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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „NEUES WIENER TAGBLATT“ 

CU PRIVIRE LA SOSIREA LUI NICOLAE TITULESCU LA PARIS 
 

 

Titulescu in Paris 

 
 Paris, 24. April. – Der ehemalige rumänische Aussenminister Titulescu ist heute 

vormittag von der Riviera kommend in Paris eingetroffen. Er hatte heute mittag mit 

Ministerpräsident Blum und Aussenminister Delbos  das Frühstück eingenommen. Er 

erklärte, dass er nach Paris gekommen sei, um seine zahlreichen Freunde zu sehen, die 

gewünscht hätten, dass er ein Zeichen seiner biologischen und pol i t ischen Exis tenz  

gebe. 

 

 [Traducere] 

 

Titulescu la Paris 

 

Paris, 24 aprilie. – Fostul ministru de Externe român Titulescu a sosit azi dimineaţă la 

Paris, venind de pe Riviera. La orele prânzului, a luat micul dejun cu premierul Blum şi 

ministrul de Externe Delbos. A declarat că a venit la Paris pentru a-şi vedea numeroşii 

prieteni, care au dorit să le dea un semn al existenţei sale biologice şi politice. 

 

„Neues Wiener Tagblatt“, 25 aprilie 1937. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „WIENER ZEITUNG“ 

CU PRIVIRE LA SOSIREA LUI NICOLAE TITULESCU LA PARIS  

 

 

Titulescu in Paris 

 

 Paris, 24. April. – Der ehemalige rumänische Aussenminister Titulescu  ist heute 

vormittags, von der Riviera kommend, in Paris eingetroffen. Infolge der Abwesenheit des 

rumänischen Gesandten wurde er vom Geschäftsträger, dem Presseattaché und dem übrigen 

Personal der rumänischen Gesandtschaft sowie zahlreichen persönlichen Freunden im 

Bahnhof begrüsst. Titulescu hatte heute mittags mit Ministerpräsidenten Blum und 

Aussenminister Delbos  das Frühstück eingenommen. Er erklärte, dass er nach Paris 

gekommen sei, um seine zahlreichen Freunde zu sehen, die gewünscht hätten, dass er ein 

Zeichen seiner biologischen und politischen Existenz gebe. 

 Aussenminister Delbos  hat heute vormittags den deutschen Geschäftsträger, ferner 

den italienischen Botschafter Cerruti empfangen. 

 

 [Traducere] 
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Titulescu la Paris 

 

Paris, 24 aprilie. – Fostul ministru de Externe român Titulescu a sosit azi dimineaţa la 

Paris, venind de pe Riviera. Deoarece ministrul român a fost absent, a fost primit la gară de 

însărcinatul cu afaceri, de ataşatul de presă şi de restul personalului Legaţiei române, precum 

şi de numeroşi prieteni personali. Azi la orele prânzului, Titulescu a luat micul dejun cu 

premierul Blum şi cu ministrul de Externe Delbos. A declarat că a venit la Paris pentru a-si 

vedea numeroşii prieteni, care au dorit să le dea un semn al existenţei sale biologice şi 

politice. 

Ministrul de Externe Delbos a primit azi dimineaţă pe însărcinatul cu afaceri german, 

precum şi pe ambasadorul italian Cerruti.  

 

 „Wiener Zeitung“, 25 aprilie 1937. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „DER MORGEN“ 

CU PRIVIRE LA SOSIREA LUI NICOLAE TITULESCU LA PARIS 

 

 

Titulescu in Paris 

 

 Paris, 25. April. – Der gegenwärtig hier weilende ehemalige rumänische 

Aussenminister Titulescu hatte Samstag nachmittags eine längere Unterredung mit 

Ministerpräsidenten Leon Blum. In den Abendstunden hatte Titulescu Besprechungen mit 

dem Luftfahrtminister Pierre Cot und dem ehemaligen Ministerpräsidenten Paul-Boncour. Mit 

Rücksicht auf den Einfluss, den Titulescu auch heute auf den Gang der rumänischen 

Aussenpolitik hat, wird seinen Pariser Besprechungen große Wichtigkeit beigemessen. 

