii bune cu toţi (être bien) [în interiorul ţării – n.M.O.], el nu 

a creat în jurul său şi a persoanei sale un grup de oameni devotaţi. 

Încercând să se facă de neînlocuit, el s-a înconjurat, atât în Minister, cât şi în 

străinătate, de nulităţi, care îl trădau. Titulescu lua linguşeala drept fidelitate, iar tăcerea din 

politeţe drept consimţământ. 

De aceea, plecarea sa n-a produs o impresie deosebită în ţară. Or, prezenţa lui în postul 

de ministru este mai necesară acum ca oricând. 



229 

 

Consider – spune Filipescu – că frontierele României sunt mai vulnerabile acum decât 

oricând: cei după care am alergat şi pentru câştigarea prieteniei cărora l-am îndepărtat pe 

Titulescu ne răspund cu şuturi în spate (Italia), alţii sunt înclinaţi să ne considere o 

semicolonie, pentru aprovizionarea lor cu materii prime şi unde este permis totul. 

Cu toate metehnele lui Titulescu, ţara n-ar fi ajuns în această situaţie dacă ar fi fost el 

în continuare în post. 

Au moins, il aurait pu garder le prestige du pays et la dignité nationale. 

Trecând la problema relaţiilor noastre, el a confirmat că guvernul est sincèrement 

animé du désir să păstreze cele mai bune relaţii cu noi. 

I-am arătat lui Filipescu imposibilitatea de a menţine relaţii bune între România şi 

Uniunea [Sovietică] în situaţia în care noi rămânem fideli Societăţii Naţiunilor, ideii de 

securitate colectivă şi obligaţiilor noastre ce derivă din calitatea de membru al Societăţii 

[Naţiunilor] şi din concepţia noastră de securitate. 

În timpul lui Titulescu, relaţiile de prietenie româno-sovietice, pornind, fireşte, de la 

cursul de politică externă a României, care coincidea cu orientarea U.R.S.S. în această 

chestiune, nu inspira niciun fel de suspiciuni, ceea ce nu se poate spune despre poziţia lui 

Antonescu. 

Pe de o parte, Filipescu a încercat să nege tezele mele despre modificarea cursului de 

politică externă, pe de altă parte, a început să acuze Franţa, în special pe Laval, ca sursă a 

răului în Europa şi în România. A spus, printre altele, că, dacă n-ar fi fost Laval, plecarea lui 

Titulescu ar fi fost de neconceput. Filipescu consideră că nici acum Franţa nu s-a debarasat 

încă pe deplin de psihoza „lavalismului“. 

Argumentul: atitudinea Franţei faţă de evenimentele din Spania. Nu este nimic 

surprinzător că Bucureştii se găsesc în stadiul de divergenţe în politica externă şi încearcă, în 

primul rând, să întărească legăturile sale, dar în aşa fel încât, fără a dobândi nimic nou, 

Bucureştii pierd ceea ce au. 

A venit vorba, fireşte, despre relaţiile româno-polone. Filipescu este de părere că nu 

trebuie acordată o mare importanţă vizitei lui Antonescu, întrucât această călătorie n-a 

schimbat în esenţă nimic, în afară de faptul că i-a gâdilat vanitatea de om bătrân [Antonescu 

are în jur de 70 de ani – n.M.O.]. 

I-am atras atenţia lui Filipescu asupra următoarelor: dacă vizita n-a schimbat în esenţă 

nimic, ea a fost dăunătoare pentru România şi pentru cauza păcii, pentru că ea a trezit 

suspiciuni şi în Uniunea [Sovietică] şi în Cehoslovacia privind sinceritatea declaraţiilor 

politicienilor români. 

Comunicatul Antonescu–Beck de la sfârşitul vizitei, însă, precum şi vizita lui 

Samsonovici nu ne fac să fim de acord cu părerea lui Filipescu care, de altfel, este similară cu 

părerea unor membri ai guvernului. 

Atitudinea Cabinetului Tătărescu faţă de Iugoslavia lui Stojadinović dezminte 

afirmaţiile guvernului şi ale lui Filipescu. 

Răcirea relaţiilor cu Cehoslovacia reprezintă o altă dezminţire. Comportamentul 

guvernului român în chestiunea Pactului bulgaro-iugoslav este cea de-a treia [dezminţire]. În 

sfârşit, dezbaterile din Cameră în legătură cu incidentul Šeba, interpelările deputaţilor şi 

replicile lui Antonescu sunt dovezi incontestabile ale turnurii bruşte a României de la ideea 

Micii Înţelegeri, legată de concepţia securităţii colective, de la concepţia Societăţii Naţiunilor, 

Franţei, U.R.S.S., Angliei şi Cehoslovaciei la ideea alianţei cu Polonia, legată – dacă nu în 

formă, atunci în fond – de concepţia germană şi poloneză, concepţia pactelor bilaterale, a 

pactelor ce oferă „libertate agresorului“. 

La început, Filipescu a prezentat teoria „neutralităţii“, dar evitând stăruitor să se 

solidarizeze cu această idee. Convingându-se că nu poate plasa această idee în cadrul 

Societăţii Naţiunilor, Filipescu a renunţat să dezvolte această temă şi a declarat: 
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„Eu consider şi acum mult mai verosimilă o apropiere sovieto-germană decât un 

război sovieto-german. Deşi sunt absolut convins că Uniunea Sovietică nu nutreşte niciun fel 

de idei agresive faţă de Polonia şi cu atât mai puţin faţă de România, totuşi trebuie luate 

măsurile necesare de precauţie împotriva celor ce ar putea reveni la spiritul Rapallo. Acesta 

este, după părerea mea, sensul deplasării lui Antonescu la Varşovia“, spune Filipescu. 

„Admiţând caracterul plauzibil al unei ipoteze atât de neverosimile – îi spun lui 

Filipescu – consideraţi, oare, că alianţa dvs. cu Polonia este o garanţie suficientă a 

inviolabilităţii frontierelor dvs. în cazul în care Tratatul de la Rapallo, plus Tratatul din 1926, 

ar îmbrăca forma unei apropieri militare între Uniunea [Sovietică] şi Germania?“ I-am atras 

atenţia lui Filipescu că, dacă se acceptă posibilitatea unei apropieri sovieto-germane, atunci 

trebuie admis că ea este posibilă pe unul dintre următoarele două fundamente: baza cursului 

politic al U.R.S.S. – adică Societatea Naţiunilor, securitatea colectivă – atunci apropierea 

sovieto-germană nu este periculoasă nici pentru România, nici pentru oricare altă mică putere. 

În acest caz, alianţa polono-română devine inutilă, pentru că ea este substituită de 

adoptarea de către Germania a principiilor Societăţii Naţiunilor. 

Dacă, însă, admiţând incredibilul, că Uniunea Sovietică se apropie de Germania, pe 

baza concepţiei germane, revizioniste, pacte bilaterale, atunci aceasta ar însemna consolidarea 

blocului puterilor revizioniste cu o forţă puternică aşa cum este U.R.S.S., deci un bloc italo-

germano-sovieto-japonez, plus Ungaria şi Bulgaria. În ce măsură ar putea alianţa cu Polonia 

să ajute România, în acest caz? 

Atunci i-am amintit lui Filipescu de schimbul de note din 1934 dintre U.R.S.S. şi 

Germania în legătură cu garantarea independenţei şi integrităţii ţărilor vecine. 

I-am spus lui Filipescu că numai acest fapt determină atitudinea noastră faţă de 

concepţia de politică externă germană; i-am amintit şi de declaraţia lui Litvinov la recepţia 

dată în onoarea ziariştilor cehi din 1935 şi de interviul lui Stalin şi Molotov, de discursul lui 

Litvinov la Societatea Naţiunilor. 

Filipescu mi-a pus pe neaşteptate următoarea întrebare: „Va îndeplini Uniunea 

Sovietică obligaţiile sale faţă de Cehoslovacia?“ 

I-am comunicat lui Filipescu că prevederea din Constituţia noastră dă dreptul 

organului suprem al puterii noastre să recurgă la război numai în două cazuri: atacarea 

teritoriului nostru şi în cazul îndeplinirii de către noi a obligaţiilor noastre internaţionale. I-am 

atras atenţia lui Filipescu că U.R.S.S. şi-a îndeplinit şi îşi îndeplineşte întotdeauna obligaţiile. 

[Filipescu]: „Deci veţi trece cu forţa prin România?“ 

[Ostrovski]: „Dar România, ca aliată a Cehoslovaciei şi ca membră a Societăţii 

Naţiunilor, n-are, oare, de gând să-şi îndeplinească obligaţiile sale?“ 

Filipescu s-a simţit jenat. 

 
AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 134, dosar 83; apud Relaţiile româno-sovietice. Documente, 

vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 54, 

pp. 115–118. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 18 februarie 1937 
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Fabricius mi-a spus că ştie de la Sola că guvernul român a făcut un demers la Roma 

căutând să obţină ca ministrul Italiei să fie rechemat, fie şi vremelniceşte, fie şi numai să dea 

explicaţii. Dl Lugoşianu a întâmpinat un refuz formal din partea contelui Ciano. Mai mult, 

Sola trebuia să fie numit ambasador, undeva în America de Sud. După cele întâmplate, 

ministrul de Externe italian a declarat că-l va menţine la Bucureşti până va obţine satisfacţie 

pentru ofensa adusă reprezentantului Italiei în Parlamentul român. „Şi eu trebuia să plec la 

Berlin, a încheiat Fabricius, pentru afaceri, dar acum nu mai plec până se va lichida 

chestiunea într-un fel sau în altul“. 

 La Cameră, având treabă cu Valer Pop (ministrul Industriei) pentru „Steaua Română“, 

am crezut de datoria mea să-i repet cele spuse de Fabricius şi să-l rog să le comunice şi lui 

Tătărescu. Să-i mai spună din partea mea că ar fi o crimă ca din acest conflict personal să iese 

o ruptură cu Germania şi cu Italia. Şi câtă apă la moara lui Titulescu, care cu toată 

impulsivitatea lui n-a ajuns până la o ruptură cu nimeni. O nouă dovadă a incoerenţei care 

domneşte în guvern şi în sferele înalte e că, cuvintele aproape ireparabile ale lui Tătărescu 

erau pronunţate în Cameră exact în momentul în care Regele spunea lui Pangal: „Titulescu ne 

strica pe rând cu toată lumea şi trebuia apoi să împac eu lucrurile. Cel puţin cu Antonescu am 

linişte; e bine cu toţi!“ Să-l vedem pe unde scoate acum cămaşa. Şi Valer Pop găsea că dl 

Guţă a sărit dincolo de cal şi că pentru nimic în lume nu trebuiau rupte relaţiile cu Italia şi mai 

ales – zicea el – cu Germania. Soluţia îi părea însă grea: „Dacă plecăm noi şi vin oameni de 

dreapta, vor capitula înaintea Germaniei şi ne vom strica cu Franţa. Dacă vin oameni de 

stânga, n-am câştigat nimic, şi cearta cu Germania şi cu Italia va fi şi mai sigură.“ I-am 

replicat că pe chestiunea asta nu trebuie să plece nimeni: nici miniştrii străini, nici guvernul. 

Să găsească o formulă de împăcare: vor urla naţional-ţărăniştii, şi încă – iar toate celelalte 

grupări politice nu vor zice nimic. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 81. 
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CONTRACT DE ÎMPRUMUT ÎNCHEIAT ÎNTRE OMUL DE AFACERI ELVEŢIAN 

JACQUES SALMANOWITZ ŞI NICOLAE TITULESCU  

 

 

[Suisse], 18 Février 1937 

 

Entre M. Jacques Salmanowitz et M. Nicolas Titulesco est intervenu le contrat de prêt 

suivant : 

1/ M. Nicolas Titulesco reconnait avoir reçu à titre de prêt la somme de 

deuxcentsmille francs suisses, remboursables dans trois ans, c’est à dire le 18 fevrier 1940 

(dixneufcentsquarante) et portant intérêt de cinq pur cent par an payable semestriellement.  

2/ M. Nicolas Titulesco déclare affecter à titre spécial au paiement de cette dette les 

deux terrains qu’il a à Bucarest Chaussée Kiseleff, le premier étant occupé actuellement par la 

Cofetaria Princiara, le second par l’École de Broderie (ancienne villa Ghika). 

La surface de ces deux terrains est d’environ six mille mètres carrés.  

En consequence de cette obligation M. Nicolas Titulesco s’engage de ne pas 

hypothéquer ces deux terrains avant d’avoir accordé une première hypothèque en faveur de 
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M. Jacques Salmanowitz pour la somme de deuxcentsmille francs suisses dont traite le 

présent acte.  

3/ M. Jacques Salmanowitz reconnait que la dette dont il est question dans le présent 

acte pourra être remboursée avant le délai, soit par fractions soit integralement.  

Fait en Suisse en double exemplaire le 18 Février 1937. 

 

(ss) J. Salmanowitz                                                               (ss) N. Titulescu 

 

[Traducere] 

 

[Elveţia], 18 februarie 1937 

 

Între domnii Jacques Salmanowitz şi Nicolae Titulescu a intervenit următorul contract 

de împrumut:  

1) Domnul Nicolae Titulescu recunoaşte că a primit, cu titlu de împrumut, suma de 

două sute mii franci elveţieni, rambursabili în trei ani, adică la 18 februarie 1940 (o mie nouă 

sute patruzeci) şi cu o dobândă de cinci la sută pe an, plătibilă semestrial. 

 2) Domnul Nicolae Titulescu declară că girează, cu titlu special, achitarea acestei 

datorii, cu cele două terenuri pe care la deţine în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff, primul fiind 

ocupat actualmente de Cofetăria Princiara, iar al doilea de Şcoala de Broderie (fosta Vilă 

Ghyka). 

 Suprafaţa acestor două terenuri este de aproximativ şase mii de metri pătraţi. 

Ca urmare a acestei obligaţii, domnul Nicolae Titulescu se angajează să nu ipotecheze 

aceste două terenuri înainte de a-i fi acordat o primă ipotecă domnului Jacques Salmanowitz 

pentru suma de două sute de mii franci elveţieni despre care vorbeşte prezentul act. 

3) Domnul Jacques Salmanowitz recunoaşte că datoria despre care este vorba în 

prezentul act va putea fi rambursată înainte de termen, fie prin rate, fie integral. 

Încheiat în Elveţia, în dublu exemplar, la 18 februarie 1937. 

 

(ss) J. Salmanowitz                                                              (ss) N. Titulescu 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 14, dosar 11. 
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NOTĂ DE CONVORBIRE A LUI MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI, 

 TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL U.R.S.S.  

LA BUCUREŞTI, CU BEBE BRĂTIANU, SECRETAR GENERAL  

AL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL DIN ROMÂNIA 

 

 

Nr. 64 

Secret 

 

[Bucureşti], 23 februarie 1937 

 

Acum se poate spune sigur că situaţia în interiorul ţării este de asemenea natură încât 

stârneşte temeri faţă de existenţa regimului. Partidul Liberal, purtătorul tradiţiilor lui Ion şi 
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Vintilă Brătianu, nu poate admite ascensiunea în continuare a Gărzii de Fier, devenită „stat în 

stat“, cu poliţie proprie, cu tribunale, cu închisorile şi călăii proprii. Partidul [Liberal] nu 

poate accepta acest lucru, pentru că aceasta ar însemna o pieire fără glorie a partidului care a 

edificat regatul. Partidul nu va permite aşa ceva. Astăzi, la şedinţa delegaţiei permanente, noi 

am respins demisia lui Tătărescu, propunându-i ca mai întâi să introducă liniştea în ţară şi 

apoi, împreună cu partidul, să treacă în opoziţie, păstrând imaginea bună a partidului în ţară şi 

în străinătate. Noi i-am impus să-şi asume personal responsabilitatea pentru restabilirea 

ordinii constituţionale – astă seară Tătărescu va fi ministru al Afacerilor Interne, iar [Vasile] 

Sassu, reprezentant al vechii gărzi liberale, ministru al Justiţiei. 

Ori introducem ordine, ori partidul îşi dă demisia, curat, dacă va trebui, el îl va 

dezavua pe Tătărescu. 

Am plasat discuţia în jurul subiectului de maximă actualitate – cuvântarea lui 

Tătărescu în Cameră în problema celor doi miniştri. 

Bebe Brătianu a acceptat cu plăcere acest subiect. 

El spune: comportamentul ambilor miniştri ar fi fost absolut de neconceput în oricare 

alt guvern de liberali, conservatori, naţional-ţărănişti. 

Încă de anul trecut, niciun alt reprezentant nu şi-ar fi permis ceva asemănător. Aceşti 

domni au profitat de politica nesancţionării curentelor de extremă dreaptă. Partidul Liberal, 

simbol al independenţei româneşti, nu poate accepta aşa ceva pentru a nu-şi pierde identitatea. 

Am transmis acest mesaj Regelui prin Tătărescu şi ne-am bucurat de înţelegere 

deplină. Preşedintele Partidului [Liberal], Dinu Brătianu, va avea şi el o audienţă la Rege. 

După o mică pauză, Brătianu declară: „Cât de mult au decăzut oamenii noştri de stat! 

În comparaţie cu pleiada glorioasă, Brătianu, Take Ionescu, Filipescu, Carp – ce pigmei! 

Niciun sentiment de onoare, niciun simţ al responsabilităţii pentru cele declarate, niciun 

sentiment de responsabilitate pentru ţară – ce nimicnicie! 

Pe Vanea Inculeţ al dvs. [mi se adresează cu o umbră de reproş – n.M.O.] l-aţi 

cunoscut înainte de a veni aici? Ce fel de om era el acolo, la dvs.?“ 

Într-o manieră elegantă, m-am dezis de Inculeţ. 

[Brătianu]: „La noi, el este principalul specialist în probleme ruseşti. Apropo, care mai 

este situaţia relaţiilor noastre?“ 

I-am spus lui Brătianu că nu se poate vorbi despre relaţiile noastre fără să vorbim, 

separat, despre atitudinea noastră faţă de România şi invers. 

Noi continuăm să promovăm acelaşi curs care a existat aici în timpul lui Titulescu: 

cursul de menţinere şi de dezvoltare a unor relaţii prieteneşti, începute în mod fericit de 

Titulescu. 

În ceea ce priveşte atitudinea României faţă de noi, o apreciem cel puţin duplicitară; 

premierul, vice-premierul, ministrul de Externe, toţi care mai de care jură prietenie, însă 

aceste jurăminte sunt din ce în ce mai puţin convingătoare. 

Brătianu s-a mirat şi m-a rugat să-i expun situaţia mai pe larg, având în vedere că şi 

Antonescu şi Tătărescu se laudă constant de relaţiile excelente cu Rusia. „Înţelegeţi dvs. – 

spune Brătianu – cât de preţioasă este pentru noi liniştea şi pacea pe Nistru.“ 

I-am prezentat lui Brătianu viziunea noastră asupra actualei stări a poziţiei guvernului 

de la Bucureşti faţă de noi, în contextul general al politicii externe româneşti, pe care o 

considerăm net deosebită de politica lui Titulescu. 

„Este la mintea cocoşului, îi spun lui Brătianu, că nu poţi dori prietenie cu U.R.S.S., 

lăsându-te totuşi condus de Iugoslavia în problemele Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice, 

că nu putem crede în sinceritatea declaraţiilor de prietenie, când voi vă înhămaţi din nou la 

carul Poloniei lui Beck şi a prinţului Radziwiłł.“
36

 

                                                 
36

 Aluzie la prezenţa pe scena politică poloneză în perioada interbelică a lui Janusz Ksawery Franciszek 

Radziwiłł.  
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I-am făcut, timp de aproape jumătate de oră, o apreciere a politicii externe româneşti, 

începând cu septembrie; i-am explicat sensul hotărârilor Conferinţei de la Bratislava, al 

apropierii iugoslavo-ungare, iugoslavo-germane, al Pactului bulgaro-iugoslav, al politicii 

poloneze înainte şi după vizita lui Antonescu, implicaţiile acestei vizite în contextul relaţiilor 

ceho-polone, ceho-germane şi polono-germane; în sfârşit, vizita lui Antonescu şi Samsonovici 

în Polonia, în contextul relaţiilor polono-sovietice şi polono-germane. Am încheiat cu 

problema atitudinii opiniei publice româneşti faţă de U.R.S.S.: manifestarea libertăţii presei 

prin atacuri împotriva U.R.S.S. şi interdicţiile cenzurii când este vorba despre realităţile din 

U.R.S.S., interzicerea filmelor, neacceptarea publicaţiilor, chiar şi a celor ştiinţifice. Am 

caracterizat această situaţie quarantaine autour de mon pays en sens unique. 

Brătianu mi-a mulţumit în mod deosebit pentru informare şi, în încheiere, a deplâns 

foarte mult absenţa lui Titulescu. 

 

AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 134, dosar 83; apud Relaţiile româno-sovietice. Documente, 

vol. II, 1935–1941, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 57, 

pp. 122–124. 
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ARTICOL CRITIC LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU PUBLICAT ÎN ZIARUL 

„BUNAVESTIRE“, DE OMUL POLITIC MIHAIL MANOILESCU 

 

 

Nicolae Titulescu 

 

Ultima călătorie a dlui Victor Antonescu în străinătăţile balcanice înseamnă o 

încercare mai mult de a strânge şi lipi la un loc sfărâmăturile sistemului politic al dlui 

Titulescu. 

 Este în adevăr înduioşătoare grija cu care d. Victor Antonescu încearcă să susţie o 

construcţie politică, care trosneşte şi se crapă în toate încheieturile ei. Cu o grijă de bun şef de 

şantier, d. Victor Antonescu aleargă, când la un colţ al edificiului, când la celălalt, ici 

astupând cu ciment o largă spărtură, dincoace punând o proptea şi mai ales căutând să 

oprească apele năvalnice, care se infiltrează la temelia însăşi a clădirii, moştenită de la 

predecesorul său. 

 Edificiul diplomatic al dlui Titulescu are toate calităţile: e clădit pe terenul de granit al 

Societăţii Naţiunilor şi al securităţii colective; e împodobit cu toate ornamentele talentului şi e 

luminat din toate părţile de cea mai copioasă reclamă pe care a cunoscut-o istoria diplomatică. 

 Ca monumentele de artă, în jurul cărora stau noaptea reflectoarele pentru ca să le puie 

în relief toată frumuseţea stilului, opera arhitectonică a dlui Titulescu, bogată în etaje de pacte 

suprapuse şi în creneluri de paragrafe, stă sub lumina orbitoare – şi, vai!, costisitoare – a 

reflectoarelor presei internaţionale. 

 Dar acest admirabil edificiu are totuşi, pentru noi, ţărani mărginiţi de la Dunăre, care 

urmărim cu greu alambicările geniului, un păcat fără iertare: nu este în stil românesc. 

 El poartă întrânsul toate inspiraţiile arhitectonice de la cottage-ul englezesc până la 

izba rusească şi până la sinagoga din Praga, dar nu are nimic care să amintească casele cu 

pridvor din acea Oltenie, în care d. Titulescu a făcut pe vremuri marea greşeală de a se fi 

născut. 

 Desigur, este o greşeală pe care a regretat-o viaţa întreagă. 
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 Şi şi-a mărturisit acest regret în mii de forme: prin gând şi prin faptă, dar bineînţeles – 

ca orice diplomat fin – niciodată prin vorbă. 

 Toată viaţa sa, ca şi toată cariera sa de diplomat, nu e decât străduinţa şi umilinţa de a 

fi venit pe lume într-un cadru atât de îngust şi de primitiv. De aceea, în faţa străinătăţii, d. 

Titulescu face tot ce poate pentru a-şi scuza originea sa românească, pe care caută să o facă 

uitată şi iertată prin identificarea sa perfectă cu tot ce este internaţional şi universal. 

 Pentru fostul nostru cancelar, înfiinţarea Ligii Naţiunilor a fost o binefacere. Dacă 

Liga Naţiunilor nu exista, trebuia inventată, pentru ca să-i poată da dlui Titulescu o stare 

civilă şi o patrie, aşa cum o visase. 

 Pentru dispoziţiile sale sufleteşti, Liga Naţiunilor oferea o ambianţă ideală. Acolo Dsa 

se putea dezbrăca – fără a înfrunta indecenţa – de calitatea de român şi cu cât o făcea mai 

ostentativ, cu atât îşi acumula mai multe merite în faţa iudaismului, a capitalismului 

internaţional şi a francmasoneriei. Acolo putea – ceea ce în general este interzis diplomatului 

– să vorbească public şi să vorbească mult. Şi, mai ales, putea să vorbească fără răspundere, 

fiindcă, la urma urmei, ce gravitate putea să aibă acele nevinovate rezoluţii ale Ligii 

Naţiunilor, pe care nu le executa nimeni? 

 În sfârşit, Liga Naţiunilor mai oferea ceva: era posibilitatea ca eu-l său, acest eu pentru 

care nu se găsesc destul de mari majuscule, să se expuie lumii întregi într-o vitrină luminoasă, 

în mijlocul unui mare bazar internaţional. 

 Chipul său putea fi fotografiat şi belinogramat
37

 în toate felurile, iar glasul său putea fi 

megafonat, radiodifuzat şi gramofonat spre cele patru unghiuri ale Pământului. 

 De aceea, catastrofa Ligii Naţiunilor este un dezastru personal pentru d. Titulescu. De 

aceea, orice bun român de astăzi, care doreşte gloria ţării lui, trebuie să puie proptea lângă 

proptea ca să ţină mai departe în picioare Liga Naţiunilor şi celelalte [antante] de tot felul, 

care permiteau dlui Titulescu să cumuleze, ca şi cunoscutul personaj caragelian, preşedinţia, 

preşedinţia atâtor „comitete şi comiţii“ internaţionale. 

 Că aceasta este o datorie a ceasului de faţă, vom dovedi-o şi altfel, de câte ori vom mai 

avea prilejul să ne ocupăm de întreaga politică a fostului nostru dictator extern. 

Mihail Manoilescu 

 

„Bunavestire“, 25 februarie 1937. 
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ DE EDMOND CIUNTU,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENTIAR  

AL ROMÂNIEI LA MOSCOVA,  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA 

CONVORBIREA AVUTĂ CU MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV,  

COMISAR AL POPORULUI PENTRU AFACERILE EXTERNE AL U.R.S.S. 

 

 

Nr. 630 

 

Moscova, 25 februarie 1937, ora 18,45 

 

                                                 
37

 Belinograf – Aparat pentru transmiterea la distanţă prin mijloace telegrafice a imaginilor de pe fotografii 

speciale. Inventat de Édouard Belin la sfârşitul primului deceniu al secolului XX şi perfecţionat în anii următori. 
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Am întâlnit aseară, cu ocaziunea sărbătorii naţionale estoniene, pe Litvinov. Mi-a 

comunicat, fără comentarii, ştirea că domnul prim-ministru a luat departamentul Internelor cu 

prefectul Poliţiei Capitalei ca subsecretar de stat. I-am expus cele comunicate de Excelenţa 

Voastră prin telegrama nr. 423, expediată din Atena, în special că la Varşovia nu aţi luat 

niciun fel de angajament nou faţă de Polonia. Domnia Sa a replicat că aceasta confirmă cele 

ce i s-au spus din diferitele izvoare, adică [faptul] că la Varşovia aţi reafirmat, dar printr-un 

act scris, alianţa cu Polonia. Arătând surprindere, am răspuns că în privinţa aceasta nu ştiu 

nimic, dar nu aceasta a fost vorba în convorbirea noastră din 15 februarie. Atunci domnul 

Litvinov mi-a vorbit de un angajament subordonând acţiunea noastră politică la 

consimţământul Poloniei. La aceasta răspunde telegrama domnului Antonescu, punând 

lucrurile la punct. Acum mi se pune o întrebare nouă, dar chiar dacă reafirmarea despre care 

este vorba ar fi avut loc, nu văd motiv de emoţiune, căci nu adaogă nimic la angajamentele 

care ne leagă deja de Polonia. Domnul Litvinov mi-a răspuns că lucrurile nu stau aşa. Tratatul 

nostru cu Polonia a fost un act îndreptat contra Sovietelor. Se putea înţelege, în momentul 

încheierii lui; se mai putea înţelege în momentul prelungirii lui. Dar, după definiţia 

agresorului la Londra şi reluarea relaţiunilor, după ce Basarabia a fost scoasă din discuţiune, 

pe bază de gentlemen agreement, a veni acum şi a reafirma acest tratat înseamnă, ca spirit, a 

te reîntoarce la vremurile când nu aveam relaţiuni. Am replicat că tratatul nostru cu Polonia, 

chiar dacă l-a avut, a pierdut aspectul său antisovietic, cel puţin din 1926 când, dacă nu mă 

înşel, acest tratat a fost legat de Pactul Societăţii Naţiunilor şi obligaţiunile noastre nu mai 

menţionează exclusiv frontierele răsăritene. Domnia Sa mi-a răspuns că, doar, nimeni nu 

poate crede că Polonia ne va ajuta contra Ungariei sau contra altora, în afară de Soviete, deci 

tratatul nostru rămâne un instrument antisovietic. Înţeleg, acum, interpretarea domnului 

Litvinov. Pentru dânsul, reafirmarea tratatului cu Polonia nu are alt sens decât că, în fapt, 

România nu va întreprinde nicio negociere politică cu U.R.S.S. fără consimţământul Poloniei 

şi că s-a dat acum, de fapt, dacă nu în drept, cuvântului „concertare“ din tratat valoarea 

cuvântului „consimţământ“, pe care nu o avea în interpretarea Titulescu. Nu ar fi rău să 

lămurim pe domnul Litvinov asupra realităţii acestei reafirmări dacă, în adevăr, a avut loc în 

scris, cum se pretinde, cât şi asupra sensului ei. 

Am arătat interlocutorului meu, cu titlu personal, cât consider de nedreaptă această 

atitudine de suspiciune la adresa noastră şi cât de vătămătoare orice încercare ce ar avea 

măcar aerul unei intimidări. 

Domnul Litvinov a părut, de data aceasta, mai calm. 

Nervozitatea lui reală din ultimul timp se datoreşte, desigur, şi unor cauze familiare 

[sic!]. 

 

AMAE, fond 71, 1920–1944, U.R.S.S., vol. 135; apud Relaţiile româno-sovietice. 

Documente, vol. II, 1935–1941, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, 

documentul nr. 58, pp. 124–125. 
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PORTRET ELOGIOS CONSACRAT LUI NICOLA TITULESCU  

ÎN ZIARUL „EPOCA“ DE GRIGORE FILIPESCU, 

PREŞEDINTE AL PARTIDULUI CONSERVATOR 

 

 

Cu şi fără d. Titulescu 
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Ce o fi gândind d. Titulescu de tot ce se vede şi tot ce se aude? 

Fostul conducător al politicii noastre externe are cusururile sale: Trăieşte noaptea când 

alţii dorm, zbiară, exportă pe Jean Th.
38

, îşi închipuie că omenirea este compusă numai de 

imbecili şi confundă prea des politeţea altora cu naivitatea. 

Nu-l vedeai niciodată la minister. Petrecea cea mai mare parte a anului la două mii şi 

mai bine de kilometri de Palatul Sturdza, dar cu metodele sale, cu pupăturile sale, cu ţipetele 

sale, conducea. 

Vedea iute: ceea ce este o calitate dominantă în asemenea materie. 

Ştia să ia o hotărâre: altă însuşire indispensabilă. 

Nu da niciodată impresia că ezită. Ezitările sunt adesea luate drept slăbiciune. 

A fost învinuit că râvneşte prea mult pentru România. Prefer acest exces celuilalt. 

Mai bine prea mult decât prea puţin. 

S-a zis că prin politica sa a îndepărtat de noi multe simpatii. 

Unde sunt acestea? Mă tot străduiesc să le văd. 

Glumeai cu prietenii din străinătate când îţi înşirau poveştile de pupături ale lui 

Titulescu, dar nu te simţeai niciodată micşorat, când era vorba de dânsul. 

Unii nu-l iubeau peste hotare. 

Evenimentele au dovedit că acei ce nu-l iubeau pe dânsul, nu iubeau nici Ţara 

Românească. 

Ce păcat pentru interesele noastre, că a trebuit să lipsească Titulescu pentru a se face 

unele dovezi. 

Copiii desfac jucăriile ca să vadă ce e într-însele. 

Odată desfăcute, nu ştiu cum să pună bucăţile la loc. 

Vrăjmaşii lui Titulescu din afară au fost lipsiţi de fineţe şi de dibăcie. Norocul nostru! 

Puteau să ne adoarmă mai departe cu vorbe dulci, aşa cum adormi copiii. Câte nu ni s-

au făgăduit pentru ziua când nu va mai fi Titulescu ministru! 

Acea zi a venit. Săptămânile au trecut. Graniţele României au rămas aceleaşi. 

Dar... 

Ca român, prefer să nu conchid. 

Grigore Filipescu 

 

„Epoca“, 27 februarie 1937. 
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NOTĂ DE CONVORBIRE A LUI MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL U.R.S.S.  

LA BUCUREŞTI, CU VICTOR ANTONESCU,  

MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI 

 

 

[Bucureşti], 1 martie 1937 

 

La 1 martie, orele 7,00 seara, Antonescu m-a chemat la el. A început prin a-mi spune 

că pleacă la Ankara pe 15 martie, în aşa fel încât să poată fi, neapărat, la Praga la sfârşitul 
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lunii, la Conferinţa Micii Înţelegeri. Trebuie – a spus Antonescu – să ne întâlnim neapărat la 

Praga, să pregătim, în primul rând, terenul pentru vizitarea lui Beneš, la Belgrad, şi, în al 

doilea rând, pentru a încuraja Praga, care se află acum într-o stare de deprimare. Am convenit 

deja cu Krofta, spune Antonescu. Aştept un răspuns de la Stojadinović. Invocând discutarea 

bugetului în Scupşcină
39

, Stojadinović a refuzat la început: sâmbătă, 27 februarie, [Victor] 

Cădere (ministrul plenipotenţiar român la Belgrad) a informat că Stojadinović, poate, o să-şi 

găsească vreo câteva zile pentru a părăsi Belgradul. 

După această comunicare, discuţia trena pentru că nici eu şi, probabil, nici el nu voiam 

să trecem la subiectul pentru dezbaterea căruia fusesem convocat. L-am invitat pe Antonescu 

la mine la masă şi l-am rugat să stabilească ziua, precizând că pe 15 martie plec la Moscova, 

cu raportul. Antonescu a ales 9 martie şi m-a întrebat ce voi raporta lui Litvinov. I-am spus lui 

Antonescu că eu sper ca discuţia noastră de astăzi să-mi ofere material pentru raport. Atunci, 

Antonescu m-a rugat să-i explic de ce manifestăm nervozitate. 

I-am spus lui Antonescu că noi nu manifestăm nervozitate, dar urmărind politica 

României, suntem obligaţi să constatăm că România se îndepărtează tot mai mult de cursul pe 

care l-a promovat în perioada ultimilor ani; politica externă a României se îndepărtează tot 

mai evident de concepţia de securitate colectivă şi caută un alt curs, nou: cele două 

instrumente ale Societăţii Naţiunilor în Balcani şi în Europa Centrală – Mica Înţelegere şi 

Înţelegerea Balcanică – sunt slăbite, dacă nu chiar distruse. 

După Conferinţa de la Bratislava, rolul principal în cadrul Micii Înţelegeri a fost 

preluat de Belgrad, prin eforturile căruia a fost compromis principiul unităţii politicii externe, 

acceptat în 1933 din iniţiativa României. În acest fel, Belgradul a reuşit să legalizeze relaţiile 

sale cu Bulgaria, să intensifice apropierea de Ungaria şi să continue consolidarea relaţiilor 

sale cu Germania; toate cele trei ţări sunt adversarii securităţii colective, ai Societăţii 

Naţiunilor şi ai Micii Înţelegeri. Belgradul nu numai că nu s-a ciocnit de împotrivirea 

României, dar remanierile Cabinetelor Stojadinović la Belgrad şi Tătărescu la Bucureşti, în 

preajma întâlnirilor de la Praga, au creat impresia că Belgradul acţionează cu acordul deplin al 

Bucureştilor care, probabil, n-au putut sau nu au vrut să se opună în această chestiune. În acest 

fel, Cehoslovacia, partizana fidelă a principiilor Societăţii Naţiunilor, s-a pomenit izolată. 

Până în septembrie anul trecut, întotdeauna izolată în cadrul Micii Înţelegeri, 

Iugoslavia trebuia să se ţină după tandemul Praga–Bucureşti. Am remarcat şi coincidenţa în 

timp a declanşării campaniei germane desfăşurate împotriva noastră şi a Cehoslovaciei, cu 

momentul Conferinţei de la Bratislava. În ceea ce priveşte Înţelegerea Balcanică, m-am referit 

chiar la Antonescu, care a calificat pactul bulgar [cu Iugoslavia] drept sfârşit al Înţelegerii 

Balcanice. Dacă ar fi să dăm crezare informaţiei lui Delbos, şi în acest caz opoziţia României 

poate fi pusă la îndoială. Rămânem la părerea, pe care ne-am format-o deja, că România care, 

împreună cu Cehoslovacia, trăgeau după ele o Iugoslavie oscilantă, a început să se ia după 

Iugoslavia, care a acceptat definitiv calea apropierii de adversarii Micii Înţelegeri. 

În noiembrie, Antonescu pleacă la Varşovia, după el se duce Samsonovici
40

. 

Antonescu face o declaraţie presei poloneze, în care spune că România, asemenea Poloniei, 

nu intenţionează să participe nici la blocul sovietic, nici la blocul antisovietic, adică de la 

conceptul de securitate colectivă trece la conceptul aşa-numitei neutralităţi. În comunicatul 

Beck–Antonescu se subliniază că scopurile pe care şi le propunea alianţa polono-română la 

încheierea sa sunt tot atât de actuale astăzi, ca şi în momentul semnării tratatului. Vizita la 

Varşovia, chiar şi fără asemenea comunicate şi declaraţii, ar fi fost suficientă pentru a trezi 

suspiciunile noastre, având în vedere caracterul antisovietic şi obiectivele alianţei polono-

române. 
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După revenirea [lui Antonescu] de la Varşovia, Bucureştii au fost martorul 

amestecului nesancţionat al Legaţiei polone în problemele interne ale României. Sub privirile 

tuturor celor care vroiau să vadă, Legaţia polonă a promovat o campanie împotriva U.R.S.S. şi 

a Pragăi. Cunosc – i-am spus lui Antonescu – că acest lucru n-a trecut neobservat de guvern, 

în orice caz, de unul dintre cei mai proeminenţi membri ai Cabinetului. 

Tot în această perioadă începe campania deşănţată în presă împotriva ţării mele şi 

împotriva oamenilor noştri de stat; se confiscă, în mod arbitrar, publicaţiile noastre deja 

admise spre vânzare; în decurs de zece zile cenzura interzice patru numere ale ziarului 

„Izvestia“; se scot de pe ecrane, fără niciun motiv, filme admise anterior de cenzură; dispare 

aproape în totalitate din paginile presei tot ceea ce poate prezenta adevărul despre U.R.S.S. 

Comparând aceste două momente – vizita la Varşovia şi atitudinea faţă de noi în interiorul 

ţării – ne-am creat impresia că, înhămându-se la căruţa Iugoslaviei în problemele balcanice şi 

central-europene, România urmează sfaturile Varşoviei în relaţiile ei cu Uniunea [Sovietică] 

şi, de aceea, nu ne-a surprins informaţia primită, referitoare la confirmarea de către Cabinetul 

român a versiunii poloneze a capitolului 5 din tratatul polono-român. 

Antonescu a început cu mesajul care să fie transmis lui Litvinov, precum că această 

informaţie este o minciună sfruntată, lipsită de orice temei: el nu a confirmat în niciun fel, 

nicioral, nici scris, versiunea poloneză a tratatului de alianţă, nici la Varşovia şi nici în alt loc. 

Apoi, rugându-mă să-l ascult fără să-l întrerup, a început expunerea sa pe puncte. 

1. Mica Înţelegere. Este adevărat că Mica Înţelegere trece acum printr-o criză, dar nu 

este o criză de destrămare, ci o criză de consolidare: situaţia în Europa şi în Bazinul Dunării s-

a schimbat radical, comparativ cu perioada în care s-a semnat Tratatul Micii Înţelegeri, iar 

acum toate cele trei ţări caută căile de adaptare a Tratatului Micii Înţelegeri la noile condiţii. 

Acum, principalul duşman nu este Ungaria, ci Germania. S-a impus un nou duşman şi trebuie 

schimbate obligaţiile din tratat, pentru ca ele să poată face faţă noului pericol. Deocamdată, 

Iugoslavia nu a spus un „nu“ hotărât cu privire la negocierile pe care ţările Micii Înţelegeri le 

poartă între ele. Degeaba este considerată Iugoslavia adversarul Cehoslovaciei. Prinţul Paul i-

a spus lui Antonescu în cadrul ultimei lor întrevederi: „Încă nu m-am decis dacă voi veni sau 

nu în ajutorul Cehoslovaciei, în cazul unei agresiuni germane, dar este, oare, necesar să fac 

public acum acest lucru?“ 

I-am replicat lui Antonescu: „Cu ce ar consola această declaraţie Cehoslovacia?“ 

Antonescu a încercat să corecteze afirmaţia lui Paul, dar fără succes: „Vedeţi dvs., 

prinţul Paul încă nu a luat hotărârea definitivă de a nu veni în ajutorul Cehoslovaciei în cazul 

unei agresiuni germane!“ 

2. Înţelegerea Balcanică şi Pactul bulgaro-iugoslav. Antonescu spune că Delbos i-a 

propus să le dea sârbilor acceptul necondiţionat pentru semnarea pactului. Antonescu a 

ripostat, dar în cele din urmă, cedând insistenţelor lui Delbos, l-a rugat ca, cel puţin, să 

exercite o influenţă asupra Belgradului, în favoarea introducerii în textul pactului a unei 

referiri la menţinerea fostelor obligaţii ale Iugoslaviei, ceea ce Delbos i-a şi transmis lui Purić. 

Belgradul a refuzat. Praga şi-a dat consimţământul, dar l-a condiţionat de acordul 

Bucureştilor. Aras, ca preşedinte al Înţelegerii Balcanice, şi-a dat acordul în numele său şi 

aproape că s-a angajat în numele întregii Înţelegeri. În acest fel, a rămas numai România care, 

fireşte, n-a putut să ia asupra sa povara refuzului. 

Cu toate acestea, Antonescu a obţinut, fără prea mari eforturi, includerea în 

protocoalele Convenţiei de la Atena a paragrafului care precizează că pactul iugoslavo-bulgar 

nu absolvă Iugoslavia de obligaţiile sale în cadrul Înţelegerii Balcanice. Potrivit opiniei lui 

Antonescu, unitatea Înţelegerii Balcanice a fost, astfel, restabilită datorită eforturilor 

României. 