 

 [Traducere] 

 

Titulescu la Paris 

 

Paris, 25 aprilie. – Fostul ministru român de Externe Titulescu a avut sâmbăta după-

amiază o întrevedere mai îndelungată cu premierul Léon Blum. Seara, Titulescu a avut 

convorbiri cu ministrul Aviaţiei, Pierre Cot, şi cu fostul premier, Paul-Boncour. Având în 

vedere influenţa pe care o exercită Titulescu şi astăzi asupra politicii externe româneşti, 

convorbirile sale de la Paris sunt considerate ca fiind foarte importante.   

 

„Der Morgen“, 26 aprilie 1937. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL  „WIENER MONTAGBLATT“, 

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA LUI NICOLAE TITULESCU LA PARIS 

 

Titulescu intrigiert in Paris 
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 Paris, 25. April (Tel. Comp.). – Der gegenwärtig hier weilende ehemalige rumänische 

Aussenminister Ti tulescu  hatte Samstag nachmittag eine längere Unterredung mit 

Ministerpräsident Blum. In den Abendstunden hatte Titulescu Besprechungen mit dem 

Luftfahrtminister Pierre Cot  und dem ehemaligen Ministerpräsidenten Paul-Boncour . 

 

 [Traducere] 

 

Titulescu ţese intrigi la Paris 

 

Paris, 25 aprilie (Tel. Comp.). – Fostul ministru de Externe Titulescu, aflându-se în 

prezent aici, a avut sâmbătă după-amiază o consfătuire mai îndelungată cu premierul Blum. 

Seara, Titulescu a avut convorbiri cu ministrul Aviaţiei Pierre Cot şi cu fostul premier Paul-

Boncour. 

 
„Wiener Montagblatt“, 26 aprilie 1937. 

 

 

54 

 

ADRESĂ A LUI ALEXANDRU GURĂNESCU, TRIMIS EXTRAORDINAR  

ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL ROMÂNIEI LA VIENA, 

CĂTRE VICTOR ANTONESCU, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE, 

ÎNSOŢIND INFORMAŢII APĂRUTE ÎN PRESA AUSTRIACĂ 

CU PRIVIRE LA VIZITA LUI NICOLAE TITULESCU LA PARIS 

 

 

Legaţiunea Regală a României 

Viena 

 

Nr. 962 

 

Anexe: 1 

Dl Titulescu la Paris 

 

[Viena], 26 aprilie 1937 

Înregistrată la MAS cu nr. 25 896/5 mai 1937 

 

Domnule ministru, 

Am onoarea a transmite Excelenţei Voastre aci-alăturat informaţiunile apărute în presa 

de aci asupra călătoriei domnului Titulescu la Paris. 

(ss) Alex. Gurănescu 

 

Excelenţei Sale 

Domnului Victor Antonescu, 

Ministru al Afacerilor Străine 

etc. etc. etc. 

Bucureşti 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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INTERVIU ACORDAT DE NICOLAE TITULESCU 

ZIARULUI „UNIVERSUL“  

 

 

Importantele declaraţii ale dlui Titulescu  

făcute ziarului „Universul“ 

 

Fostul ministru de Externe lămureşte atitudinea sa faţă de Italia şi declară că aşteaptă 

ceasul explicaţiilor politicii sale. 

 D. N. Titulescu, distinsul nostru om de stat, a păstrat până acum o strictă rezervă 

politică. Deşi, după restabilirea sănătăţii sale, a urmărit cu toată atenţiunea evenimentele 

internaţionale şi repercusiunile lor în legătură cu politica şi interesele ţării, d. Titulescu a 

refuzat să acorde interviuri sau să facă declaraţiuni cu caracter politic. 

 D. Titulescu, solicitat acum de noi, a acordat „Universului“ favoarea unei excepţiuni şi 

putem azi împărtăşi cititorilor noştri primul interviu cu caracter politic, de o mare importanţă, 

cu distinsul om de stat român. 

 

Spulberarea unei calomnii 

  

 Se cunoaşte incidentul provocat la Societatea Naţiunilor de ziariştii italieni, în şedinţa 

când s-a dat cuvântul Negusului
1
 Abisiniei. 

 Cu acel prilej, d. Titulescu a fost învinuit de presa italiană că ar fi tratat pe italieni 

drept sălbateci. 