Relaţiile Iugoslaviei cu Germania depind de politica internă a lui Stojadinović şi nu 

pot ameninţa Înţelegerea Balcanică şi Mica Înţelegere, pentru că aceste relaţii nu reflectă 
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raporturile reale ale iugoslavilor cu Germania. În acest moment, Antonescu a făcut din nou 

referire la declaraţia prinţului Paul menţionată mai sus. 

3. Vizita la Varşovia. Antonescu a declarat că vizita la Varşovia a fost întreprinsă în 

urma înţelegerii cu Franţa, pentru a reţine Polonia de la o alianţă făţişă cu Germania şi în 

speranţa unei ameliorări a relaţiilor ceho-polone. Este adevărat că relaţiile ceho-polone se 

menţin destul de încordate, dar Franţa şi România mai speră în ameliorarea lor. Vizita n-a fost 

îndreptată împotriva Uniunii [Sovietice]: nici relaţiile sovieto-polone, nici cele sovieto-

române nu au fost afectate de această vizită; relaţiile polono-române n-au suferit nicio 

modificare, pentru că acest tratat a existat tot timpul, şi până la vizită, şi după. În plus, ca şi la 

prima discuţie avută după sosirea sa, Antonescu a făcut din nou referire la posibilitatea 

schimbării politicii noastre externe, fără să insiste, însă, asupra faptului că alianţa Poloniei cu 

România acţionează împotriva tuturor. 

L-am întrebat cu delicateţe pe Antonescu cum ar aprecia opinia publică românească 

vizita lui Litvinov la Berlin sau a lui Neurath la Moscova. „Noi avem – am spus – şi Tratatul 

de la Rapallo, şi Tratatul de la Berlin care, ce e drept, nu au caracterul unei alianţe militare. 

Aceste tratate au fost încheiate în anumite conjuncturi politice aproape simultan cu tratatul 

polono-român şi, iată, admiţând posibilitatea venirii la putere a Partidului Naţional Creştin, 

noi am fi trecut la revigorarea acestui tratat, deşi el nu are caracterul unei alianţe, nu prevede 

colaborare militară şi nu este îndreptat împotriva nimănui.“ 

I-am spus lui Antonescu că sprijinul acordat de noi în permanenţă României, 

ameninţată de revizionismul german, ungar şi bulgar, imaginea pe care am creat-o României 

în ţara noastră, n-au oferit niciun temei Bucureştilor pentru revigorarea alianţei cu Polonia, 

decât dacă România n-ar fi intenţionat să îmbunătăţească relaţiile sale cu Polonia, chiar şi în 

detrimentul raporturilor cu Uniunea [Sovietică]. Considerăm că prietenia sinceră cu U.R.S.S. 

este incompatibilă cu revigorarea alianţei româno-polone. 

Antonescu s-a referit la vizita lui Gamelin şi a lui Rydz-Smigly, interesându-se care 

este atitudinea Moscovei faţă de acestea şi dacă ele au stârnit o reacţie similară din partea 

noastră. 

Am invocat necunoaşterea, dar am remarcat deosebirea dintre vizita francezilor şi cea 

a românilor, ce constă în faptul că francezii şi-au propus să revigoreze alianţa cu Polonia, 

îndreptată împotriva Germaniei, fiind legaţi de noi prin aproximativ aceleaşi obligaţii, pe când 

românii şi-au propus să revigoreze alianţa îndreptată împotriva noastră. Vizita lui Gamelin şi 

a lui Rydz-Smigły nu au afectat relaţiile sovieto-franceze, ceea ce nu se poate spune despre 

rezultatul vizitei lui Antonescu. 

Antonescu a declarat că el nu vede înrăutăţirea relaţiilor, deoarece o campanie de 

presă a existat şi pe timpul lui Titulescu etc. Am precizat că, atunci, în pofida campaniei de 

presă, atitudinea cenzurii şi comportamentul faţă de cetăţenii noştri au fost cu totul altele, 

nemţii n-au triumfat în presa lor, n-au aplaudat România cu orice prilej, comportamentul 

Legaţiei polone nu a diferit de al celorlalte legaţii, nu a existat nici „cazul Šeba“. 

Antonescu m-a întrerupt şi mi-a spus că a făcut tot ce a putut pentru Šeba, l-a apărat 

cum a putut, deşi cartea sa conţine, într-adevăr, lucruri care nu trebuiau scrise de un diplomat. 

După spusele lui Antonescu, se pare că şi iugoslavii şi turcii au făcut sau intenţionează să ia în 

discuţie cartea lui Šeba, pentru că în această carte se aduc ofense şi lui Alexandru al 

Iugoslaviei şi turcilor, în legătură cu războiul balcanic. 

Aici l-am întrerupt pe Antonescu şi i-am spus că în „cazul Šeba“ pe mine mă 

interesează nu atât Šeba în sine, cât acea circumstanţă că şi polonezii şi nemţii, cu contribuţia 

cărora s-a instrumentat tot acest caz, şi-au propus să lovească şi au lovit şi în Mica Înţelegere 

şi în noi; niciodată în doi ani şi mai bine de când sunt la Bucureşti – i-am spus lui Antonescu 

– nu s-au ţinut asemenea discursuri în Parlament. Surprind, însă, în aceste dezbateri nu 

discursurile în sine, ci faptul că atacurile împotriva conceptului de Mică Înţelegere şi 
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împotriva Uniunii [Sovietice] nu au primit riposta nici din partea guvernului, cu toate că erau 

prezenţi trei membri ai Cabinetului, inclusiv ministrul Afacerilor Străine, nici din partea 

majorităţii guvernamentale, ceea ce ar fi fost de neimaginat cu un an în urmă. 

Iată de ce actuala campanie de presă împotriva noastră, ca şi toate celelalte, capătă un 

caracter deosebit în contextul imaginii Micii Înţelegeri, care nu trece printr-o criză de creştere, 

ci este afectată de o criză dintre cele mai violente, ce precede destrămarea, confirmată de 

întărirea relaţiilor Iugoslaviei cu adversarii Micii Înţelegeri, precum şi de consolidarea 

raporturilor României cu Polonia, adversar şi al Micii Înţelegeri şi al Uniunii Sovietice. 

Considerăm incompatibile relaţiile prieteneşti întreţinute cu noi şi intimitatea relaţiilor cu 

Polonia, purtătorul de cuvânt al Germaniei în Europa. În acest sens, comisarul poporului i-a 

spus lui Ciuntu că guvernul meu nu acceptă niciun echivoc în politica sa internă şi externă. 

Drept răspuns, Antonescu mi-a declarat următoarele: „Nu există nicio ţară în lume, cu 

excepţia ţării dvs., care în momentul de faţă să-şi permită luxul de a promova o politică 

deschisă (politique sereine). România şi nici chiar Franţa nu poate să-şi permită un asemenea 

lux – o politică externă clară. România preferă să păstreze alianţele sale. E cu mult mai 

preferabil decât să arunci Polonia în braţele Germaniei. Noi – a spus Antonescu – dorim 

prietenie cu republicile sovietice. Ar trebui să fii nebun să te gândeşti că România poate să 

dorească să aibă Sovietele drept duşman. Am şi făcut o declaraţie în acest sens în Senat. 

Europa trece acum prin vremuri grele. Aliaţii dvs. împreună cu noi, românii, insistă pentru 

întărirea păcii: în loc să ne încurajaţi (encourager), dvs., cu suspiciunile dvs., ne descurajaţi. 

Vă declar ferm că România îşi doreşte prietenia cu Rusia Sovietică, lucru pe care vă rog să-l 

transmiteţi lui Litvinov. În ceea ce priveşte Polonia, nu mi-am pierdut speranţa să o văd 

printre noi, dar – deocamdată – prin acţiunile noastre o împiedicăm să cadă definitiv în braţele 

Germaniei, motiv pentru care vom menţine alianţa cu ea. Suntem convinşi că, la momentul 

hotărâtor, Polonia va fi împotriva Germaniei, cum rezultă din atitudinea ei din ziua de 7 

martie 1936
41

“. 

I-am amintit de declaraţia lui Beck în Seim a doua zi [după] 7 martie, care nu confirmă 

declaraţia lui Antonescu. Antonescu s-a referit la mărturia lui Delbos reconfirmând: „noi 

susţinem Polonia“, după care a urmat replica mea, că toţi şi inclusiv noi am avut impresia că 

nu România fereşte Polonia de Germania, ci Polonia fereşte România de Cehoslovacia şi de 

Uniunea Sovietică. Convorbirea a depăşit două ore; Antonescu a dispus, în prezenţa mea, 

secretarului său să-mi prezinte protocoalele Înţelegerii Balcanice şi a încheiat spunând că nu a 

semnat nimic la Varşovia, nu a dat niciun fel de interpretări şi a rugat să se dea crezare 

dorinţei sale sincere, precum şi a întregului Cabinet, de a convieţui în prietenie cu Sovietele. 

 

AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 134, dosar 83. Publicat în: DVP, vol. 20, doc. nr. 55; apud 

Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II, 1935–1941, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 59, pp. 125–131. 
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 Cu ocazia introducerii trupelor germane în zona demilitarizată a Rinului, guvernul polon şi-a manifestat public 

preocuparea faţă de acest act unilateral al Germaniei. La 8 martie 1936, Legaţia română de la Varşovia 

transmitea textul comunicatului agenţiei oficioase „Iskra“, considerat a fi „inspirat de Ministerul de Externe 

polonez“ şi în care, între altele, se preciza: „Hotărârea guvernului german faţă de zona demilitarizată şi de Pactul 

de la Locarno atinge, fără îndoială, poziţia guvernului din Berlin faţă de problemele Europei Occidentale, 

rezultând din Pactul de la Locarno, căci raporturile polono-germane au fost aranjate printr-un acord direct. Însă 

totuşi, însemnătatea evenimentelor actuale este atât de mare încât politica poloneză trebuie să urmărească cu cel 

mai mare interes desfăşurarea lor. Trebuie să facă aceasta nu pentru că ele au adus noi elemente în relaţiunile de 

vecinătate polono-germane, ci din cauza că este vorba aici de o grupare principială a relaţiunilor politice în 

Europa, faţă de care guvernul polon, cu toată prudenţa politicii sale externe, nu poate rămâne indiferent cu atât 

mai mult cu cât guvernul polon, în acest moment de complicaţiune şi turburări internaţionale destul de mari, a 

căutat soluţiuni practice şi limpezi. De aceea, nu va fi greu pentru el să fixeze linia atitudinii sale, bazată, fără 

îndoială, şi mai departe pe elemente definite şi declarate în mod public, iar nu pe formule întortocheate, care au 

întunecat viaţa internaţională în ultimii ani.“ (AMAE, fond 71, 1920–1944, Polonia, vol. 7). 
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SCRISOARE ADRESATĂ DE STELIAN POPESCU,  

DIRECTOR AL ZIARULUI „UNIVERSUL“,  

LUI NICOLAE TITULESCU, CU PRIVIRE LA  

SITUAŢIA ÎNGRIJORĂTOARE DIN ŢARĂ 

 

 

„Universul“ 

Societate Anonimă 

 

Bucureşti, [post 12 martie 1937] 

 

 Bietul Šeba fuse acum pe la mine. El părăseşte mâine ţara. Este foarte dezolat. Rar am 

văzut un om mai afectat de cele ce i s-a întâmplat ca acesta. Eu îl compătimesc, dar nu-mi pot 

explica atâta amărăciune. 

Lugoşianu este hotărât să se retragă şi să vie în ţară. El spune că nu poate suporta atâta 

insuficienţă la ministrul de Externe şi apoi nici nu vrea să mai facă în diplomaţie carieră, din 

moment ce un Antonescu
42

 poate, cu ajutorul fondurilor ce risipeşte să facă pe atâţia proşti să 

creadă că şi el poate face aceea ce ai făcut tu pentru ţara ta. 

 În ţară, situaţia este îngrijitoare [sic!], din cauza Gărzii de Fier, care din cauza 

slăbiciunii guvernului şi a îndrăznelii conducătorilor ei, care nu se mai tem de nimic, fiindcă 

guvernul nu le face nimic, au ajuns să-şi facă legi peste ale statului, să condamne, să execute 

şi să graţiezi, ori amnistieze pe condamnaţi ca şi când conducătorul ei ar fi un adevărat tiran 

încoronat prin prostia noastră. Şi ce uşor, dacă ar fi un guvern cu scaun la cap, s-ar putea 

desfiinţa şi cuminţi. 

 Dar ce să mai continui. Ciuntu îţi va spune de toate. Eu nu fac decât să-ţi arăt o palidă 

icoană a situaţiei de aici.  

În speranţa că te vei hotărî să vii şi ne vom vedea cât de curând, te rog să primeşti 

îmbrăţişările mele, iar doamnei tale să-i prezinţi omagiile mele. Din partea neveste-mi la 

amândoi afectuoase salutări, iar pentru cei ce sunt cu tine, spune-le cordialele noastre salutări. 

(ss) Stelian Popescu 

 

Hoover Institution Archives and Library, fond Nicolae Titulescu, cutia XIV, dosar 19; copie 

în Arhiva Fundaţiei Europene Titulescu. 
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REPLICĂ DATĂ DE NICOLAE IORGA ÎN ZIARUL „NEAMUL ROMÂNESC“ 

POZIŢIILOR OSTILE ADOPTATE DE MILAN STOJADINOVIĆ  

ÎN PARLAMENTUL IUGOSLAV 

 

 

                                                 
42

 Victor Antonescu. 
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Un om care ştie 

 

 Suntem informaţi – târziu sau deloc – despre ce se întâmplă la hotarele noastre şi, 

„cetăţeni ai Micii Înţelegeri“ – ce frumoasă frază pentru ce vedem astăzi! –, nu ni se aduce la 

cunoştinţă mai niciodată ce se petrece la aceia care, după această formulă a dlor Titulescu şi 

Tătărescu, sunt, cum am zice: „concetăţenii“ noştri. 

 Astfel abia acum aflu ce a spus d. Stojadinović în Parlamentul din Belgrad cu privire 

la anumite observaţii pe care, în „concetăţenia“ noastră, mi le-am permis în Parlamentul 

român, cu privire la anumite gesturi care, schiţate atunci, s-au prefăcut în realităţile de astăzi, 

aşteptând, ceea ce nu poate lipsi, completările de mâine. 

 Şeful guvernului iugoslav, răspunzând unui om politic sârb cu o înaltă situaţie, pe care 

l-am văzut şi aici la Bucureşti, a ţinut să arate că în legăturile Iugoslaviei cu aliaţii ei nu s-a 

schimbat nimic decât doar, vorba lui Caragiale, „pe aici, pe colo şi mai ales în părţile 

esenţiale“
43

. 

 Şi la spatele interpelatorului m-a zărit pe mine. 

 Dsa, care e, mi se pare, de profesiune bancher, a observat întâi că n-aveam căderea să 

mă amestec, fiind profesor, şi, fiind profesor, eu pot uita ce au făcut alţii, pe când Dsa îşi 

rezervă numai dreptul de a uita îndatoririle sale şi ceea ce, pe lângă îndatoriri, adaugă de la 

sine o oarecare deprindere de a umbla cu oarecare lume. Şi, cu indignare, strigă că nu eu o să 

hotărăsc politica Iugoslaviei. 

 Eu, nu, desigur, deşi declarat şi obligat concetăţean, dar tratatele da! 

 Şi desigur ele se pot „întregi“ de unul singur, cu aprobarea celorlalţi, ca nu cumva să 

se strice o alianţă, devenită totuşi oarecum şubredă, dar ceea ce mi se pare că se cerea ar fi 

fost acţiunea comună a celor trei, care în acelaşi timp să capete de la aceiaşi aceleaşi 

asigurări. 

 Zic şi eu aşa ca un profesor… 

N. Iorga 

 
„Neamul Românesc“, 30 martie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, 

vol. 425. 
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SCRISOARE ADRESATĂ LUI NICOLAE TITULESCU DE VALTER ROMAN, 

COMANDANT AL DIVIZIONULUI DE ARTILERIE ROMÂN  

DIN ARMATA REPUBLICANĂ SPANIOLĂ  

 

 

 [sfârşit martie 1937] 

 
Excelenţei Sale 

Domnului Nicolae Titulescu, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor,  

fost ministru de Externe al României 

 

                                                 
43

 Citatul corect este „Din două una, daţi-mi voie, ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica; ori 

să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo si anume în punctele esenţiale”. (O 

scrisoare pierdută (1884), actul III, scena I).  
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 Excelenţă, 

 Divizionul de artilerie român din armata republicană spaniolă, care luptă pe sol străin 

pentru cauza justiţiei sociale, a libertăţii şi a păcii mondiale, vă trimite dv., marele om de stat, 

salutul şi expresiunea recunoştinţei sale sincere. 

În spiritul păcii indivizibile şi al securităţii colective, reprezentate cu atâta tărie şi 

autoritate de dv., am venit noi, fiii autentici ai poporului român, în Spania Frontului Popular, 

să apărăm cu arma în mână bunul nostru naţional şi viitorul poporului nostru. 

Rezistenţa de fier a tinerei armate populare spaniole pe frontul Jaramei şi contraatacul 

victorios din Guadalajara, la care am avut onoarea să participăm şi noi, au fost două victorii în 

favoarea securităţii ţării noastre şi a independenţei naţionale româneşti. 

Osteneala dv. şi sângele românesc vărsat pe ţărâna spaniolă pentru menţinerea păcii 

mondiale trebuie să devină chezăşia victoriei poporului român în lupta sa pentru libertate şi 

pace. 

Comandant Valter Roman 

 

Valter Roman, O evocare. Nicolae Titulescu, în „România literară“, an XIII, nr. 7, 14 

februarie 1980, pp. 20–21; Pro şi contra Titulescu, selecţie, cuvânt înainte, note biografice, 

adnotări şi explicaţii, indice de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 471. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 2 aprilie 1937 

 

 Vicleimul Micii Înţelegeri a sosit la Belgrad. Dr. Krofta Kamil a declarat „presei“ că 

se bucură nespus „de a ne regăsi la Belgrad“. Ce bucurie şi pentru noi! Eram foarte îngrijorat 

ca nu cumva să se plictisească pe malurile Savei. Sper că va petrece bine şi „omul nostru“, dl 

Victor Antonescu. Telegramele de azi-dimineaţă ne aduc la cunoştinţă că dl Stojadinović a 

pus pe colegii săi, român şi cehoslovac, în curent cu negocierile pe care le-a dus cu Italia şi 

cu rezultatul lor. Foarte frumos, dar cum rămâne cu interviul dlui dr. Kamil prin care a 

declarat că a fost informat pas cu pas despre negocierile Iugoslaviei? Cum rămâne cu 

dispoziţia Pactului Micii Înţelegeri în virtutea căreia niciuna din părţile contractante nu poate 

semna un act cu o terţă Putere, fără asentimentul prealabil al celorlalte două? Un asentiment 

post-factum nu e un asentiment, căci e impus prin faptul că refuzul lui ar însemna o ruptură. 

– 

 Dejunat ieri la Văllimărescu
44

, fost ministru la Riga, împreună cu Vişoianu şi 

Solacolu
45

 (fost ataşat de presă la Roma) alţi doi paraponisiţi ai lui Titulescu. Paraponul lor 

căuta o îndulcire în vestea, pe care căutau să o confirme, despre încheierea unei convenţii 

militare cu Rusia, marea idee, care, pentru ochii lumii, a determinat căderea lui Titulescu. E 

un fapt că se vorbeşte mult despre încheierea unei asemenea convenţii, se zice chiar că 

Tătărescu ar fi semnat-o la Praga şi că n-ar fi mers acolo decât ca să o semneze. Mie tot nu-mi 

vine să cred, şi nu voi crede, că o asemenea convenţie s-a semnat până nu voi afla-o pe cale 

                                                 
44

 Constantin Văllimărescu. 
45

 Theodor Solacolu. 
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oficială. Că Rusia ne-ar recunoaşte cu acest prilej, definitiv şi pe faţă, anexiunea Basarabiei e 

o glumă. De fapt, o recunoaşte şi azi şi cu Sovietele trebuie să te mulţumeşti cu ziua pe care o 

trăieşti, căci nu ştii ce aduce cea următoare, oricâte iscălituri şi giruri ai avea la mână. 

 Telegrame de la Londra anunţă arestarea lui Rakovski
46

 la Moscova. Sic transit… 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 154. 
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ DE EDMOND CIUNTU, TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI 

MINISTRU PLENIPOTENTIAR AL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, MINISTERULUI 

AFACERILOR STRĂINE, CU PRIVIRE LA CEREREA DE A FI PRIMIT DE MAKSIM 

MAKSIMOVICI LITVINOV, COMISAR AL POPORULUI PENTRU AFACERILE 

EXTERNE AL U.R.S.S., ŞI ATITUDINEA NEGATIVĂ A DIPLOMAŢIEI POLONEZE 

FAŢĂ DE NICOLAE TITULESCU 

 

 

Moscova, 3 aprilie 1937 

 

 Am cerut să văd pe Litvinov pentru că mi-a reproşat prin Ostrovski că nu dau pe la el 

şi mă întâlneşte mai mult ocazional. Este adevărat, dar Litvinov nu este omul conversaţiunilor 

generale şi „titlurilor de orizont“, ci al lucrurilor concrete sau în genere nu am nimic să-i 

comunic în concret. Situaţiunea mea prezintă şi o parte de umor. Litvinov îmi reproşează că 

nu-l văd îndeajuns, iar Ambasada polonă (cea germană mai puţin) mă denunţă şi mă critică că 

fac curte Sovietelor, sub cuvânt că situaţiunea mea personală ca „creatură“ a dlui Titulescu 

este foarte compromisă la Bucureşti şi spun că mă menţin aci prin Soviete. În treacăt spus, 

după ştiri particulare primite din Varşovia, se pare că cercurile Ministerului de Externe 

polonez se exprimă despre d. Titulescu în termenii cei mai grosolani, arătându-l ca agent al 

Internaţionalei a III-a şi ca cumpărat de Soviete. În realitate, reproşul lui Litvinov depăşeşte 

persoana mea. Dsa ar dori desigur ca guvernul român să găsească câteodată prilejul să-i facă 

câte o comunicare din proprie iniţiativă. Despre convorbirea mea cu el vă telegrafiez separat. 