 Cum până azi d. Titulescu n-a dat în mod public nicio explicaţie asupra incidentului 

acesta, cu toate atacurile presei italiene, şi cum şi la noi au căutat unii să insinueze că 

atitudinea dlui Titulescu ar fi îndepărtat simpatiile Italiei faţă de ţara noastră şi ar fi fost cauza 

unor anumite manifestări politice italiene, am pus dlui Titulescu următoarea întrebare: 

 – În discursul ce aţi rostit recent la Societatea Medicală a Litoralului Mediteranean aţi 

spus că iubiţi Italia şi că aţi declarat în iunie trecut la Geneva că în chestiunea sancţiunilor aţi 

urmat politica liniei drepte, dar a liniei drepte a glontelui care străpunge inima înainte de a-şi 

atinge ţinta. Cum se împacă această atitudine cu acuzarea ce vi s-a adus în iunie trecut că 

tocmai la Geneva aţi fi tratat pe italieni drept sălbateci? 

 Iată răspunsul dlui Titulescu: 

 – Afirmarea că aş fi tratat pe italieni drept sălbateci este o pură calomnie. Vă voi da 

imediat dovezile şi vă voi explica pentru ce nu le-am dat până azi publicităţii. 

 Mai întâi întreb: Poate un om vorbi despre Italia aşa cum am vorbit şi aşa cum reiese 

din procesele-verbale ale Societăţii Naţiunilor din 26 iunie 1936 şi trata apoi pe italieni drept 

sălbateci la 1 iulie? 

 Când am aflat că totuşi o asemenea versiune s-a acreditat şi că ea a avut un adânc ecou 

în presa italiană, am voit să public imediat o dezminţire. 

 Dezminţirea trebuia să fie bazată pe constatările colegilor mei: ministrul de Afaceri 

Străine al Turciei, d. Tevfik Rüstü Aras, ministrul de Afaceri Străine al Cehoslovaciei, d. 

Krofta, miniştrii Greciei, d-nii Mavrudi şi Politis, ministrul Iugoslaviei, dl Purić. Sunt în 

posesiunea acestor documente care confirmă cum s-au petrecut faptele în şedinţa de la 1 iulie 

1936. 

 Ele sunt toate analoage. 

                                                 
1
 Hailé Selassié (Tafari Makonen, Ras Tafari), împăratul Abisiniei. 
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 Voi cita de pildă un extras din scrisoarea adresată mie la 5 iulie 1936 de dnii Mavrudi 

şi Politis, în numele lor personal şi în calitatea lor de delegaţi la Adunarea Societăţii 

Naţiunilor: 

 „Dat fiind că am fost prezenţi la şedinţa Adunării de la 1 iulie, putem atesta că la 

niciun moment şi sub nicio formă n-aţi pus în cauză Italia sau pe cetăţenii ei. Aţi exercitat pur 

şi simplu dreptul natural al oricărui delegat de a cere preşedintelui să nu permită tribunelor de 

a tulbura dezbaterile Adunării. 

 Este, de altfel, de notorietate publică [faptul] că, departe de a fi ostil Italiei, dtră nutriţi 

faţă de dânsa cea mai sinceră simpatie şi că nu lipsiţi de a exprima în mod public sentimentele 

dtră ori de câte ori se prezintă ocazia. Astfel, ne-a fost dat să ascultăm la şedinţa Consiliului 

de vineri 26 iunie discursul foarte călduros ce aţi pronunţat la adresa Italiei. 

 În consecinţă, nu putem decât să deplângem atacurile presei italiene contra dtră pentru 

că le considerăm nedrepte şi absolut nefundate.“ 

 În momentul când voiam să public dezminţirea mea bazată pe constatările colegilor 

mei, care, repet, sunt toate analoage, am fost obiectul unor atacuri de aşa natură încât 

sentimentul meu de demnitate mi-a poruncit să tac. A fost dureros pentru mine să tac, dar nu 

puteam face altfel. Am pus însă în curent telegrafic guvernul român despre situaţia adevărată. 

La rândul său, dl ministru Lugoşianu a comunicat-o contelui Ciano. 

 Pricep hipersensibilitatea presei italiene, bazată pe convingerea că aş fi tratat pe 

italieni drept sălbateci. Sunt convins că şi presa italiană va pricepe că sunt anume atacuri la 

care nu se poate răspunde decât după ce vremea trece şi rănile se închid. 

 Vă asigur că nu mai păstrez nicio amintire urâtă de pe urma acestui incident şi că 

sentimentele de caldă amiciţie faţă de Italia au rămas neclintite. 

 

„Va suna ceasul explicaţiilor!“ 

 

 Înainte de a încheia aceste importante declaraţiuni menite să înlăture o calomnie, d. 

Titulescu a adăugat următoare declaraţie de o capitală însemnătate politică: 

 „Lămurirea acestui incident după un interval de aproape un an dovedeşte că ştiu să 

rabd. Şi ştiu să rabd pentru că am credinţa că, dacă am dreptate, va suna întotdeauna ceasul ei, 

precum şi cel al explicaţiunilor pe urma cărora ea reiese biruitoare. 

 Astfel prezic că, atunci când va suna ceasul explicaţiunilor politicii ce am dus cu 

privire la raporturile româno-germane şi ceasul explicaţiunilor politicii ce am dus cu privire la 

raporturile româno-ruse, se va vedea nu numai că am considerat amiciţia Germaniei şi a 

U.R.S.S. necesare României, dar că nu am pregetat de a face ceea ce trebuie pentru a câştiga 

pe cea dintâi şi nu am sacrificat niciun interes naţional pentru a dobândi pe cea de a doua. 

 Şi aci am mers mereu pe linia dreaptă a interesului pur românesc. Dar, să nu 

anticipăm.“ 

 
„Universul“, 27 aprilie 1937; AMAE, fond 77/T. 34, vol. 10. 
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NOTĂ ADRESATĂ DE GEORGE TRAIAN GALLIN, 

CONSUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA HAMBURG, 

LUI VICTOR ANTONESCU, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE,  

PRIN CARE ÎI TRANSMITE UN ARTICOL DESPRE  

NICOLAE TITULESCU APĂRUT ÎN PRESA GERMANĂ 

 

 

Consulatul General Regal al României 

Nr. 2056 

 

Hamburg, 27 aprilie 1937 

Klopstockstrasse 18 

Înregistrată la MAS cu nr. 25 926/5 mai 1937 

 

Domnule ministru, 

Am onoarea a înainta Excelenţei Voastre aci alăturat, în original german, un articol 

apărut astăzi în „Hamburger Fremdenblatt“ sub titlul Titulescu will wieder Rumaenien 

regieren. 

(ss) G.Tr. Gallin 

 

Excelenţei Sale 

Domnului Victor Antonescu 

Ministru al Afacerilor Străine 

etc. etc. etc. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „HAMBURGER FREMDENBLATT“, 

CU PRIVIRE LA REÎNTOARCEREA LUI NICOLAE TITULESCU  

ÎN VIAŢA POLITICĂ  

 

 

Titulescu will wieder Rumänien regieren 

Überraschendes Auftauchen in Paris 

Ein alter Freund Moskaus 

 

Meldung unseres Vertreters 

 

  Paris, 26. April. – Der frühere rumänische Aussenminister Titulescu ist wieder aus der 

Versenkung aufgetaucht und scheint die Absicht zu haben, noch einmal seine Rückkehr zu 

erkämpfen. Titulescu hat gestern in Paris eine lange Unterredung mit Blum und dem 

französischen Aussenminister Delbos gehabt. 
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 Damit sich niemand über den Charakter dieser Unterredung täuschen könne, hat 

Titulescu der Pariser Presse mitgeteilt, dass dieser Pariser Besuch seine politische 

Lebendigkeit beweisen solle. 

 Niemand wird über diese Methode des ehemaligen rumänischen Staatsmannes erstaunt 

sein. Titulescu scheint seine Zurückgezogenheit immer nur als vorübergehend betrachtet und 

einen günstigen Moment für seine Rückkehr abgewartet zu haben. Schon vor einigen Wochen 

hat Titulescu an der Riviera eine große politische Rede gehalten, in der er „die baldige  

Rückkehr Rumäniens zur  al ten Pol i t ik  gegenüber Frankreich und dem 

Völkerbund” ankündigte. 