Ciuntu 

1 081 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. I. 
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TELEGRAMĂ TRIMISĂ DE VICTOR DE LACROIX,  

MINISTRUL FRANŢEI LA PRAGA,  

LUI YVON DELBOS, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL FRANŢEI,  

CU PRIVIRE LA RELAŢIILE GERMANO-CEHOSLOVACE,  

                                                 
46

 Cristian Rakovski. 
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LA POZIŢIA ROMÂNIEI FAŢĂ DE MICA ÎNŢELEGERE,  

EXPRIMÂND DEOPOTRIVĂ SPERANŢA CĂ NICOLAE TITULESCU  

VA REVENI ÎN FRUNTEA POLITICII EXTERNE ROMÂNEŞTI 
 

 

T. no 287 à 294 bis, Réservé  

 

Prague, 4 Avril 1937 

Reçu : le 7, 12 h. 30 

 

Je me réfère au télégramme de Bucarest qui m’a été communiqué sous les nos 176 à 

180. 

En ce qui concerne les rapports de la Tchécoslovaquie avec l’Allemagne, Votre 

Excellence connaît les déclarations et promesses formelles que m’a faites M. Benès.  

A mon retour de Paris, le Président y a ajouté l’assurance qu’il ne prendrait aucune 

initiative. Ce qui lui a été communiqué dans ces derniers temps de la correspondance de M. 

François-Poncet, ce qui m’est répété des propos de M. Eisenlohr, me fait penser d’autre part 

que, pour le moment, le gouvernement allemand a cessé ses avances. Il est vrai que M. Krofta 

ne dissimule pas assez la complaisance avec laquelle il envisagerait un accord de non-

agression avec Berlin. Sans nommer le ministre, j’ai laissé entendre au Président qu’à mon 

avis venaient du palais Czernin les bruits courant dans le corps diplomatique  local et suivant 

lesquels le gouvernement tchécoslovaque désirerait se rapprocher politiquement de Berlin. 

J’ai ajouté que cela était fâcheux.  

Quant à l’attitude de Londres à l’égard des rapports germano-tchécoslovaques, j’ai 

rapporté à Votre Excellence, dans mon télégramme nos 147 à 149
47

, les déclarations que 

m’avait faites le chargé d’affaires britannique. Le nouveau ministre
48

 m’a dit de n’avoir pas 

d’instructions à ce sujet. Il m’a paru assez imbu de la répugnance traditionnelle du cabinet de 

Saint-James à se mêler des affaires de l’Europe centrale et orientale. Il a exprimé l’opinion 

que, tout en s’étant produit d’une manière désagréable, l’accord germano-polonais
49

 avait 

constitué pour la France un événement favorable, puisqu’il nous avait affranchi d’une lourde 

charge éventuelle. A propos des rapports germano-tchécoslovaques, il a formulé l’avis que 

Londres verrait avec satisfaction tout ce qui pourrait diminuer les risques de guerre en Europe. 

Mon collègue a dû laisser paraître ce sentiment auprès du ministre d’Allemagne. Il ne 

me l’a pas dit, mais le propos de son interlocuteur qu’il m’a cité : « Quels apaisements positifs 

pourrions-nous donner à la Tchécoslovaquie ? » apparaît comme une réponse.  

M. Newton a bonne impression, par ailleurs, des efforts faits par le cabinet de Prague 

en faveur des minorités. Rappelant le caractère sentimental de l’opinion publique anglaise, il 

considérerait plus facile d’amener celle-ci à approuver le gouvernement britannique 

d’apporter éventuellement une aide effective à la Tchécoslovaquie si les Allemands des 

Sudètes n’apparaissent pas comme maltraités par les Tchèques.  

Je reviens maintenant à l’ensemble de l’exposé de M. Antonesco à M. Thierry. Le 

pessimisme impuissant du ministre des Affaires étrangères [roumain] m’a fait mauvaise 

                                                 

47
 Le télégramme nos 147 à 149 de Prague, du 24–25 Février, non reproduit, signalait la promesse faite par le 

président de la République au chargé d’affaires de Grande-Bretagne d’examiner éventuellement avec les cabinets 

de Paris et de Londres les offres politiques faites par le Reich avant d’y répondre. Mais selon ses instructions, le 

chargé d’affaires devait se borner à surveiller la situation et à renseigner son gouvernement.  
48

 Sir Basil Cochrane Newton. 
49

 Accord de non-agression du 26 Janvier 1934.  
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impression. Comme j’ai dit à Paris, M. Tataresco s’était montré auprès de moi plus optimiste, 

plus courageux et plus persévérant. 

Mais je crois que c’est une erreur de jugement de prétendre cristalliser la situation 

actuelle qui, telle que je la vois, est à l’état de devenir dans l’Europe centrale et orientale. Je 

ne crois pas notamment que la politique de M. Stoyadinovitch soit systématique. En ce 

moment, il touche de tous les côtés. Espérons que cette heureuse conjoncture durera le plus 

longtemps possible. C’est très balkanique. Les hommes d’État qui, tels M. Antonesco, se 

disent persuadés de l’utilité de la cohésion de la Petite Entente devrait savoir ce qu’ils veulent 

et s’efforcer de le réaliser au lieu de constater passivement les obstacles et d’exagérer les 

périls. Me rappelant ce que m’a confié le président du Conseil au sujet de sa conversation 

avec M. Cesiano, je me permets d’espérer qu’un homme de la valeur et du dynamisme de M. 

Titulesco reprendra promptement en mains la politique extérieure roumaine.  

Dans le même ordre d’idées, j’ai été mécontent de l’article de Pertinax dans L’Écho de 

Paris d’hier et des dépêches du correspondant du Temps d’avant-hier soir au sujet de la 

réunion du conseil de la Petite Entente. Le contenu des pactes que nous avons en vue est 

exposé avec précision et exactitude, bien que j’eusse indiqué les inconvénients d’en parler. 

L’ajournement de la discussion à ce sujet est présenté comme un échec de notre politique. Les 

traits sont accusés d’un possible arrangement bilatéral entre la Hongrie et la Yougoslavie. Le 

ton général surtout de Pertinax est celui de la mauvaise humeur et du dénigrement. Une 

pareille position me paraît explicable, légitime et sans doute utile si elle est prise dans des 

entretiens diplomatiques et confidentiels. Mais, sans pousser aussi loin que la presse de 

Prague l’optimisme de commande, il ne convient pas à mon avis qu’à un moment défavorable 

pour nous d’une situation mouvante et qui se développe, les journaux fassent le point en 

constatant les échecs et les périls. Ils risquent ainsi de cristalliser des positions passagères que 

pourrait modifier sans éclat une politique patiente, persévérante et appuyée sur le prestige et 

les moyens puissants dont dispose la France et ceux qui veulent fermement être ses alliés. 

 

[Traducere]  

 

T. nr. 287 la 294 bis, rezervat  

 

 Praga, 4 aprilie 1937 

Primită: 7 aprilie 1937, orele 12,30 

 

Mă refer la telegrama de la Bucureşti, care mi-a fost comunicată sub nr. 176 la 180.  

În privinţa relaţiilor Cehoslovaciei cu Germania, Excelenţa Voastră cunoaşte 

declaraţiile şi promisiunile formale ce mi-au fost făcute de dl Beneš.  

La reîntoarcerea mea de la Paris, preşedintele mi-a adăugat asigurările sale că nu va 

lua nicio iniţiativă. Ceea ce i s-a comunicat în ultimul timp din corespondenţa dlui François-

Poncet, ceea ce mi s-a repetat din spusele dlui Eisenlohr mă fac să cred, pe de altă parte, că, 

pentru  moment, guvernul german a încetat avansurile. Este adevărat că dl Krofta nu 

disimulează prea mult complezenţa cu care ar lua în considerare un acord de neagresiune cu 

Berlinul. Fără să numesc ministrul, i-am lăsat a înţelege preşedintelui că după părerea mea 

zvonurile care circulă în rândurile corpului diplomatic de aici şi potrivit cărora guvernul 

cehoslovac ar dori să se apropie de Berlin provin de la palatul Czernin. Am adăugat că acest 

lucru este supărător.  

Referitor la atitudinea Londrei cu privire la raporturile germano-cehoslovace, am 

raportat Excelenţei Voastre, în telegrama nr. 147 la 149,
50

 declaraţiile pe care mi le-a făcut 

                                                 
50

 Telegrama nr. 147–149 de la Praga, din 24–25 februarie, nereprodusă, semnala promisiunea făcută de 

preşedintele Republicii însărcinatului cu afaceri al Marii Britanii de a examina, eventual împreună cu cabinetele 
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însărcinatul cu afaceri britanic. Noul ministru
51

 mi-a spus că nu are instrucţiuni cu privire la 

acest subiect. Mi-a părut destul de impregnat de aversiunea tradiţională a cabinetului britanic 

de a se amesteca în treburile Europei Centrale şi Orientale. El a exprimat opinia că, deşi s-a 

produs într-o manieră dezagreabilă, acordul germano-polonez
52

 a constituit pentru Franţa un 

eveniment favorabil, pentru că ne-a scutit de o eventuală grea povară. În legătură cu 

raporturile germano-cehoslovace, a formulat părerea că Londra ar privi cu satisfacţie orice ar 

putea micşora riscurile unui război în Europa. 

Colegul meu trebuie să fi lăsat, faţă de ministrul german, să se înţeleagă această 

atitudine. Nu mi-a spus el, dar cuvintele interlocutorului său citate de el: „Ce asigurări 

concrete am putea noi deci da Cehoslovaciei?“ par să fie un răspuns.  

Dl Newton are o impresie bună, de altfel, despre eforturile depuse de cabinetul de la 

Praga în favoarea minorităţilor. Reamintind caracterul sentimental al opiniei publice engleze, 

dl Newton consideră că ar fi mai uşor ca aceasta să fie determinată să aprobe măsura 

guvernului britanic de a da un ajutor efectiv Cehoslovaciei dacă germanii din Sudeţi n-ar 

apărea ca maltrataţi de către cehi.  

Revin acum la ansamblul celor expuse de dl Antonescu dlui Thierry. Pesimismul 

neputincios al ministrului Afacerilor Străine [român] mi-a făcut o impresie proastă. Cum am 

spus la Paris, dl Tătărescu s-a arătat faţă de mine mai optimist, mai curajos şi mai perseverent.  

Cred însă că este o eroare de judecată să pretinzi că poţi stabiliza situaţia actuală care, 

aşa cum o văd eu, este într-o stare de devenire în Europa Centrală şi Orientală. Nu cred, 

printre altele, că politica dlui Stojadinović este sistematică. În momentul de faţă, trece de la o 

parte la alta. Să sperăm că această conjunctură fericită va dura cât mai mult timp posibil. Este 

foarte balcanic. Oameni de stat care, precum dl Antonescu, pretind că sunt convinşi de 

utilitatea coeziunii Micii Înţelegeri, ar trebui să ştie ce vor şi să se străduiască să realizeze 

acest lucru în loc să constate pasiv obstacolele şi să exagereze pericolele. Amintindu-mi ceea 

ce mi-a împărtăşit preşedintele Consiliului în legătură cu subiectul convorbirii sale cu dl 

Cesianu, îmi permit să sper că un om de valoarea şi dinamismul dlui Titulescu va relua fără 

întârziere în mâinile sale politica externă românească.  

În aceeaşi ordine de idei, am fost nemulţumit de articolul lui Pertinax din „L’Écho de 

Paris“ de ieri şi de depeşele corespondentului ziarului „Temps“ de alaltăieri seara cu privire la 

reuniunea Consiliului Micii Înţelegeri. Conţinutul pactelor pe care le avem în vedere este 

expus cu precizie şi exactitate, deşi am indicat inconvenientele de a vorbi despre ele. 

Amânarea discutării acestui subiect este prezentată ca un eşec al politicii noastre. Trăsăturile 

definitive sunt acuzate de un posibil aranjament bilateral între Ungaria şi Iugoslavia. Tonul 

general, mai ales cel folosit de Pertinax, este un ton de proastă dispoziţie şi de denigrare. O 

astfel de poziţie mi se pare explicabilă, legitimă şi fără îndoială utilă dacă este luată în 

întrevederile diplomatice şi confidenţiale. Dar, fără să împingem atât de departe optimismul 

de comandă, precum procedează presa de la Praga, nu este indicat, după părerea mea, ca într-

un moment defavorabil pentru noi într-o situaţie instabilă şi schimbătoare, jurnalele să pună 

degetul pe rană constatând eşecurile şi pericolele. Ele riscă în felul acesta să cristalizeze 

poziţii trecătoare ce ar putea modifica fără zgomot o politică răbdătoare, perseverentă şi 

bazată pe prestigiul şi mijloacele puternice de care dispune Franţa şi cei care vor cu fermitate 

să-i fie aliaţi. 

 
Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome V (20 Février–

31 Mai 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1968, doc. 217, pp. 347–348. 

                                                                                                                                                         
de la Paris şi Londra, ofertele politice avansate de Reich, înainte de a da un răspuns. Dar, potrivit instrucţiunilor 

sale, însărcinatul cu afaceri trebuia să se mărginească la supravegherea situaţiei şi la informarea guvernului său.   
51

 Sir Basil Cochrane Newton. 
52

 Acordul de neagresiune din 26 ianuarie 1934. 
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ARTICOL PUBLICAT DE STELIAN POPESCU ÎN ZIARUL „UNIVERSUL“  

CU PRIVIRE LA ROLUL LUI NICOLAE TITULESCU ÎN CONSOLIDAREA  

MICII ÎNŢELEGERI ŞI EVOLUŢIILE DESTABILIZATOARE  

DE DUPĂ DEMITEREA SA 

 

 

„Săracu’ Titulescu“ 

 

 Cuvintele acestea, pline de înţeles, le aud deseori în convorbiri cu persoane din diferite 

straturi sociale şi, mai ales, le citesc în scrisorile – bineînţeles cele mai multe anonime –, pe 

care le primesc. 

 „Săracu’ Titulescu“ – spun ei şi repet şi eu: Săracu’ Titulescu! 

 Expresiunea aceasta românească nu are întrânsa nimic umilitor pentru persoana 

aceluia căruia i se atribuie. Dimpotrivă. Ea rezumă în acelaşi timp sentimentul de admiraţie 

pentru om şi pentru opera lui şi regretul că însuşirile superioare, cu care el este înzestrat, nu 

mai pot veghea la păstrarea şi dezvoltarea operei pe care el a înfăptuit-o. 

 Acesta este profundul înţeles al cuvintelor „Săracu’ Titulescu“ spuse de toţi acei care 

examinează cu atenţie ce se petrece astăzi în politica externă, fie aproape, fie mai departe de 

noi. 

 Mă leagă de Titulescu o prietenie de aproape 30 de ani. Dar, prietenia dintre noi nu ne-

a împiedicat niciodată să ne spunem gândurile deschis, cu sinceritate. Prietenia noastră, 

întemeiată pe respect reciproc, n-a fost orbită de interese sau de calcule, nici politice, nici de 

altfel şi, de aceea, din divergenţele de opinii ce au existat destul de des între mine şi Titulescu, 

prietenia noastră n-a ieşit niciodată micşorată. De multe ori am combătut idei şi fapte de ale 

sale care, cu toată extraordinara lui inteligenţă, scăpau, din cauza preocupărilor lui multiple, 

unei cercetări mai amănunţite, mai ales când ele îl priveau personal. Le-am combătut cu bună 

credinţă şi cu sinceritatea convingerii mele, care niciodată nu l-au putut jigni. Aşa, de pildă, 

pe când Titulescu era ministru de Finanţe (1920–1921), am combătut proiectul său cu 

faimoasele cedule şi impozitul pe capital. Titulescu îşi reaminteşte şi azi atitudinea mea de 

atunci şi, de câte ori se iveşte prilejul, el îmi spune că, dacă a părăsit Ministerul de Finanţe şi 

politica internă, aceasta se datoreşte şi campaniei mele de-atunci. Dar, prietenia noastră a 

rămas întreagă şi amintirea deosebirii de vederi din acea vreme nu ne-a împiedicat, nici pe el, 

nici pe mine, să rămânem mai departe buni prieteni. Când discuţia între oameni este 

întemeiată pe sinceră convingere şi când apărarea unei idei este sprijinită de grija pentru 

interesul ţării, ele nu pot lăsa locul la resentimente. S-a mai întâmplat de atunci adeseori să 

mai avem discuţii contradictorii, dar totdeauna ele au fost însufleţite de dorinţa de a găsi cea 

mai bună soluţiune care să folosească ţării în împrejurările grele de astăzi. 

 Dar, dacă n-am fost totdeauna de părerea lui Titulescu, aceasta nu m-a putut şi nu mă 

poate împiedica să recunosc şi să afirm, în faţa ţării, considerabila valoare a activităţii sale în 

politica externă. Opera înfăptuită de Titulescu în slujba ţării, însuşirile sale superioare, 

aprecierea extraordinară, cât şi stima şi autoritatea de care se bucură în străinătate, şi din care 

el a căutat să tragă maximum de foloase pentru ţara lui, m-au făcut să regret profund că 

guvernarea actuală a găsit de cuviinţă să se lipsească de sprijinul lui, într-un moment când ţara 

avea, mai mult ca oricând, nevoie de strălucita lui inteligenţă. Desigur, Titulescu are şi el, ca 

orice om, unele cusururi, dar acestea cel mult îi pot dăuna lui personal. Calităţile lui 
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intelectuale şi sufleteşti sunt însă atât de extraordinare şi de covârşitoare, încât autoritatea lui 

s-a impus pretutindeni şi, oriunde cuvântul şi inteligenţa lui au putut fi apreciate, el a provocat 

admiraţia unanimă, chiar şi a adversarilor lui. Prin contactul permanent de aproape 15 ani pe 

care l-a avut cu exponenţii cei mai autorizaţi ai politicii externe a lumii întregi, Titulescu a 

ajuns nu numai să cunoască şi să preţuiască oamenii şi popoarele la justa lor valoare, dar să 

prevadă din timp dificultăţile pe care trebuia să le ocolească sau să le învingă. Titulescu şi-a 

servit astfel ţara cu prisosinţă, cu pricepere, cu folos, câştigându-i legături temeinice de 

prietenie şi, de multe ori, inteligenţa lui superioară a fost solicitată să dea soluţiuni de ordin 

general european în probleme care păreau de neînvins. 

 Unul din cele mai temeinice rezultate ale activităţii şi prevederii sale în interesul ţării a 

fost Pactul de organizare a Micii Înţelegeri încheiat în februarie 1933. Dându-şi seama că, 

prin situaţia geografică a statelor care o compun, prin însuşirile naţionale ale celor trei 

popoare, prin autoritatea morală a ideii de dreptate internaţională pe care o reprezintă însăşi 

aşezarea lor politică, prin temeiul istoric al fiinţei lor ca state naţionale ieşite din propria 

voinţă a naţiunilor ce le compun şi prin considerabila forţă a armatelor lor solidare, Mica 

Înţelegere poate juca un rol important de mare Putere, Titulescu a conceput, a stăruit şi a 

reuşit să dea Micii Înţelegeri organizarea de la 1933, care lega definitiv între ele pe cele trei 

state. Unificând politica lor externă şi fără a ştirbi nimic din suveranitatea naţională a 

fiecăruia, pactul de la 1933 a încadrat politica externă a Micii Înţelegeri şi atitudinea ei faţă de 

toate problemele europene în limitele unei solidarităţi absolute, care nu îngăduie niciunuia 

dintre cele trei state să facă ceva fără consimţământul prealabil şi sprijinul celorlalte. Operă 

măreaţă, operă conformă şi cu interesul particular al fiecăruia dintre cele trei state şi cu 

interesul lor comun, operă folositoare securităţii fiecărui stat în parte şi păcii europene în 

general. Prin această organizare, Mica Înţelegere a fost înălţată la potenţialul marilor puteri, 

ea a fost pusă pe picior de egalitate, aşa cum se cuvenea, cu marile puteri şi s-a dat astfel 

cuvântului ei autoritatea întreagă pe care trebuie s-o aibă. Să privească oricine spre trecut şi să 

vadă de ce prestigiu, de ce autoritate s-a bucurat Mica Înţelegere atâta timp cât acest puternic 

legământ între statele care o compun a fost respectat cu sfinţenie. 

 Cunoscând firea oamenilor, cunoscând gelozia pe care solidaritatea Micii Înţelegeri o 

provoca la unii, cunoscând mai ales stăruinţele, intrigile şi atacurile acelora care, neputând să 

desfacă Mica Înţelegere, urmăreau cel puţin slăbirea ei, Titulescu, de acord cu distinsul 

preşedinte Edvard Beneš, pe atunci ministru de Externe al Cehoslovaciei, şi cu d. Jevtić, 

purtătorul de cuvânt din acele vremuri al politicii externe a Iugoslaviei, a pus în slujba păcii 

europene un organism viu, unitar şi puternic. 

 Cum să nu se spuie azi „Săracu’ Titulescu“ când, cu îngrijorare, vedem ce se petrece, 

când, cu îngrijorare, constatăm că se încearcă de unii destrămarea operei strălucite înfăptuită 

de omul care şi-a pus inteligenţa, munca şi sănătatea în slujba ţării sale? 

 După înlăturarea lui de la guvern, cu prilejul conferinţei Consiliului Micii Înţelegeri, 

ţinută la Bratislava, s-a făcut prima greşeală care a adus pactului de la 1933 o gravă atingere. 

S-a admis atunci la Bratislava, fără suficientă precizare, fără prevedere, libertatea de acţiune 

pentru fiecare din cele trei state în politica lor externă faţă de terţe puteri europene. S-a 

formulat cu candoare principiul politicii „amanţilor de inimă“, pe care fiecare din cele trei 

state îl poate avea, separat de politica lor comună. Gravă greşeală. Ea se resimte azi, când 

declaraţiile de fidelitate reciprocă nu se mai fac decât cu jumătate de gură. 

 Să nu se creadă că primejdia e mică. Dimpotrivă. E vorba de primejdia distrugerii unei 

opere, pe care nu e român de bună credinţă să n-o considere de cel mai mare folos pentru ţară. 

Această primejdie m-a determinat să dau zilele trecute alarma şi mă determină să persist în 

acţiunea mea, până ce oamenii noştri politici vor înţelege că ceva s-a schimbat, că ceva s-a 

slăbit şi că trebuie repede şi cât mai e timpul să se facă tot posibilul, fie spre a se remedia răul, 

fie spre a se înlocui o garanţie, dacă nu mai este destul de sigură. 
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 S-a încheiat vineri, la Belgrad, sesiunea Consiliului Micii Înţelegeri. Acei care ştiu să 

citească în rânduri şi printre rânduri, acei puţini care ştiu ce s-a petrecut la Belgrad, îşi pot da 

seama, descifrând comunicatul publicat, că el are mai mult menirea să liniştească unele 

îngijorări, dar nu să vindece unele răni şi să dea asigurări acolo unde încrederea a slăbit din 

pricina ultimelor evenimente. Este atât de adevărat aceasta, încât s-a găsit necesar să se 

declare, cu o precauţiune care trădează intenţiunea de a se menaja unele susceptibilităţi şi de a 

se ascunde unele greşeli, că „Consiliul permanent al Micii Înţelegeri constată că politica celor 

trei state ale Micii Înţelegeri şi raporturile lor mutuale continuă a se dezvolta normal şi 

neîncetat în cadrul principiilor, al metodelor şi al scopurilor fixate prin Pactul de Organizare a 

Micii Înţelegeri din 16 februarie 1933“. 

 Dar toată lumea ştie că acest Pact de Organizare prevede, la art. 6, că niciunul din cele 

trei state nu poate să încheie tratate politice sau orice alte acte unilaterale menite să-i schimbe 

situaţia politică faţă de un stat terţ, fără consimţământul unanim al Consiliului Micii Înţelegri, 

instituit ca organ director al politicii comune a grupului celor trei state. Şi nu mai este astăzi 

un secret că încheierea precipitată a pactului italo–iugoslav a fost o surpriză, că textul 

acordului n-a fost cunoscut decât după semnarea lui. 

 „Am ascultat cu cel mai viu interes“, a declarat la Belgrad unul din cei trei miniştri de 

Externe, „expozeul făcut de d. Stojadinović cu privire la pactul încheiat cu Italia. Şi m-am 

putut asigura că acest pact corespunde vederilor Micii Înţelegeri şi nu poate supăra pe 

nimeni“. 

 Iată primejdia: expozeul s-a făcut ulterior încheierii pactului în loc ca el să fie făcut 

anterior şi să se obţină consimţământul unanim al Consiliului, aşa cum prevede pactul de la 

1933. Consiliul Micii Înţelegeri este expus azi să nu afle despre acţiunea particulară a 

fiecăruia dintre cele trei state decât după îndeplinirea ei, urmând ca el să constate astfel 

ulterior dacă acea acţiune supără pe cineva şi dacă ea corespunde sau nu vederilor Micii 

Înţelegeri. 

 E ceva putred în Danemarca! Să luăm aminte! Să nu ne trezim lipsiţi de garanţiile 

necesare securităţii noastre. Solidaritatea Micii Înţelegeri nu trebuie să fie legată de interese 

temporare de un caracter străin de politica externă. Solidaritatea Micii Înţelegeri trebuie să 

constituie temelia securităţii statelor care o compun, temelia politicii lor comune faţă de toate 

problemele europene. 

 Instinctul popular – acel instinct pe care Take Ionescu l-a invocat în acţiunea lui 

naţională pentru dezrobirea neamului – simte şi de data aceasta că se petrece ceva dăunător, 

că stau ascunşi duşmanii noştri, ai românilor, ai iugoslavilor şi ai cehoslovacilor, şi trag sforile 

spre a ne dezbina şi, de aceea, instinctul popular închide în cuvintele „Săracu’ Titulescu“ nu 

numai admiraţia pentru opera acestui om, dar şi grija pentru viitorul neamului românesc. 

 În Grecia antică, atenienii au ostracizat pe marele Aristide, fiindcă era prea drept şi le 

făcuse prea multe servicii şi n-au ştiut pe urmă cum să-l aducă înapoi, mai repede. 

 Cine ştie, dacă atunci când se va face iar apel la Titulescu, nu va fi prea târziu. 

Stelian Popescu 

 
„Universul“, 5 aprilie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE HENRIC SANIELEVICI ÎN ZIARUL „EPOCA“ 

CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA ÎN STRĂINĂTATE 

A MERITELOR LUI NICOLAE TITULESCU 
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Cazul Titulescu 

 

 Şi de când mă aflu la Paris, şi în timpul călătoriei, am auzit francezi şi alţi străini 

vorbind despre d. Titulescu cu mai mult respect şi cu mai multă greutate decât se obişnuieşte 

în ţară, unde totuşi i se recunosc meritele şi aptitudinile. La noi, capriciile omului şi intrigile 

care s-au ţesut în jurul lui, îl coboară oarecum la nivelul politicianismului curent. În 

străinătate, publicul mare nu ţine seama decât de activitatea diplomatului. Se relevă, cu un 

respect liniştit, dar masiv, cunoaşterea adâncă a raporturilor internaţionale, vederea intuitivă a 

viitorului, darul dlui Titulescu de a cerceta o problemă pe toate feţele, de a extrage prin 

treptată eliminare liniile esenţiale, de a le combina pe acestea într-un tot artistic, izbitor ca un 

desen de afiş, concentrându-l şi înflorindu-l în formule lapidare şi strălucitoare care subjugă 

minţile în mod definitiv. Prestigiul de care se bucură la Societatea Naţiunilor şi în opinia 

publică europeană, ar întrece cu mult însemnătatea României în concertul european. 

 Şi atunci mă întreb: cum a fost cu putinţă ca în a noastră Românie, nu excesiv de 

bogată în asemenea personalităţi, un prim-ministru într-un moment de nervozitate, să fi trântit 

de podele vasul cel rar şi preţios?!… Când ar fi trebuit să ne bucurăm şi să ne felicităm şi de 

această nouă manifestare a norocului nostru proverbial… 

 Bunul simţ este doar una din principalele calităţi ale clasei noastre diriguitoare, care n-

a cunoscut nici fanatismul orb, nici alte sentimente lipsite de măsură… 

 Vina înlăturării dlui Titulescu o poartă, cred, în parte chiar Dsa; a devenit ceea ce 

neamţul reprobând, numeşte übermütig
53

: uitând fragilitatea tuturor celor omeneşti, şi-a 

închipuit că nimeni şi nimic nu-l mai poate atinge, că poate sfida cu frivolitate cerul şi 

pământul… 

 Vor fi intervenit şi consideraţiuni politice şi diplomatice pe care noi, publicul mare, nu 

le cunoaştem?… 

H. Sanielevici 

 
„Epoca“, 10 aprilie 1937. 
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DISCURS ŢINUT DE NICOLAE TITULESCU LA  

SOCIETATEA MEDICALĂ A LITORALULUI MEDITERANEAN 

 

 

Cap Martin, 11 Avril 1937 

 

« L’Intangibilité des frontières est la condition première  

de la concorde internationale » 

 

 Mes chers Présidents, 

Mesdames,  

Messieurs,  

L’honneur qui m’échoit aujourd’hui de présider le déjeuner de la Société Médicale du 

Littoral Méditerranéen reste pour moi une énigme.  

                                                 
53

 Übermütig (germ.) – Obraznic. 
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J’ai cherché à me l’expliquer à moi-même de différentes manières mais aucune d’elles 

ne me donna satisfaction.  

Je suis allé jusqu’à supposer que peut-être les médecins pensaient que les hommes 

politiques tournaient souvent leur esprit du côté de la médecine, ce qui serait certainement un 

bienfait, car ils apprendraient qu’il y a du moins un domaine où leur bon vouloir connaîtrait 

des limites infranchissables, notamment celles des lois naturelles que l’on ne saurait violer 

impunément ou bien que les médecins tourneraient leur regard vers la politique, ce qui serait 

un gain encore plus considérable, car je ne connais pas de carrière plus glorieuse pour sa 

patrie que celle que fit un certain médecin dans un certain pays. Nommons-les de suite : c’est 

Clemenceau et la France.  

Puis, finalement, j’ai trouvé que tout ceci était trop compliqué et que je devais 

l’honneur de me trouver ici à une double curiosité de votre part : d’abord, celle de savoir si un 

homme qui a été récemment malade, et qui a été soigné par des confrères, a été guéri au point 

où il fallait, ensuite, celle du savoir si la confrérie que ce malade représente à son tour, 

notamment celle des hommes politiques, a réussi, elle aussi, à guérir le patient dont elle ne 

cesse de s’occuper et qui s’appelle le Monde.  

Eh bien, pour être franc, je dois vous dire que si votre première curiosité, celle de 

savoir si les médecins réussissent à guérir des malades, appelle une réponse pleinement 

affirmative, on ne peut répondre de manière aussi nette et aussi honorable à votre seconde 

curiosité.  

C’est un axiome que j’exprime en disant : les médecins réussissent beaucoup mieux 

dans leur combat contre les maux physiques que ne réussissent les dirigeants des États dans 

leur combat contre les maux politiques.  

Je ne veux pas plaider les circonstances atténuantes, en attirant votre attention sur le 

fait que pour l’homme politique le malade est de dimensions beaucoup plus considérables que 

le patient ordinaire, qu’il est moins obéissant que ce dernier, vu que le suffrage universel lui 

donne le droit de dicter lui-même ses propres ordonnances, et enfin, que la maladie d’une 

collectivité présente, quoiqu’on dise, plus de complications qu’une maladie physique.  

Il y a cependant parmi les besoins que ressent une collectivité un, qui prime tous les 

autres, et qui, s’il est satisfait, fait que les erreurs que l’on pourrait commettre quand aux 

autres deviennent facilement pardonnables ; c’est le besoin de maintenir le paix.  

Je ne crois pas qu’il y ait eu un moment où les peuples aient été plus avides de paix 

qu’aujourd’hui et où leur Gouvernement, pour des différences d’intérêt, ait agi de telle sorte 

qu’on n’a jamais réussi à enrayer le spectre de a guerre de nos visions journalières.  

Or, quel travail fructueux peut-on entreprendre si l’on croit constamment que la 

catastrophe est pour demain ? 

Il y a actuellement deux raisons qui rendent les peuples malheureux. C’est d’abord le 

manque des moyens de vivre, le travail et les matières premières. C’est ensuite le désir 

d’accroître leur territoire parce que l’on considère que ceux qui ont été perdus par les traités 

de paix leur ont été injustement ravis.  

Je fais entre ces deux raisons de mécontentement des nations une distinction capitale. 

Si la première est juste, si la première doit obliger tout membre de la communauté 

internationale à faire des sacrifices nécessaires pour donner aux peuples qui en manquent ce 

dont ils ont besoin, si la première peut donc faire l’objet d’une entente internationale, la 

seconde est non seulement injuste, mais elle est la cause des discordes internationales qui ne 

peuvent finir que par guerre.  

Il n’y a pas de pays qui soit disposé à céder un pouce de son territoire autrement que 

contraint par la force. Bien plus, nul pays ne consentira à faire les sacrifices nécessaires pour 

arriver à une entente internationale équitable sur les échanges et les matières premières que 

dans la mesure où il sera sûr que son territoire ne sera pas touché.  
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L’intangibilité des frontières est donc la condition première de la concorde 

internationale.  

D’ailleurs, qu’est-ce une frontière sinon un empêchement au passage des hommes et 

des marchandises ? Plus on la menace, plus on la défendra par l’aggravation des 

empêchements déjà existants. Plus on sera sûr de garder sa frontière, plus on sera disposé à 

faciliter la circulation économique.  

J’ai toujours soutenu que ce n’est pas la révision des frontières, que ce n’est pas le 

déplacement du mal que constitue la frontière, mais que c’est la spiritualisation de la frontière 

par la destruction des entraves qu’elle représente qui fera le bonheur des nations.  

D’ailleurs vous êtes-vous jamais demandé combien sont ceux que les frontières 

actuelles mécontentent ? Si l’on prend en considération que l’Empire Britannique, qui 

représente la cinquième partie du monde, que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, la 

France, la Belgique, la Hollande, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, les Pays Nordiques, la 

Pologne, les Baltes, les pays de la Petite Entente, les pays de l’Entente Balkanique ne 

demandent à qui que ce soit un centimètre carré de leur territoire, si l’on prend en 

considération que l’Union Soviétique pratique actuellement une politique de non 

révisionnisme, on arrive à la conclusion que ceux qui veulent changer les frontières sont une 

infime minorité par rapport à ceux qui veulent les conserver. Pourtant il est inconcevable que 

de vouloir provoquer un trouble planétaire pour donner satisfaction à quelques-uns au 

détriment de tous.  

D’ailleurs sur quoi se fondent ces prétentions au territoire des autres ? Sur le soi-disant 

droit historique. Un nation a été asservie et a vécu pendant des siècles sous le joug étranger, 

une autre a été partagée sans gêne au profit des tiers. Les Traités de paix donnent la liberté à 

la première, et assurent la résurrection de la seconde. Ceux qui se sont vu privés de territoire 

dans ces conditions se lamentent bruyamment. Je demande : en quoi le facteur temps, dans la 

mesure où il a joué dans le domaine de l’injustice, peut-il créer le droit historique et dans la 

mesure dans laquelle il a joué dans le domaine de la justice ne peut-il créer aucun droit 

d’aucune sorte ? 

J’ai relevé ce point, car je veux l’écarter pour pouvoir à mon tour insister sur l’égalité 

du droit des nations au travail et aux richesses économiques du monde, basée sur le statu quo 

territorial. Je veux insister sur la nécessité d’une entente internationale concernant les 

échanges et les matières premières. Je veux insister sur la nécessité de transposer la doctrine 

démocratique de l’intérieur des États au delà des frontières.  

Ce n’est que dans la mesure où un accord de ce genre pourra être passé que la paix 

pourra être assurée.  

Pour un tel accord, un instrument international est nécessaire.  

En effet, des conventions d’État à État ne suffisent pas. Et elles ne sauraient suffire, 

car elles seraient faites à la mesure des besoins locaux et non pas des besoins internationaux 

généraux.  

Cet instrument existe : il s’appelle la Société des Nations. Et quoi qu’on dise et quoi 

qu’on fasse, on ne peut en concevoir un autre à sa place.  

Je sais que la Société des Nations traverse une crise. Je sais que dans certains pays elle 

est considérée avec hostilité, et qu’en France, qui a pourtant basé sa politique sur elle, sa cote 

n’est pas haute.  

Parce que j’ai représenté mon pays à la Société des Nations depuis sa création, parce 

que je me suis gardé de l’exagérer, même à l’époque de sa gloire, je crois avoir une certaine 

autorité de parler d’elle, même aux yeux des mécréants, s’il s’en trouve parmi nous.  

Le grand défaut de beaucoup de gens qui ont pratiqué la Société des Nations, c’est de 

l’avoir ou surestimée ou sous-estimée. Moi, je l’ai toujours prise en sérieuse considération, 

mais sans jamais lui demander ce qu’elle ne pouvait rendre.  
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Je vais vous faire une confession : que ne dit-on pas aux médecins, surtout quand on a 

été malade ? Et je veux faire cette confession, au risque de déplaire à mes amis, le président 

Benès, le président Herriot, le président MacDonald et le ministre Politis, auteurs et 

principaux soutiens du Protocole de 1924 : c’est moi qui suis responsable de la non signature 

de ce Protocole par la Roumanie.  

Je suis un idéaliste. Mais ce Protocole était tellement fruit de la théorie, il transférait à 

tel point le Paradis sur terre que mon sens des réalités me fit prédire que la nation britannique 

ne suivrait pas ses ministres, ce qui se passa d’ailleurs, et que les formules de justice du 

Protocole cachaient bien des dangers pour les intérêts de mon pays. Je parle pour le passé ; je 

n’engage pas l’avenir.  

Ne pas avoir signé le Protocole de 1924 et avoir cependant été l’objet d’un honneur 

unique dans les annales de la Société des Nations : mon élection deux fois de suite à la 

présidence de l’Assemblée ordinaire de la Société des Nations, vous prouvent que, du moins 

quand il s’agit de la Société des Nations, je parle avec un équilibre sûr et reconnu.  

La Société des Nations ne connut pas seulement l’échec de la non réalisation du 

Protocole de 1924, mais encore l’échec de la Conférence du désarmement et celui de son 

intervention dans le conflit italo-éthiopien.  

Loin de moi l’idée d’évoquer ici la question des sanctions. Je me contenterai de dire 

qu’elle correspond à une des plus douloureuses de ma vie. J’aime l’Italie, je la porte dans mon 

sang. Mais mon pays a un intérêt capital à ce que les principes du Pacte soient respectés. 

Aussi ne puis-je que répéter ce que j’ai dit à Genève, en Juin 1936 : dans cette affaire, la 

politique que j’ai suivie comme Ministre des Affaires Étrangères est celle de la ligne droite, 

celle de la ligne droite de la balle qui traverse d’abord le cœur avant d’atteindre le but.  

Malgré tous ces déboires, je crois à la Société des Nations et je prédis la résurrection 

prochaine de son autorité morale, ainsi que son renforcement par tous les moyens appropriés.  

Dans ce but toute réforme du Pacte me semble inutile. Ce n’est pas le Pacte, ce sont les 

hommes qui ont failli. Quelques compléments, quelques précisions apportées à notre Charte 

fondamentale suffisent.  

L’expérience nous a prouvé que les sanctions économiques non accompagnées de 

sanctions militaires sont inefficaces.  

D’autre part, la conception wilsonienne de l’entrée en guerre de la planète toute entière 

pour parer à une agression, n’importe où elle se produise, crée une obligation impossible, 

donc inexécutable. 

Personne ne se battra que là où ses intérêts sont en jeu.  

Si donc l’on partagerait l’Europe en zones géographiques au point de vue de la 

sécurité, si donc pour chaque agression, les puissances intéressées de la région prenaient 

l’obligation de prêter assistance à la victime, on aura substitué à la conception grandiose du 

Pacte actuel, une conception plus modeste, mais on se trouvera sur un terrain solide.  

Sanctions économiques universelles, sanctions militaires régionales, et concomitance 

des deux genres de sanctions, voilà les trois commandements qui transformeront sous peu 

Genève en réalité politique effective. 

C’est à cette Société des Nations ainsi corrigée qu’incombe la mission de réaliser 

l’entente économique internationale, base unique et sine qua non du maintien de la paix.  

C’est à cette œuvre que les nations devront s’adonner au plus tôt.  

À leur tête, je veux voir, comme toujours, la France, mais une France agissante, une 

France que l’on suit, une France qui commande.  

Pour ceci, une seule condition est nécessaire : que la France réalise l’immense chose 

qu’elle représente aux yeux du monde, qu’elle prenne conscience de sa force, qu’elle fasse, 

par un geste viril, cesser la politique internationale qui consiste à avoir des prétentions en 

rapport inverse des moyens.  
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Mais, quoi qu’elle fasse, la Roumanie n’abandonnera jamais la France, car cela 

signifierait qu’elle s’abandonne elle-même.  

Quant à moi, ma foi dans les destinées de la France est tellement grande, que je 

ressens un sentiment de profonde reconnaissance à l’égard de ceux qui m’ont donné 

l’occasion de la proclamer une fois de plus, et de dire publiquement que je la propagerai à 

tous ceux qui doutent de la France, par faiblesse de caractère, ou à ceux qui n’ont pas encore 

la foi dans la France, par ignorance de l’Histoire.  

Je lève mon verre à la santé du président de la République Française, des présidents de 

la Société Médicale et de ses membres, à la prospérité et à la grandeur de la France.  

Vive la France !  

 

[Traducere] 

 

Cap Martin, 11 aprilie 1937 

 

„Intangibilitatea frontierelor este condiţia primă 

a înţelegerii internaţionale“ 

 

 Dragii mei preşedinţi, 

 Doamnelor, 

 Domnilor, 

 Onoarea care mi se acordă azi de a prezida dejunul Societăţii Medicale a Litoralului 

Mediteranean rămâne pentru mine o enigmă. 

 Am încercat să mi-o explic în diferite feluri, dar niciunul dintre ele nu mă satisface. 