 Man glaubt in Paris, dass Titulescu für sein Pariser Auftreten gerade den Augenblick 

gewählt hat, in dem die polnisch-rumänischen  Verhandlungen stattfinden, die eine 

grundsätzliche Schwenkung der rumänischen Politik, durch Ausgleich mit Ungarn und 

Annäherung an Italien, versprechen. In diesem Augenblick möchte Titulescu zeigen, dass er 

noch nicht das letzte Wort gesprochen hat. 

 Frankreich ist bereit, ihm jede Unterstützung zuzusagen. 

 Der „Petit Parisien” rät dem ehrgeizigen Politiker, im Triumph nach Rumänien 

zurückzukehren und sich einer Volksabst immung zu stellen, über dessen Ausgang keine 

Zweifel beständen.  

 Der frühere rumänische Aussenminister Titulescu hat Ende August vorigen Jahres die 

Stätte seiner Wirksamkeit als aussenpolitischer „Diktator” Rumäniens plötzlich verlassen 

müssen. Über ein Jahrzehnt hatte er als einer der treuesten Gefolgsmänner Frankreichs  

in der Pariser Bündnis- und Einkreisungspolitik gegen Deutschland eine verhängnisvolle 

Rolle gespielt. Er galt für einen der starrsten Verfechter der französischen Südostpolitik, der 

gemeinsam mit Paris und Prag die Einschal tung der  Kleinen Entente in  das  

französisch -russische Abkommen  betrieb und das berüchtigte strategische 

Eisenbahnprojekt, das Sowjetrussland mit der Tschechoslowakei verbinden sollte, 

durchzusetzen versuchte. 

 Über die Hintergründe, die im vergangenen Jahre zu seiner Ausschaltung geführt 

haben, ist wenig an die Öffentlichkeit gedrungen. Die starre, dogmatische Linie seiner Politik 

war aber schon längere Zeit in weiten Kreisen Rumäniens mit wachsender Sorge verfolgt 

worden. Sein Sturz stand im Zusammenschluss mit einem Kurswechsel der rumänischen 

Aussenpolitik. Seitdem lebte Titulescu meistens an der französischen Riviera. 

 

 [Traducere] 

 

Titulescu vrea din nou să guverneze România 

Apariţie surprinzătoare la Paris 

Un vechi prieten al Moscovei 

 

Corespondenţă de la trimisul nostru 

 

Paris, 26 aprilie. – După o perioadă de dispariţie, fostul ministru de Externe român 

Titulescu a reapărut cu intenţia de a se angaja în lupta pentru revenirea sa. Titulescu a avut ieri 

la Paris o îndelungată convorbire cu Blum şi cu ministrul francez de Externe Delbos. 

Pentru ca nimeni să nu se îndoiască de caracterul acestei convorbiri, Titulescu a 

comunicat presei pariziene că vizita în capitala Franţei a urmărit să dovedească faptul că a 

rămas activ din punct de vedere politic. 

Aceste metode ale fostului om de stat român nu vor surprinde pe nimeni. Titulescu 

pare să fi considerat tot timpul că retragerea sa este provizorie şi că a aşteptat doar momentul 

favorabil pentru revenirea sa. Cu câteva săptămâni în urmă, Titulescu a ţinut pe Riviera un 
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amplu discurs politic, în care anunţa „revenirea rapidă a României la vechea politică faţă de 

Franţa şi de Liga Naţiunilor“.  

La Paris se crede că pentru apariţia sa în capitala Franţei, Titulescu a ales tocmai 

momentul în care au loc tratativele polono-române, care promit o reorientare principială a 

politicii româneşti vizând o reconciliere cu Ungaria şi o apropiere de Italia. În acest moment, 

Titulescu vrea să arate că încă nu şi-a spus ultimul cuvânt. 

Franţa este gata să-i acorde orice sprijin.  

„Petit Parisien“ îl sfătuieşte pe ambiţiosul politician să se întoarcă triumfător în 

România şi să se supună unui referendum, despre al cărui rezultat nu există niciun dubiu. 