 Am mers până la a presupune că, poate, medicii îşi închipuie că oamenii politici îşi 

îndreaptă adeseori gândurile către medicină, ceea ce ar fi cu siguranţă o binefacere, căci ei ar 

afla că există cel puţin un domeniu în care bunăvoinţa lor ar cunoaşte limite de netrecut, mai 

ales acelea ale legilor naturale, pe care nu ar putea să le violeze fără a fi pedepsiţi, sau că 

medicii şi-ar putea îndrepta privirea spre politică, căci nu cunosc o carieră mai glorioasă 

pentru patrie decât aceea pe care a făcut-o un anumit medic într-o anumită ţară. Să-l numim 

pe Clemenceau, să numim Franţa. 

 Apoi, în sfârşit, m-am gândit că toate acestea erau prea complicate şi că eu datorez 

onoarea de a mă găsi aici unei duble curiozităţi din partea dumneavoastră: mai întâi aceea de a 

şti dacă un om care a fost recent bolnav şi care a fost îngrijit de către confraţi a fost vindecat 

aşa cum trebuia, apoi aceea de a şti dacă breasla pe care acest bolnav o reprezintă la rândul 

său, anume aceea a oamenilor politici, a reuşit, la rândul său, să vindece pacientul de care ea 

nu încetează să se ocupe şi care se numeşte Lumea. 

 Ei bine, pentru a fi sincer, trebuie să vă spun că dacă prima dumneavoastră curiozitate, 

aceea de a şti dacă medicii reuşesc să vindece bolnavii, capătă un răspuns pe deplin afirmativ, 

nu se poate răspunde tot aşa de net şi de onorabil la cea de-a doua curiozitate a 

dumneavoastră. 

 Este o axiomă pe care o exprim spunând: medicii reuşesc mult mai bine în lupta lor 

împotriva răului fizic decât reuşesc conducătorii statelor în lupta lor împotriva răului politic. 

 Nu vreau să pledez pentru circumstanţe atenuante, atrăgându-vă atenţia asupra faptului 

că pentru omul politic, bolnavul este de dimensiuni mult mai considerabile decât pacientul 

obişnuit, că el este mai puţin ascultător decât acesta din urmă, dat fiind că sufragiul universal 

îi dă dreptul să-şi dicteze singur reţetele, şi, în sfârşit, că boala unei colectivităţi prezintă, orice 

s-ar spune, mai multe complicaţii decât o boală fizică. 
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 Există, totuşi, printre nevoile pe care le resimte o colectivitate una care primează faţă 

de toate celelalte şi care, dacă este satisfăcută, face ca erorile ce ar putea fi comise să fie uşor 

iertate: aceasta este nevoia de a menţine pacea. 

 Nu cred că a existat un moment în care popoarele să fi fost mai avide de pace ca astăzi 

şi în care guvernele lor, datorită diferenţelor de concepţie mai curând decât datorită 

divergenţelor de interese, să fi acţionat de aşa manieră încât spectrul războiului n-a mai putut 

fi niciodată alungat din viziunile noastre zilnice. 

 Or, cum poate fi întreprinsă o muncă fructuoasă dacă îţi închipui fără încetare că 

mâine va avea loc catastrofa? 

 În prezent sunt două motive care fac popoarele nefericite. Mai întâi, lipsa mijloacelor 

de trai, de muncă şi de materii prime. Apoi dorinţa de a-şi mări teritoriul, pentru că se 

consideră că acelea care au fost pierdute prin tratatele de pace le-au fost răpite pe nedrept. 

 Între aceste două motive de nemulţumire a naţiunilor, eu fac o deosebire capitală. Dacă 

primul este just, dacă primul obligă pe orice membru al comunităţii internaţionale să facă 

sacrificii, necesare pentru a da popoarelor care au lipsuri ceea ce au nevoie, dacă primul deci 

poate să facă obiectul unei înţelegeri internaţionale, cel de al doilea este nu numai injust, dar 

el este şi cauza discordiilor internaţionale care nu pot fi înlăturate decât prin război. 

 Nu există ţară care să fie dispusă să cedeze vreun milimetru din teritoriul său altfel 

decât constrânsă prin forţă. Mai mult, nicio ţară nu va consimţi să facă sacrificiile necesare 

pentru a ajunge la o înţelegere internaţională echitabilă privind schimburile şi materiile prime, 

decât în măsura în care ea va fi sigură că teritoriul său nu va fi atins. 

 Intangibilitatea frontierelor este deci condiţia primă a înţelegerii internaţionale. 

 De altfel, ce este o frontieră dacă nu o piedică în trecerea oamenilor şi mărfurilor? Cu 

cât este mai mult ameninţată, cu atât va fi mai mult apărată prin înrăutăţirea piedicilor deja 

existente. Cu cât eşti mai sigur de păstrarea frontierei, cu atât vei fi mai dispus să uşurezi 

circulaţia economică. 

 Am susţinut întotdeauna că nu revizuirea frontierelor, nu deplasarea răului pe care-l 

constituie frontiera, ci spiritualizarea frontierei prin distrugerea piedicilor pe care ea le 

reprezintă va face fericirea naţiunilor. 

 De altfel, v-aţi întrebat vreodată câţi sunt cei pe care frontierele actuale îi 

nemulţumesc? Dacă se ia în considerare că Imperiul Britanic, care reprezintă a cincia parte a 

lumii, că America de Nord, America de Sud, Franţa, Belgia, Olanda, Spania, Portugalia, 

Elveţia, Ţările Nordice, Polonia, Ţările Baltice, ţările Micii Înţelegeri, ţările Înţelegerii 

Balcanice nu cer nimănui niciun centimetru pătrat de teritoriu, dacă se ia în consideraţie că 

Uniunea Sovietică practică în prezent o politică de nerevizionism, se ajunge la concluzia că 

cei ce vor să schimbe frontierele reprezintă o infimă minoritate faţă de cei ce vor să le 

păstreze. 

 Totuşi este de neconceput să vrei să provoci o tulburare planetară pentru a da 

satisfacţie unora în detrimentul altora. 

 De altfel, pe ce se bazează aceste pretenţii la teritoriul altora? Pe aşa-zisul drept istoric. 

O naţiune a fost aservită şi a trăit timp de secole sub jugul străin, o alta a fost împărţită fără 

jenă în profitul terţilor. Tratatele de pace dau libertate primei şi asigură renaşterea celei de-a 

doua. Cei ce s-au văzut privaţi de teritoriu în aceste condiţii se văicăresc în mod zgomotos. 

Întreb: cum de factorul timp, în măsura în care a jucat un rol în domeniul nedreptăţii, poate să 

creeze dreptul istoric, iar în măsura în care a jucat un rol în domeniul dreptăţii, nu poate el să 

creeze niciun drept de niciun fel? 

 Am relevat această chestiune deoarece doresc să o înlătur, pentru a putea, la rândul 

meu, să insist asupra egalităţii dreptului naţiunilor la muncă şi la bogăţiile economice ale 

lumii, bazată pe statu quo-ul teritorial. Vreau să insist asupra necesităţii unei înţelegeri 
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internaţionale privind schimburile şi materiile prime. Vreau să insist asupra necesităţii de a 

transpune doctrina democratică din interiorul statelor dincolo de frontiere. 

 Pacea nu va putea fi asigurată decât în măsura în care un acord de acest fel va putea fi 

încheiat. 

 Pentru un astfel de acord, este necesar un instrument internaţional. 

 Într-adevăr, convenţiile de la stat la stat nu sunt suficiente. Şi ele nu vor fi suficiente 

pentru că ele sunt făcute potrivit nevoilor locale şi nu potrivit nevoilor internaţionale generale. 

 Acest instrument există: el se numeşte Societatea Naţiunilor. Şi, orice s-ar spune şi 

orice s-ar face, nu se poate concepe un altul în locul său. 

 Ştiu că Societatea Naţiunilor trece printr-o criză, ştiu că în unele ţări este considerată 

cu ostilitate şi că în Franţa, care şi-a bazat totuşi politica sa pe ea, cota ei nu este prea ridicată. 

 Pentru că am reprezentat ţara mea la Societatea Naţiunilor de la crearea sa, pentru că 

am fost un fidel al Societăţii Naţiunilor, pentru că m-am ferit s-o preamăresc, chiar în epoca ei 

de glorie, cred că am o anumită autoritate să vorbesc de ea, chiar în ochii celor ce nu cred în 

ea, dacă se găsesc dintre aceştia printre noi. 

 Marele defect al multor oameni care au participat la Societatea Naţiunilor este fie de a 

fi supraestimat-o, fie de a fi subestimat-o. În ceea ce mă priveşte, am luat-o întotdeauna în 

serios, dar fără să-i cer vreodată ceea ce nu putea oferi. 

 Vreau să vă fac o mărturisire: câte nu le spui medicilor mai ales când ai fost bolnav? Şi 

eu vreau să fac această mărturisire, cu riscul de a nu fi pe placul prietenilor mei, preşedintele 

Beneš, preşedintele Herriot, preşedintele MacDonald
54

 şi ministrul Politis
55

, autori şi 

principali susţinători ai Protocolului din 1924: mă fac răspunzător pentru nesemnarea acestui 

Protocol de către România. 

 Sunt un idealist. Dar acest Protocol era în asemenea măsură rodul teoriei, transfera 

într-atât Paradisul pe Pământ, încât simţul realităţii m-a făcut să prezic că naţiunea britanică 

nu-i va urma pe miniştrii săi, ceea ce s-a întâmplat de altfel, şi că formulele de drept ale 

Protocolului ascundeau multe pericole pentru interesele ţării mele. Vorbesc pentru trecut; nu 

angajez viitorul. 

 Nesemnând Protocolul din 1924 şi făcându-mi-se totuşi o onoare unică în analele 

Societăţii Naţiunilor, alegerea mea de două ori la rând ca preşedinte al Adunării ordinare a 

Societăţii Naţiunilor vă dovedeşte că, cel puţin când este vorba de Societatea Naţiunilor, dau 

dovadă de un echilibru sigur şi recunoscut. 

 Societatea Naţiunilor nu a cunoscut doar eşecul nerealizării Protocolului din 1924, ci 

şi eşecul Conferinţei de dezarmare şi acela al intervenţiei sale în conflictul italo-etiopian. 

 Departe de mine ideea de a evoca aici problema sancţiunilor. Mă voi mulţumi să spun 

că ea corespunde uneia dintre cele mai mari dureri din viaţa mea. Iubesc Italia, o port în 

sângele meu. Dar ţara mea are un interes capital ca principiile Pactului să fie respectate. Deci, 

nu pot decât să repet ceea ce am spus la Geneva în iunie 1936: în această chestiune, politica 

pe care am urmat-o în calitate de ministru al Afacerilor Străine este aceea a liniei drepte, a 

liniei drepte a glonţului care străbate mai întâi inima înainte de a atinge ţinta. 

 Cu toate aceste eşecuri, eu cred în Societatea Naţiunilor şi prezic renaşterea viitoare a 

autorităţii sale morale, precum şi întărirea sa prin toate mijloacele corespunzătoare. 

 În acest scop, orice reformă a Pactului mi se pare inutilă. Nu Pactul, ci oamenii sunt 

aceia care au eşuat. Câteva completări şi câteva precizări aduse Cartei noastre fundamentale 

sunt suficiente. 

 Experienţa ne-a dovedit că sancţiunile economice neînsoţite de sancţiuni militare sunt 

ineficace. 

                                                 
54

 James Ramsay MacDonald. 
55

 Nikolaos Sokrates Politis. 
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 Pe de altă parte, concepţia wilsoniană a intrării în război a întregii Planete pentru a 

opri o agresiune, indiferent unde s-ar produce ea, creează o obligaţie imposibilă, deci de 

neexecutat. 

 Nimeni nu se va bate decât acolo unde sunt în joc interesele sale. 

 Dacă deci, din punctul de vedere al securităţii, Europa ar fi împărţită în zone 

geografice, dacă deci, pentru fiecare agresiune, puterile interesate din regiunea respectivă şi-ar 

asuma obligaţia de a acorda asistenţă victimei, am substitui concepţiei grandioase a Pactului 

actual o concepţie mai modestă, dar ne-am găsi pe un teren solid. 

 Sancţiuni economice universale, sancţiuni militare regionale şi aplicarea concomitentă 

a celor două feluri de sancţiuni, iată cele trei imperative care ar trasforma în puţină vreme 

Geneva într-o realitate politică efectivă. 

 Acestei Societăţi a Naţiunilor astfel corectată îi incumbă misiunea de a realiza 

înţelegerea economică internaţională, bază unică şi sine qua non a menţinerii păcii. 

 Acestei opere naţiunile vor trebui să i se dedice cât mai curând. 

 În fruntea lor vreau să văd, ca întotdeauna, Franţa, dar o Franţă activă, o Franţă pe care 

s-o urmăm, o Franţă care să comande. 

 Pentru aceasta, este necesară o singură condiţie: ca Franţa să realizeze imensul lucru 

pe care îl reprezintă în ochii lumii, ca ea să-şi dea seama de forţa sa, să facă printr-un gest 

energic să înceteze acea politică internaţională ce constă în a avea pretenţii în raport invers cu 

mijloacele. 

 Dar, orice ar face, România nu va abandona niciodată Franţa, căci aceasta ar înseamna 

să se abandoneze pe ea însăşi. 

 În ceea ce mă priveşte, credinţa mea în destinele Franţei este atât de mare, încât resimt 

un sentiment de profundă recunoştinţă faţă de cei care mi-au dat ocazia s-o proclam o dată 

mai mult şi să spun public că o voi propaga printre toţi cei care, datorită slăbiciunii de 

caracter, se îndoiesc de Franţa sau printre cei care, datorită necunoaşterii istoriei, nu cred încă 

în Franţa. 

 Ridic paharul în sănătatea preşedintelui Republicii Franceze, a preşedinţilor Societăţii 

Medicale şi a membrilor săi, pentru prosperitatea şi măreţia Franţei. 

 Trăiască Franţa! 

 

Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pp. 484–

491; 476–483. 
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SCRISOARE ADRESATĂ DE ARNOLD J. TOYNBEE LUI NICOLAE TITULESCU 

PRIN CARE ÎI SOLICITĂ OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA CÂTEVA CAPITOLE DIN 

PUBLICAŢIA „ANNUAL SURVEY OF INTERNATIONAL AFFAIRS“ 

 

 

The Royal Institute of International Affairs 

Chatham House 

St. James’s Square 

London, S.W. 1. 

 

 [London], 12th April, 1937 
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Dear Monsieur Titulescu,  

I do not know whether you happen to have come across an “Annual Survey of 

International Affairs” which is one of the publications of this Institute. I am venturing to send 

you herewith the drafts of some chapters, dealing with South-East European affairs in that 

year which are to appear, after revision, in the volume for 1936. I do not at all know whether 

you would have time or inclination to look at these drafts and let me have your criticisms on 

them, but I am making bold to send them to you in the hope that you may be able to do the 

Institute this great kindness, because these are affairs in which you yourself played the central 

part and they are also obviously affairs of great importance.  

I may add that when distinguished people who have played a prominent part in the 

transactions which we try to record do us the kindness of commenting in this way on our 

drafts before we revise them for publication, we always treat their observations as strictly 

confidential.  

I hope you will forgive me for troubling you with this request. 

Yours very truly,  

Arnold J. Toynbee 

 

Monsieur N. Titulescu  

Grand Hotel 

Cap Martin (A.M.) 

France 

 

[Traducere] 

 

Institutul Regal pentru Probleme Internaţionale 

Chatham House 

St. James’s Square 

Londra, S.W. 1. 

 

 [Londra], 12 aprilie 1937 

 

Stimate domnule Titulescu,  

Nu ştiu dacă aţi avut ocazia de a vedea un număr din „Annual Survey of International 

Affairs“, una din publicaţiile acestui Institut. Îndrăznesc să vă trimit alăturat paginile câtorva 

capitole, ce tratează probleme sud-est europene, aferente anului ce urmează să fie publicat, 

după revizie, în volumul pentru anul 1936. Nu ştiu dacă veţi avea timpul necesar şi 

disponibilitatea de a da o citire acestor pagini şi de a-mi comunica opiniile dumneavoastră 

critice, dar îmi iau îngăduinţa  de a vi le trimite cu speranţa că veţi avea faţă de Institut acest 

gest de mare amabilitate, întrucât este vorba de chestiuni în care dumneavoastră însuşi aţi avut 

un rol central şi sunt, evident, probleme de mare importanţă.  

Aş putea adăuga că atunci când distinse personalităţi, care au jucat un rol remarcabil în 

tranzacţii pe care încercăm să le consemnăm, au gentileţea de a comenta în felul acesta cele 

cuprinse în paginile noastre înainte de a le revizui în vederea publicării, tratăm aceste 

observaţii cu strictă confidenţialitate.  

Sper că mă veţi ierta că vă deranjez cu această solicitare.  

Al dumneavoastră foarte devotat, 

Arnold J. Toynbee 

 

Domnul N. Titulescu 

Grand Hotel 
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Cap Martin (A.M.) 

Franţa 

 

AMAE, Fond 77/T. 34, vol 15. 
 

 

 

40 

 

ŞTIRE APĂRUTĂ ÎN ZIARUL „UNIVERSUL“ CU PRIVIRE LA  

DISCURSUL ŢINUT DE NICOLAE TITULESCU LA  

SOCIETATEA MEDICALĂ A LITORALULUI MEDITERANEAN 

 

 

Bucureşti, 13 aprilie 1937 

 

Un discurs al dlui N. Titulescu la Nisa 

 

Nisa, 11 (Rador). – D. Nicolae Titulescu, fost ministru al Afacerilor Străine al 

României, a prezidat astăzi Congresul Societăţilor medicale de pe litoralul mediteranean. 

Cu acest prilej, d. Titulescu a rostit un discurs, definind noua concepţie care 

transformă Geneva într-o „realitate efectivă“ şi a subliniat nevoia de pace a tuturor 

popoarelor. 

Cu cât un popor va fi mai sigur că îşi poate păstra frontierele sale, spune d. Titulescu, 

cu atât el va fi mai dispus să înlesnească circulaţia economică. Am susţinut totdeauna că nu 

revizuirea frontierelor, nu deplasarea lor materială, ci spiritualizarea frontierelor, prin 

distrugerea obstacolelor pe care ele le reprezintă, va face fericirea naţiunilor. 

 

„Universul“, 13 aprilie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 13 aprilie 1937 

 

Domnul Titulescu poftit la banchetul congresului organizat de Association médicale 

des bords de la Mediterranée i-a tras un discurs mondial în favoarea Genevei, a securităţii 

colective şi a pacturilor suprapuse. Cu toată reclama unei anumite prese, ilustrul protagonist al 

falimentului european n-a putut să reînvie o stare de lucruri moartă. Discurs funerar. Vedeta 

de la Societatea Naţiunilor ajunsă să facă politică cu doftorii şi cu spiţerii, ce decădere! Sic 

transit… 

 În aceeaşi zi, dl Eden (Anthony, pour les dames) s-a lăsat şi el în scări la Camera 

Comunelor, glorificând acţiunea, organizaţia, importanţa şi fidelitatea faţă de S.D.N. şi 

lealitatea Micii Înţelegeri, din care a făcut arbitra păcii europene! Anglia lui Pitt
56

 şi a lui 

                                                 
56

 William Pitt, conte de Chatham. 
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Palmerston
57

 în genunchi înaintea sârbilor, cehilor şi valahilor, iată un spectacol neprevăzut! 

Anarhie peste tot! 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 184. 
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SCRISOARE ADRESATĂ DE VICTOR BĂDULESCU,  

SUBSECRETAR DE STAT LA MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,  

LUI NICOLAE PETRESCU-COMNEN, TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI  

MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL ROMÂNIEI LA BERLIN, 

PRIN CARE SOLICITĂ INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EVENTUALELE DEMERSURI 

FĂCUTE ÎN VEDEREA UNEI VIZITE A LUI NICOLAE TITULESCU LA BERLIN 

 

 

Excelenţei Sale 

Domnului N. Petrescu-Comnen 

Ministru al României la Berlin 

 

Bucureşti, 14 aprilie 1937 

 

Scumpe domnule ministru, 

Sunt însărcinat a va ruga să binevoiţi a ne informa dacă este exact că Excelenţa Sa, 

domnul Titulescu, v-ar fi dat instrucţiuni, pe timpul când era ministru al Afacerilor Străine, să 

faceţi cuvenitele demersuri în vederea unei vizite a Domniei Sale la Berlin. În caz afirmativ, 

care ar fi fost rezultatul acelor demersuri? 

În dosarele ministerului nu există nicio menţiune în legătură cu această chestiune, dar 

domnul ministru a primit informaţiuni care l-au îndreptăţit să creadă că demersul a avut totuşi 

loc. 

V-aş fi foarte recunoscător să răspundeţi fie prin scrisoare personală adresată prin 

curier domnului ministru Victor Antonescu sau mie, fie prin telegramă cifrată redactată în aşa 

fel încât persoanele care o vor cifra şi descifra să nu poată şti de cine a fost vorba. 

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ruga să primiţi, iubite domnule ministru, 

încredinţarea sentimentelor mele cele mai devotate. 

[Victor Bădulescu] 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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ŞTIRE APĂRUTĂ ÎN ZIARUL „CURENTUL“  

CU PRIVIRE LA EXPUNEREA FACUTĂ DE NICOLAE TITULESCU  

 LA ACADEMIA DIPLOMATICĂ INTERNAŢIONALĂ DE LA PARIS 

                                                 
57

 Henry Temple Palmerston. 
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 DESPRE PACTUL BALCANIC 

 

 

D. Titulescu la Academia Diplomatică din Paris 

 

 Academia Diplomatică Internaţională de la Paris, prezidată de d. Henry Beranger
58

, 

ambasador al Franţei, a ascultat pe d. Titulescu într-o expunere asupra Pactului Balcanic.  

În aceeaşi chestiune, au dat avizele lor dnii Rüstü Aras, ministru al Turciei, Jevtić, fost 

ministru de Externe al Iugoslaviei, Maximos, fost ministru al Greciei.  

Cu acest prilej, Ministerul de Externe francez a luat toate informaţiile necesare de la 

semnatarii Pactului de la Atena numiţi mai sus, asupra evoluţiei politice în Sud-Estul 

european.  

Cu acest prilej, d. Titulescu a fost invitat să facă o serie de conferinţe la Academia 

Diplomatică din Paris.  

 

„Curentul“, 14 aprilie 1937. 
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SCRISOARE DE RĂSPUNS A LUI NICOLAE TITULESCU LA SCRISOAREA LUI 

VALTER ROMAN, COMANDANT AL DIVIZIONULUI DE ARTILERIE ROMÂN DIN 

ARMATA REPUBLICANĂ SPANIOLĂ 

 

 

 [mijloc aprilie 1937] 

 

Dlui Valter Roman,  

comandantul de artilerie al Brigăzii XI Internaţionale 

 

 Sincere mulţumiri pentru atenţia dumneatale plină de căldură. Când pacte nu sunt 

respectate şi oameni de stat devin falimentari, îmi face o deosebită plăcere să pot felicita 

ostaşi români, care, acţionând în spiritul echităţii şi dreptăţii, reînvie, departe de patrie, 

virtuţile strămoşeşti. 

N. Titulescu 

 

Valter Roman, O evocare. Nicolae Titulescu, în „România literară“, an XIII, nr. 7, 14 

februarie 1980, pp. 20–21; Pro şi contra Titulescu, selecţie, cuvânt înainte, note biografice, 

adnotări şi explicaţii, indice de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 471. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 Henry Bérenger. 
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SCRISOARE ADRESATĂ DE JEAN PAUL-BONCOUR,  

ÎNSĂRCINAT CU AFACERI AL FRANŢEI LA BUCUREŞTI,  

LUI RENÉ MASSIGLI, DIRECTOR ADJUNCT AL AFACERILOR POLITICE ÎN  

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE AL FRANŢEI 

 

 

Bucarest, 16 Avril 1937 

L. personnelle
59

 

 

Mon cher ex-patron, 

Dès mon retour ici, j’ai tenu à élucider les divers points qui s’étaient trouvés soulevés 

au cours de notre conversation d’avant-hier et qui me paraissaient douteux. 

 

I 

 

Sur la question qui avait fait l’objet du coup de téléphone avec Bucarest, donné dans 

votre bureau, le télégramme que Thierry a envoyé cette nuit vous a donné tous les 

éclaircissements qu’il avait obtenus d’Antonesco hier et avant-hier.
60

 Il reste à savoir, et nous 

nous efforcerons de l’élucider, quelle est la position du Roi dans cette affaire ; tout en 

partageant l’opinion d’Antonesco, je suis en effet étonné que Tataresco ait pu être aussi 

formel avec Ostrovski sans être sûr de l’agrément royal, au moins au moment où il parlait à 

notre collègue. 

Il se peut que continuait, à ce moment, la violente réaction du Roi Carol contre les 

ingérences fascistes et nazies, qui l’avait conduit à appuyer son président du Conseil dans 

l’affaire de la participation des ministres d’Allemagne et d’Italie aux obsèques de Mota et 

Marin. 

Mais précisément, il y a aujourd’hui plus d’une raison nouvelle pour que le Roi 

continue d’évoluer dans le même sens et un rapport de Thierry qui part par la même valise 

vous montrera comment, depuis la décision du conseil de la Couronne dépouillant le Prince 

Nicolas de ses prérogatives royales, la Garde de Fer cherche à mettre la main sur le frère du 

Roi, dont on parle de plus en plus comme du leader présomptif de ce parti désormais 

nettement anticaroliste. Le peu que je vous ai dit des progrès de l’extrême-droite en Roumanie 

vous permet de comprendre à quel point le péril pourrait devenir grave pour Carol si les 

tendances antidynastiques de la Garde de Fer trouvaient désormais un appui au sein même de 

la dynastie. 

J’en viens donc à prévoir le moment où, pour lutter plus efficacement que ne l’a fait 

Tataresco contre la puissance occulte mais de plus en plus impressionnante de la Garde de 

Fer, le Roi sera conduit, contre son gré et au mépris de ses aspirations dictatoriales, à faire 

appel aux forces démocratiques du pays contre le « fascisme » et peut-être même à rappeler 

Titulesco, qui serait plus de taille que le parti national-paysan à faire autour de lui le bloc de 

ces éléments démocratiques, dont beaucoup se rencontrent parmi les libéraux également. 

                                                 
59

 Extraite des papiers du directeur-adjoint. Celui-ci est qualifié d’« ex-patron », en souvenir de l’époque où lui-

même et son correspondant faisaient partie tous les deux du service français de la Société des Nations. 
60

 Allusion au télégramme 247–252 de Bucarest, des 15–16 Avril. Ce télégramme laissait entendre que M. 

Ostrovski, ministre d’URSS à Bucarest, poussait M. Litvinov dans la voie d’un pacte d’assistance mutuelle avec 

la Roumanie, contre la reconnaissance de la frontière bessarabienne, et ce en se couvrant de paroles de M. 

Tataresco. L’opposition royale aux pactes de ce genre avait amené celui-ci à démentir. Néanmoins, M. 

Antonesco souhaitait que des conversations roumano-soviétiques aboutissent sur la base d’un pacte analogue au 

pacte italo-yougoslave. 
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Si telle devait être l’évolution de la politique intérieure roumaine au cours des mois 

qui viennent, il est bien clair que la position du Roi vis-à-vis de Moscou s’en trouverait altérée 

dans un sens favorable à nos intérêts, en même temps d’ailleurs que perdrait en puissance 

l’influence de Belgrade, où dominent des éléments dynastiques avec lesquels le Roi se trouve 

de plus en plus en conflit. 

Si nous avions ici un ministre des Soviets moins forcené qu’Ostrovski, nul doute que 

quantité de possibilités pourraient s’offrir en ce moment. Ma crainte est que, mis par 

Antonesco en présence des échappatoires du président du Conseil, Ostrovski ne coupe les 

ponts en disant qu’on l’a berné, lui et son gouvernement, et qu’il est venu pour conclure un 

pacte d’assistance mutuelle et rien d’autre. A mon sens, il ne faudrait pas couper les ponts et 

nous avons intérêt, de toute manière, à faciliter la conclusion d’un accord formel liant 

définitivement la Roumanie, actuellement isolée ou en voie d’isolement progressif de ses 

anciens alliés, avec une puissance qui est tout de même, jusqu’à nouvel ordre, avec nous à la 

tête du mouvement de sécurité collective en Europe continentale. 

Mais il va de soi aussi que des formules comme celles du pacte Ciano-Stoyadinovitch 

seraient inadmissibles et d’ailleurs impossibles à faire accepter à Moscou. 

À défaut d’une assistance mutuelle militaire automatique – qu’aucun gouvernement 

ici, je vous l’ai dit, ne serait en mesure de faire accepter en ce moment par l’opinion publique 

–, ne pensez-vous pas que nous pourrions conseiller une formule reproduisant strictement les 

engagements du pacte de la Société des Nations et intitulée par exemple : « pacte de sécurité 

collective » ? Ce pacte aurait la valeur politique certaine que je vous dis plus haut et 

qu’Antonesco attribue au papier qu’il envisage. Pratiquement, il signifierait la même chose 

que l’article 16 du Covenant, c’est-à-dire l’automatisme des sanctions économiques ainsi que 

de l’appui mutuel prévu à l’alinéa 3, y compris les bases aériennes, navales, etc.… Par contre, 

l’assistance militaire et le passage des troupes demeureraient subordonnés à une décision du 

Conseil et par conséquent au vote de la Roumanie tant qu’elle y est représentée. 

C’est dans ce sens que je serais tenté, pour ma part, de débrouiller le terrain après le 

premier choc entre Ostrovski et Antonesco, mais j’aimerais bien qu’au plus tard la prochaine 

valise m’apportât, de votre part, une opinion à ce sujet. 

Dès maintenant d’ailleurs, il y aurait lieu, à mon sens, de répondre aux télégrammes 

nos 248 à 252 de Thierry que, tout en étant prêts à fournir éventuellement notre concours s’il 

apparaît ultérieurement indispensable au succès d’une négociation à laquelle nous attachons le 

plus grand prix, nous tenons à faire savoir à M. Antonesco que nous ne pourrions appuyer de 

solution qui n’appliquerait pas, pour le moins intégralement, les obligations du pacte de la 

Société des Nations, sans rester à mi-chemin, comme le traité italo-yougoslave. 

 

II 

 

En ce qui concerne les délais de mobilisation de la Petite Entente, il est vraisemblable 

que les discussions d’état-major auxquelles vous avez assisté se plaçaient, selon la tradition 

du 3
e
 bureau, dans l’hypothèse la moins favorable. 

En ce qui concerne, en effet, la contribution roumaine aux opérations contre la 

Hongrie, il a été envisagé à la réunion des chefs d’état-major des États de la Petite Entente qui 

s’est tenue à Bucarest, vers la mi-Juin 1936, qu’elle serait de l’ordre d’une vingtaine de 

divisions (dont deux de cavalerie), sur lesquelles, pour brusquer les choses, une douzaine 

devraient pouvoir agir vers le douzième jour. A la même réunion, le commandant yougoslave 

qui, à l’époque, désirait se réserver de grosses disponibilités contre l’Italie, jugeait pouvoir 

appliquer à l’opération hongroise environ huit grosses divisions (les divisions yougoslaves 

sont très fortes : 16 bataillons). 



266 

 

Reste à savoir si la Yougoslavie demeure toujours dans les mêmes dispositions. Je ne 

sais si je vous ai dit que la réunion annuelle des chefs d’état-major de la Petite Entente doit 

être convoquée cette année par la Tchécoslovaquie et le sera par conséquent certainement. 

Mais un officier d’état-major roumain, qu’une mission officielle a récemment fait passer par 

Belgrade, a constaté que l’état-major yougoslave se montre déjà assez réticent quant à l’utilité 

d’une telle réunion cette année. 

Je ne puis à cet égard que vous répéter ce que je vous disais dans votre bureau, et le 

colonel Delmas à qui je viens d’en parler est plus que jamais à fond d’accord avec moi, 

comme l’est d’ailleurs aussi Vautrin, auquel vous pourrez en parler à Paris. 

Il n’est pas prudent de pousser dès maintenant des états-majors qui ne s’entendent pas 

bien entre eux, ou tout au moins dont les gouvernements se chamaillent, à élaborer des plans 

d’ensemble qui peuvent ne pas convenir à certains d’entre eux ou qui, le moment venu, 

pourraient s’effondrer du fait des hésitations d’un des partenaires. Il est indispensable de 

préparer le terrain et il vaut mieux qu’un intermédiaire inspirant toute confiance à chacun des 

trois, en l’espèce l’état-major français, cause avec chacun des intéressés et oriente leurs études 

dans un sens commun dont il est l’inspirateur et, le cas échéant, le juge. 

Il ne serait d’ailleurs pas indiqué, en ce moment, de mettre, dans des échanges de vues 

à quatre, l’appui français à l’ordre du jour et Belgrade en situation de constater quelle est 

moins favorisée par nous que Bucarest en matière d’armement. 

 

[Traducere] 

 

Bucureşti, 16 aprilie 1937 

Scrisoare personală
61

 

 

Dragul meu ex-patron, 

De la reîntoarcerea mea aici, am încercat să clarific diversele chestiuni care s-au 

ridicat în cursul convorbirii noastre de alaltăieri şi care mi se păreau îndoielnice. 

 

I 

 

În privinţa chestiunii care constituie obiectul convorbirii telefonice cu Bucureştii, 

făcută din biroul dumneavoastră, telegrama pe care Thierry a trimis-o în cursul acestei nopţi 

v-a oferit toate lămuririle pe care el le-a obţinut de la Antonescu, ieri şi alaltăieri.
62

 Rămâne să 

se afle, şi noi ne străduim să elucidăm, care este poziţia Regelui în această chestiune; 

împărtăşind opinia lui Antonescu, eu sunt într-adevăr mirat că Tătărescu a putut fi în 

asemenea măsură formal cu Ostrovski, fără a fi sigur de acordul regal, cel puţin în momentul 

în care îi vorbea colegului nostru. 

Se poate că se continua, în acel moment, violenta reacţie a Regelui Carol împotriva 

ingerinţelor fasciste şi naziste, care-l determinaseră să sprijine pe propriul preşedinte de 

Consiliu în atitudinea adoptată faţă de participarea miniştrilor Germaniei şi Italiei la 

funeraliile lui Moţa şi Marin. 

                                                 
61

 S-a aflat în hârtiile directorului adjunct. Acesta era calificat drept „ex-patron“ în amintirea perioadei în care el 

însuşi şi corespondentul său făceau parte din Serviciile franceze la Societatea Naţiunilor. 
62

 Aluzie la telegrama 247–252, din Bucureşti, din 15–16 aprilie. Această telegramă lăsa să se înţeleagă că dl 

Ostrovski, ministrul URSS la Bucureşti, împingea pe dl Litvinov pe calea unui pact de asistenţă mutuală cu 

România, în schimbul recunoaşterii frontierei basarabene, şi aceasta acoperindu-se de cuvintele dlui Tătărescu. 

Opoziţia regală faţă de pactele de acest gen îl obligase pe acesta să dezmintă. Totuşi, dl Antonescu dorea ca 

discuţiile româno-sovietice să se finalizeze pe baza unui pact analog pactului italo-iugoslav. 
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Dar, cu siguranţă, există astăzi mai mult decât un nou motiv pentru ca Regele să 

continue să evolueze în acelaşi sens şi un raport al lui Thierry, care pleacă astăzi cu aceeaşi 

valiză, vă va arăta cum, de la hotărârea Consiliului de Coroană, care îl lipsea pe Prinţul 

Nicolae de prerogativele sale regale, Garda de Fier încearcă să pună mâna pe fratele Regelui, 

despre care se vorbeşte din ce în ce mai mult ca despre un lider prezumtiv al acestui partid în 

viitor net anticarlist. Puţinul pe care vi-l pot spune în privinţa progreselor extremei drepte în 

România vă permite să înţelegeţi în ce măsură pericolul ar putea deveni grav pentru Carol, 

dacă tendinţele antidinastice ale Gărzii de Fier ar găsi de acum încolo un sprijin în sânul 

dinastiei înseşi. 

Am prevăzut momentul în care, pentru a lupta mai eficace decât a făcut-o Tătărescu 

împotriva puterii oculte, dar din ce în ce mai impresionante a Gărzii de Fier, Regele va fi 

obligat, împotriva propriei voinţe şi a aspiraţiilor sale dictatoriale, să facă apel la forţele 

democratice ale ţării implicate împotriva „fascismului“ şi chiar, posibil, să-l recheme pe 

Titulescu, care va fi mai util decât Partidul Naţional Ţărănesc să facă în jurul lui un bloc al 

elementelor democratice, între care multe se regăsesc, de asemenea, printre liberali. 

Dacă aceasta ar urma să fie evoluţia politicii interne româneşti în cursul lunilor 

următoare, este foarte clar că poziţia Regelui faţă de Moscova se va modifica, într-un sens 

favorabil intereselor noastre, pierzând, de altfel, în acelaşi timp, puterea de influenţare a 

Belgradului, unde domină elementele dinastice, cu care Regele se află din ce în ce mai mult în 

conflict. 

Dacă am fi avut aici un ministru al Sovietelor mai puţin tăios decât Ostrovski, nu 

există nicio îndoială că o sumă de posibilităţi ar fi putut apărea în acest moment. Temerea mea 

este că, pus de Antonescu, în faţa unor portiţe de scăpare ale preşedintelui de Consiliu, 

Ostrovski să nu taie cumva punţile, spunând că a fost tras pe sfoară, el şi guvernul său, şi a 

venit pentru a încheia un pact de asistenţă mutuală şi nimic altceva. După opinia mea, n-ar 

trebui tăiate punţile şi noi avem interesul, oricum, să facilităm încheierea unui acord formal 

legând definitiv România, actualmente izolată sau în cursul unei izolări progresive faţă de 

aliaţii săi, cu o putere care este totuşi până la noi ordine cu noi în fruntea mişcării de securitate 

colectivă în Europa continentală. 

Dar, de la sine înţeles, formule ca acelea ale pactului Ciano-Stojadinović ar fi 

inadmisibile şi de altfel imposibil să fie acceptate la Moscova. 

În lipsa unui pact de asistenţă mutuală militară automată – pe care niciun guvern de 

aici, v-am spus-o deja, nu ar fi în măsură să facă să fie acceptată în acest moment de opinia 

publică – nu credeţi cumva că noi am putea sugera o formulă reproducând strict 

angajamentele Pactului Societăţii Naţiunilor şi intitulată, de exemplu, „pact de securitate 

colectivă“? Un asemenea pact ar avea valoarea politică sigură despre care v-am vorbit mai sus 

şi pe care Antonescu o atribuie documentului pe care îl are în vedere. Practic vorbind, acesta 

ar semnifica acelaşi lucru ca articolul 16 din Pactul [Societăţii Naţiunilor], adică, în mod 

automat, sancţiuni economice, precum şi ajutor reciproc prevăzut la alineatul 3, inclusiv baze 

aeriene, navale etc. Dimpotrivă, asistenţa militară şi trecerea trupelor ar rămâne subordonate 

unei decizii a Consiliului Societăţii Naţiunilor şi, în consecinţă, votului României, atâta timp 

cât ea va fi reprezentată în acesta.  

În acest sens, aş fi tentat, în ce mă priveşte, să clarific situaţia după acest prim şoc 

între Ostrovski şi Antonescu, dar aş dori ca, cel mai târziu cu viitoarea valiză, să ni se aducă, 

din partea dv., o opinie în această privinţă. 

Încă de pe acum, de altfel, este necesar, după mine, să se răspundă la telegramele 248–

252 ale lui Thierry, care, deşi arată că suntem gata să oferim, eventual, concursul nostru, dacă 

ar apărea ulterior indispensabil succesului unei negocieri căreia noi îi asociem cel mai mare 

preţ, ţinem să se facă cunoscut dlui Antonescu că nu vom putea sprijini o soluţie care n-ar 
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aplica, cel puţin integral, obligaţiile Pactului Societăţii Naţiunilor, rămânând la mijlocul 

drumului, precum tratatul italo-iugoslav. 

 

II 

 

În ceea ce priveşte termenele de mobilizare ale Micii Înţelegeri, este de crezut că 

discuţiile de stat major la care aţi asistat, se plasau, potrivit tradiţiei Biroului 3, în ipoteza cea 

mai puţin favorabilă. 

În ceea ce priveşte, într-adevăr, contribuţia română la operaţiunile contra Ungariei, s-a 

avut în vedere, la reuniunea şefilor de stat major ai statelor membre ale Micii Înţelegeri, care 

s-a ţinut la Bucureşti, la mijlocul lui iunie 1936, că ea ar fi de ordinul a 20 de divizii (din care 

două de cavalerie), în privinţa cărora, pentru a forţa lucrurile, o duzină ar putea acţiona în 

termen de 12 zile. La aceeaşi reuniune, comandantul iugoslav, care în acea perioadă dorea să-

şi rezerve grosul disponibilităţilor împotriva Italiei, considera posibil ca în operaţiunea ungară 

să poată fi folosite opt divizii mari (diviziile iugoslave sunt foarte puternice: 16 batalioane). 

Rămâne să se afle dacă Iugoslavia îşi păstrează aceste disponibilităţi. Nu ştiu dacă v-

am spus că reuniunea anuală a şefilor de stat major ai Micii Înţelegeri trebuie să fie convocată 

anul acesta de Cehoslovacia şi că, în consecinţă, ea va avea loc cu siguranţă. Dar un ofiţer de 

stat major român, care a trecut prin Belgrad în cadrul unei misiuni oficiale, a constatat că 

statul major iugoslav se arată deja destul de reticent în privinţa utilităţii unei asemenea 

reuniuni în cursul acestui an. 

Nu pot în această privinţă decât să vă repet ceea ce vă spuneam în biroul dv., şi 

colonelul Delmas, căruia i-am vorbit în acest sens, este de acord pe fond mai mult ca oricând 

cu mine, cum este de altfel Vautrin, căruia puteţi să-i vorbiţi la Paris. 

Nu este prudent să facem presiuni de pe acum asupra statelor majore care nu se înţeleg 

prea bine între ele sau cel puţin asupra acelor state majore ale căror guverne se ciondănesc 

între ele să elaboreze planuri de ansamblu care pot să nu convină unora dintre ei sau care, 

odată momentul venit, ar putea să se scufunde din cauza ezitărilor unuia dintre parteneri. Este 

indispensabil să se pregătească terenul şi este de dorit ca un intermediar – inspirând deplină 

încredere fiecăruia dintre cei trei, în speţă statul major francez – să vorbească cu fiecare dintre 

cei interesaţi şi să orienteze studiile lor într-un sens comun, căruia să-i fie deopotrivă 

inspirator şi, după caz, judecător. 

N-ar fi de altfel indicat ca, în acest moment, în schimburile de opinii în patru, sprijinul 

francez dă se manifeste, punând Belgradul în situaţia de a constata că această capitală este mai 

puţin favorizată de noi decât Bucureştii în materie de armament. 

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome V (20 Févier–31 

Mai 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1968, doc. 292, pp. 466–469. 

 

 

46 

 

ARTICOL PUBLICAT DE BENNO BRĂNIŞTEANU ÎN ZIARUL „ADEVĂRUL“  

CU PRIVIRE LA DISCURSUL ŢINUT DE NICOLAE TITULESCU  

LA CAP MARTIN 

 

 

Cuvântul dlui Titulescu 

 

 De când a ieşit din guvern, d. Titulescu s-a ţinut politiceşte într-o mare rezervă. 
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 Cei care au sperat că, odată însănătoşit, spre bucuria prietenilor, a ţării întregi, Dsa va 

porni o acţiune zgomotoasă din care ar putea trage şi ei vreun folos pozitiv sau negativ, s-au 

văzut înşelaţi. 

 Au fost şi sunt însă oameni de bună credinţă care au socotit şi socotesc că ar fi fost 

spre folosul vieţii noastre publice şi în interesul ţării dacă d. Titulescu s-ar fi angajat într-o 

acţiune politică, dacă s-ar fi abătut de la ideea ce l-a călăuzit în ultimii ani, că Dsa trebuie să 

se păstreze exclusiv pentru politica externă şi că deci trebuie să evite orice amestec în luptele 

politice dinăuntru. 

 Se pare însă că d. Titulescu e hotărât, până acum cel puţin, să nu se abată de la linia 

Dsale de conduită. Aşa se explică de ce prima manifestaţie publică, după restabilirea Dsale, a 

fost tot una de politică externă. 

 O scurtă telegramă a referit despre ea. În Roquebrune–Cap Martin, Dsa a rostit la un 

banchet, o cuvântare care dovedeşte că nici în politica externă d. Titulescu nu şi-a modificat 

atitudinea. 

 Tema acestei cuvântări a fost că naţiunile au dreptul la muncă şi la bună stare şi că 

acest drept nu se mai poate clădi astăzi decât pe un statut internaţional al popoarelor civilizate. 

 Un asemenea statut reclamă însă un instrument internaţional. Acest instrument există: 

e Societatea Naţiunilor. 

 Dacă ea trece actualmente printr-o eclipsă, vina nu e a ei, ci a oamenilor de capacitatea 

şi virtutea cărora depinde, în definitiv, realizarea oricărei opere umane. 

 Este acesta un adevăr pe care l-am susţinut mereu în acest ziar. În faţa carenţei Ligii 

însă, d. Titulescu preconizează o reformă a ei, care s-o pună în măsură de a-şi îndeplini 

menirea. 

 Dar nici în ce priveşte această reformă, Dsa nu se gândeşte la cine ştie ce invenţii noi. 

Sancţiuni economice, sancţiuni militare regionale, au fost din capul locului mijloacele 

prevăzute pentru a constrânge pe recalcitranţi la respectul noului drept al ginţilor. Tot pe ele, 

crede d. Titulescu, trebuie contat şi în viitor. 

 Căci conflictul abisinian nu a dovedit ineficacitatea sancţiunilor economice, cum se 

crede în general. Ele ar fi produs tot ce s-a aşteptat la edictarea lor, dacă ar fi fost aplicate în 

mod consecvent. Anglia, care îndemnase la ele, a ezitat însă. D. Hoare a intrat cu d. Laval pe 

calea unor compromisuri care au tăiat avântul şi au oprit acţiunea la jumătatea drumului. 

 Eşecul Ligii în conflictul abisinian nu s-a produs pentru că s-au aplicat sancţiunile. 

Dimpotrivă, el s-a produs fiindcă nu au fost aplicate consecvent. 

 Numai din acest punct de vedere se poate înţelege că d. Titulescu nu retrage şi nu 

adaugă nimic concepţiei sale cu privire la rostul politicii internaţionale a Europei şi la rolul 

Societăţii Naţiunilor. 

 Tot pe vechile temelii întărite înţelege Dsa ca să fie clădită această politică şi 

instrumentul ei: Liga. 

 În cuvântarea sa, d. Titulescu nu a vorbit, se înţelege, de Anglia. Nu a vorbit nici de 

România. Dar e elementar că, om de stat român, Dsa să preconizeze politica europeană pe 

care a definit-o din nou la Roquebrune, numai fiindcă o crede utilă intereselor superioare, de 

viaţă, ale României. 

 În această privinţă nu există de altfel vreo divergenţă între Dsa şi actuala conducere a 

politicii externe a României, a cărei continuitate e asigurată de realităţile evidente ale 

intereselor ei. Până şi în anume amănunte, la care d. Titulescu a făcut indirect aluzie. 

 Căci întrucât o priveşte, ţara noastră nu-şi poate orienta politica ei decât într-o anume 

direcţie, cea a marilor democraţii din Apus. Cu o condiţie esenţială, ca acestea să fie prezente, 

active, în politica europeană. 
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 „În fruntea operei păcii, a spus d. Titulescu, trebuie să stea Franţa. O Franţă care 

porunceşte, o Franţă care activează, o Franţă care înţelege să adeverească marile speranţe ce 

se leagă de dânsa.“ 

 Cine ştie, va înţelege. 

B. Brănişteanu 

 

„Adevărul“, 16 aprilie 1937. 
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AMPLĂ RELATARE DESPRE CONFERINŢA LUI AL. POPESCU-NECŞEŞTI  

CU TITLUL LOUIS BARTHOU, NICOLAE TITULESCU ŞI REVIZIONISMUL EUROPEAN, 

PUBLICATĂ ÎN ZIARUL „UNIVERSUL“ 

 

 

 D. Al. Popescu-Necşeşti, deputat, fost subsecretar de stat, a ţinut, aseară, la Fundaţia 

Dalles, o extrem de interesantă conferinţă, vorbind despre „Louis Barthou, Nicolae Titulescu 

şi revizionismul european“, în cadrul ciclului de conferinţe organizat de asociaţia culturală 

„Louis Barthou“. 

 Cuvântătorul îşi începe prelegerea, arătând că a înţeles să răspundă cu o deosebită 

plăcere invitaţiei făcută de tineretul juridic grupat în această asociaţie, ce poartă numele unui 

bărbat de stat care a întărit atât de mult legătura de prietenie dintre Franţa şi România. 

 Revizionismul european, spune d. Al. Popescu-Necşeşti, este o problemă care a 

preocupat îndeosebi continentul nostru  în urma războiului mondial. Pe noi, românii, această 

chestiune ne-a preocupat în mod deosebit, deoarece, prin datele ei, ţara noastră a venit în 

contact cu punctele principale ale marii politici europene. 

 Când Louis Barthou s-a instalat la Quai d’Orsay ca ministru de Externe, avea să facă 

faţă unei situaţii îndestul de îngrijorătoare, în urma valului revoluţionar care zguduise Parisul 

şi Franţa întreagă, prileJuind căderea guvernului Daladier. În acele timpuri venise momentul 

ca aliata noastră de la Apus să apeleze din nou la bătrânii săi înţelepţi, spre a o scoate dintr-o 

situaţie destul de critică. Louis Barthou a sosit la timp. Activitatea sa neîntreruptă la 

Ministerul de Externe s-a desfăşurat spre folosul patriei sale, până la evenimentul sângeros de 

la Marsilia, când marele bărbat de stat francez şi-a dat sufletul în slujba ideii de pace pe care o 

servea. 

 În acelaşi timp, la noi, d. Nicolae Titulescu aducea ţării, pe acelaşi tărâm, servicii 

însemnate. De altfel, activitatea dlui Titulescu în toate problemele în legătură cu apărarea 

intereselor României, a fost totdeauna alături de acţiunea dusă de către Franţa. 

 Problema revizionismului a ocupat, de la început, pe fostul nostru ministru de Externe, 

care a dat la Geneva prima luptă cu optanţii unguri, câştigând o strălucită victorie cauzei 

româneşti. Din nefericire însă, soluţia hotărâtoare a acestei probleme n-a curmat încercările de 

tot felul ale revizionismului, acesta păşind la o fază mai ameninţătoare, aceea a revendicărilor 

teritoriale. 

 La baza tuturor acestor probleme stau tratatele de pace. Tratatele de la Versailles, St. 

Germain, Trianon, Neuilly au nemulţumit profund ţările învinse, care caută să-şi ia revanşa, 

într-un fel sau altul. Luptând neîncetat, aceste ţări au căutat să formeze o atmosferă favorabilă 

scopului lor, datorită căreia Germania a putut să invoce problema reparaţiunilor, căutând cu 

orice preţ să reajungă pe picior de egalitate cu celelalte state. 



271 

 

 Revizionismul teritorial, deşi privea de aproape şi pe germani, pe austrieci şi pe 

bulgari, n-a fost pus în discuţie la început decât de Ungaria, care şi-a început acţiunea 

sprijinindu-se pe celălalt revizionism, acela întemeiat pe anumite teorii economice. 

 La frontul nemulţumiţilor revizionişti s-a aliat şi Italia. Revizionismul teritorial 

împărţise Europa în două tabere: ţările cărora nu le convenea situaţia creată după Marele 

Război au început campania lor bazându-se pe tot felul de argumente economice. Pe aceste 

idei s-au grefat mai târziu clauzele reparaţiunilor, influenţându-se astfel spiritele pentru 

eventualitatea unei revizuiri teritoriale. Se pomenea pretutindeni de mizeria exagerată a 

statelor învinse, mizerie care era atribuită lipsei de spaţiu teritorial, principiu pe care 

revizioniştii îl puneau mai presus decât principiul sfânt al naţionalităţii. De această idee a 

profitat foarte mult Germania, care a declarat că un stat are nevoie de spaţiu pentru 

dezvoltarea sa economică, acest lucru trebuind să primeze, în ciuda teoriei rasiste, asupra 

tuturor elementelor etnografice. Deşi ducând o politică de rasă, totuşi germanii au adoptat 

această teorie, în virtutea căreia au ajuns astăzi să ceară colonii. 

 După argumentele economice, revizionismul teritorial s-a sprijinit, în al doilea rând, pe 

argumentele politice. 

 J. Bainville, în cartea sa intitulată Consecinţele păcii, arată neajunsurile suferite de 

învingătorii războiului mondial care n-au ştiut să supuie definitiv Germania, lăsându-i 

neştirbită unitatea politică. Datorită acestui fapt, a luat naştere revizionismul european. Noi, 

românii, formând poporul unuia dintre statele succesorale ale marii împărăţii habsburgice, am 

avut de luptat mai ales împotriva revizionismului teritorial, întruchipat de acţiunea constantă a 

Ungariei. 

 În faţa acestor încercări, în 1921, s-a constituit blocul puternic al Micii Înţelegeri. 

Punctul de sprijin al acestei puternice acţiuni de rezistenţă a fost, şi de data aceasta, Franţa. 

Niciodată însă sprijinul acestei ţări nu s-a afirmat cu mai multă tărie ca în 1933 şi 1934, 

tocmai atunci când pretenţiile revizioniste erau mai îndrăzneţe. 

 Astfel, în 1933, Hitler, luând frâiele Germaniei, a trecut cu toată convingerea în tabăra 

revizioniştilor. Mussolini, la rândul său, a preconizat un directorat în patru, menit să 

favorizeze revizionismul, pe deasupra forului de la Geneva. 

 Reacţiunea, din fericire, s-a simţit numaidecât. Mica Înţelegere s-a afirmat ca o 

puternică unitate naţională, care avea să-şi spună de acum înainte cuvântul în cadrul marilor 

puteri europene. 

 Acest lucru a adus atunci un nou echilibru. Mica Înţelegere, sprijinită în mod efectiv 

de Franţa, care ne-a asigurat că nu va accepta niciodată cerinţele revizioniste, s-a arătat din ce 

în ce mai puternică. Tot atunci, în urma mesajului trimis Europei de către preşedintele 

Roosevelt, graţie dlui Titulescu, Franţa s-a alăturat şi mai mult de Mica Înţelegere. Politica lui 

Boncour a fost continuată în mod strălucit de Louis Barthou, care a luat conducerea 

departamentului externelor în plină Conferinţă a dezarmării. Cu acest prilej, marele bărbat de 

stat francez şi-a dat seama că nu se poate ajunge la nicio înfăptuire înainte de a fi asigurat o 

securitate desăvârşită între toate statele Europei. 

 Pornind de la această idee, Barthou întreprinse călătoriile sale de legătură la Varşovia, 

la Belgrad şi la Bucureşti. 

 D. Al. Popescu-Necşeşti evocă şedinţa memorabilă a Parlamentului românesc. Dsa 

citează cuvintele dlui N. Titulescu, care, referindu-se la rectificarea sau schimbarea graniţelor 

României, a exclamat: „Nu, nu, niciodată!“ Tot atunci, Louis Barthou, vădit emoţionat, a 

spus: „Teritoriul dv. este al dv. Acel care ar vrea să ia din el un centimetru pătrat, s-ar izbi de 

rezistenţa dv. şi de glasul, de sprijinul şi de inima Franţei“. 

 Conferenţiarul aminteşte apoi luminoasa expunere pe care d. Titulescu a făcut-o în 

Parlamentul românesc, în urma semnării Pactului de Organizare a Micii Înţelegeri în 1933. 

Fostul ministru de Externe a arătat atunci că nu suntem legaţi de Franţa numai printr-o simplă 
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politică de moment, dar că aceasta se datoreşte faptului că politica României corespunde unui 

profund sentiment al României atunci când este alături de Franţa. 

 Activitatea politică a dlui Titulescu nu s-a oprit aci. Dsa a avut viziunea Pactului 

Oriental, către care a căutat să îndrumeze politica Franţei. În acelaşi timp, Franţa căuta să 

sustragă Italia de la preocupările sale revizioniste. Barthou păşise chiar la aplanarea 

fricţiunilor italo–iugoslave, când a survenit odiosul atentat de la Marsilia, pus la cale de 

terorismul revizionist. 

 Conferenţiarul a reamintit apoi expozeul pe care l-a făcut mai târziu d. Titulescu în 

Parlamentul românesc, înfăţişând în trăsături viguroase întreaga politică externă. D. Titulescu 

a demonstrat apoi la Geneva cum terorismul politic s-a confundat cu revizionismul maghiar. 

Acest revizionism, continuă conferenţiarul, n-a încetat nici azi. El şi-a schimbat doar metoda, 

preconizând acum tratative directe de la popor la popor. 

 Dar revizionismul nu mai are în faţa lui azi pe d. Titulescu. Ce fatalitate a făcut oare ca 

fostul ministru de Externe să nu mai poată apăra interesele României? 

 D. Al. Popescu-Necşeşti aminteşte apoi cuvintele dlui Titulescu la banchetul ce i-a fost 

oferit de d. Vaida-Voevod, când a plecat în 1933 la Londra. Dsa a arătat atunci cât de grea 

este misiunea diplomatului care trebuie să facă cunoscută peste hotare atmosfera dinlăuntrul 

ţării şi în ţară atmosfera din afară. 

 Diplomatul trebuie să se resemneze în ceasurile grele la o tăcere desăvârşită. 

 D. Titulescu, spune conferenţiarul, s-a identificat cu interesele permanente ale ţării 

sale, luptând fără preget şi închizându-se în tăcere atunci când soarta i-a fost potrivnică. 

 D. Al. Popescu-Necşeşti se întreabă care sunt cauzele ce ne lipsesc în clipele de faţă de 

concursul marelui bărbat de stat. Mutismul lui apasă asupra noastră mărind neliniştea celor de 

aci. 

 Să sperăm, încheie cuvântătorul, că această strălucită inteligenţă n-o să stea mult timp 

departe de postul de răspundere unde cu toţii îl dorim. 

Gr[igore] O[limp] I[oan] 

 
„Universul“, 18 aprilie 1937. 
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ DE NICOLAE PETRESCU-COMNEN, TRIMIS 

EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL ROMÂNIEI LA BERLIN,  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, PRIN CARE RETRANSMITE TEXTUL 

TELEGRAMEI LUI NICOLAE TITULESCU PRIVIND DISPONIBILITATEA ROMÂNIEI 

DE A ÎNCHEIA PACTE DE ASISTENŢĂ MUTUALĂ  

DEOPOTRIVĂ CU URSS ŞI GERMANIA 

 

 

M.A.S. 

Dir. Cab. şi a Cifrului 

 

Berlin, 20 aprilie [1937], orele 16,16 

Înreg. la nr. 23 408, din 21 aprilie 1937 

 

Externe 

Bucureşti 
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 Răspuns la telegrama nr. 22 645. 

Am onoarea a transmite Ex. V. textul telegramei primite de la dl Titulescu la 27 iulie 

1935 purtând nr. 43 161: 

„Până azi nu s-a deschis niciodată vorba între Soviete şi noi asupra unui pact de 

asigurare mutuală. Prin urmare toate ştirile date de Legaţiunea Iugoslaviei şi în special de cea 

germană sunt fanteziste şi de rea credinţă, având mai adeseori ţinta să facă un asemenea acord 

imposibil. 

Poziţiunea noastră geografică faţă de Soviete ne obligă a lua în serioasă consideraţiune 

realitatea rusă, după cum am luat totdeauna în serioasă considerare realitatea germană. 

Câtă vreme nu ar fi avut loc un schimb de vederi între conducătorii politicii externe 

sovietice şi cei ai politicii externe a României, poziţia noastră este că noi nu putem nici 

accepta nici refuza pacte de asistenţă mutuală cu Sovietele. 

Dacă din convorbirile eventuale cu Sovietele, şi pentru care nu s-a fixat nicio dată, ar 

reieşi că Sovietele sunt dispuse a garanta integritatea pe toate frontierele noastre, în plus şi pe 

acelea ale aliaţilor noştri, un pact de asigurare mutuală ar fi posibil. 

El nu va fi însă îndreptat împotriva nimănui, ci împotriva agresorului, oricare ar fi el. 

Bineînţeles că un asemenea acord s-ar face căci [urmează patru cifre indescifrabile] în orice 

caz el ar rămâne deschis şi adeziunii celorlalţi. 

 În consecinţă, dacă eventual am încheia un pact de asigurare mutuală cu Sovietele, 

suntem dispuşi a încheia unul identic şi cu Germania, cu condiţiunea ca şi ea, la rândul ei, să 

ne garanteze integritatea noastră teritorială şi a ţărilor aliate nouă. 

 Veţi uza cu mult tact de directivele ce vă comunic, insistând asupra ideii, linia călăuză 

a politicii externe româneşti, şi anume aceea a unei egale amiciţii cu toate Marile Puteri, 

amiciţii de la care nu înţelegem ca Germania să fie exclusă. Semnat: Titulescu.“ 

Comnen 

3 687 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 10. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Paris], 25 aprilie 1937 

 

 

 Ziarul „Le Temps“ de aseară publică, în loc de onoare: „M. Nicolas Titulesco est 

arrivé ce matin à la gare de Lyon, venant de Menton. C’est la première visite que l’ancien 

president de la Société des Nations fait à Paris depuis la très grave maladie qui l’avait atteint 

l’avait atteint l’an derniere au Cap Martin
63

. N. Titulesco, à peine un peu amaigri, a paru dans 

une excellente santé et fort heureux de se retrouver dans la capitale. 

                                                 
63

 Au Cap Martin îl atinsese ştirea că fusese exoflisit din guvern. Boala a făcut-o la St-Moritz, în Elveţia, cu tot 

teatrul transfuziilor de sânge. 
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 Je viens pour quelques jours seulement, nous a-t-il dit, voir mes amis; j’en ai 

beaucoup. C’est eux qui m’ont demandé de venir affirmer mon existence biologique et 

politique. 

 Une centaine d’amis prévenus (?) avait tenu à accueillir l’ancien président sur le quai 

de la gare. En l’absence du ministre de Roumanie à Paris, retenu à Dijon,(?) M. Georgiu, 

conseiller de la Légation, M. Luculesco, chargé de presse, et le personnel de la Légation l’ont 

reçu. 

 M. Titulescu déjeune ce matin chez M. Blum, en compagnie de M. Yvon Delbos.“
64

 

 Se vede de departe că informaţia a fost dictată de Titulescu, „le style c’est l’homme“. 

Abilităţi ca faptul de a nu pomeni de „fostul ministru de Externe“, ci numai de „fostul 

preşedinte al Societăţii Naţiunilor“, de a arăta că are mulţi amici şi că aceştia l-au chemat, de a 

explica absenţa lui Cesianu la gară printr-o absenţă din oraş – şi „românisme“ ca acela de 

„capitală“ în loc de Paris, poartă pecetea balcanicului Metternich. 

 Întrucât priveşte „nădejdile politice“ care răsar dintre rânduri şi pe care marea cinste 

de a dejuna nu numai cu Blum, dar şi cu dl Yvon (Delbos), le-ar putea justifica, dl Titulescu 

să mediteze zicătoarea românească: „paşte Murgule!“ 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 199–200. 
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 Dl Nicolae Titulescu a sosit în această dimineaţă la Gara Lyon, venind de la Menton. Este prima vizită pe care 

fostul preşedinte al Societăţii Naţiunilor o face la Paris de la maladia foarte gravă de care a suferit anul trecut la 

Cap Martin. N. Titulescu, puţin slăbit, a părut a fi într-o excelentă formă şi foarte bucuros să se regăsească în 

capitală. // Am venit doar pentru câteva zile, ne-a spus el, să-mi văd prietenii, am un mare număr. Ei sunt cei ce 

mi-au cerut să vin să-mi afirm existenţa biologică şi politică. // O sută de prieteni avertizaţi (?) au ţinut să-l salute 

pe fostul preşedinte pe peronul gării. În lipsa ministrului României la Paris, reţinut la Dijon, (?) dl Georgiu, 

consilier de legaţie, dl Luculescu, însărcinat cu presa, şi personalul legaţiei sunt cei ce l-au primit. // Dl Titulescu 

va dejuna în cursul acestei zile la dl Blum, în compania dlui Yvon Delbos. 