La finele lunii august anul trecut, fostul ministru de Externe român Titulescu a fost 

obligat să părăsească subit poziţia sa activă de „Dictator“ al politicii externe a României. Mai 

bine de un deceniu, fiind unul dintre cei mai credincioşi vasali ai Franţei, a jucat un rol nefast 

în politica pariziană de alianţă şi încercuire împotriva Germaniei. A fost considerat drept unul 

dintre cei mai aprigi apărători ai politicii franceze sud-est europene, care, împreună cu Parisul 

şi Praga  promova  implicarea   Micii Înţelegeri  în înţelegerea franco-rusă şi a încercat să 

impună rău famatul proiect strategic de căi ferate ce urma să lege Rusia Sovietică de 

Cehoslovacia. 

Despre motivele care au dus anul trecut la eliminarea lui nu s-a făcut public aproape 

nimic. Dogmatica şi rigida linie a politicii sale a fost urmărită cu îngrijorare crescândă, de mai 

mult timp, în cercuri largi ale României. Căderea sa este legată de o modificare a cursului 

politicii externe româneşti. De atunci, Titulescu a trăit mai ales pe Riviera franceză. 

 

„Hamburger Fremdenblatt“, 27 aprilie 1937. 

 

 

 

58 

 

ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „NEUES WIENER TAGBLATT“ 

CU PRIVIRE LA CONVORBIRILE DE LA PARIS  

ALE LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Titulescu über seine Pariser Besprechungen 

 

 Paris, 26. April. Der frühere rumänische Aussenminister Titulescu erklärte den 

Pressevertretern, dass seine Pariser Besprechungen den Zweck befolgten, die 

Zusammenarbei t  der  Kleinen Entente mit  Frankreich  auf eine breite und starke 

Grundlage zu stellen und die Gefahren einer Störung der Allianzbeziehungen rechtzeitig 

abzuwehren. Titulescu wird sich von hier nach London begeben. 

 

 [Traducere] 

 

Titulescu despre convorbirile sale de la Paris 

 

Paris, 26 aprilie. Fostul ministru de externe român Titulescu a declarat faţă de 

reprezentanţii presei că discuţiile sale de la Paris au avut ca scop aşezarea pe o bază largă şi 

puternică a colaborării Micii Înţelegeri cu Franţa şi evitarea din timp a pericolelor de 

disturbare a relaţiilor Alianţei. De aici, Titulescu se va deplasa la Londra. 
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„Neues Wiener Tagblatt“, 27 aprilie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Paris], 27 aprilie 1937 

 

 După câte mi se spune, „Ce Soir“ apare de vreo două luni, şi ar fi o foaie cu tendinţe 

comuniste sau în tot cazul de „front popular“, scos cu banii guvernului pentru a face 

concurenţă ziarului „Paris-Soir“, iar sub pseudonimul „Mark E. Ravage“ se ascunde vădit un 

jidan
2
. Singurele lucruri care interesează într-adevăr pe acest domn şi pe foaia lui, e soarta 

ovreilor din România şi a lui Titulescu în Europa. Dl Ravage n-a ezitat să pună Regelui 

chestiuni precise în aceste două privinţe. La chestiunea privitoare la Titulescu: „Votre Majesté 

me permettra-t-elle de lui demander quel sera le parti qui sera appelé au pouvoir, et, en 

particulier, car cela est d’un grand intéret pour l’opinion étrangère, et dans le nouveau 

ministère M.Titulesco, reprendra ces functions?“
3
, Regele a răspuns foarte frumos: „Voici une 

question à laquelle je m’excuse de ne pouvoir repondre.“
4
 Dar la întrebarea relativă la 

posibilitatea unor eventuale pogromuri, răspunsul Regelui e atât de imprudent şi 

contradictoriu încât mă face să mă îndoiesc, cum am spus, despre autenticitatea lui. Într-

adevăr, după ce dl Ravage pune în gura Regelui următoarele cuvinte: „Les partis des guerre 

civile, dénommés en Roumanie «partis de droite» (să fi spus aşa ceva Regele?) ne sont 

nullement aussi dangereux qu’on le pretend et que par conséquent les craintes des 

démocrates et des Juifs, en ce qui concerne les massacres imminents, sont exagérées, pour ne 

pas dire plus“
5
 – îi mai atribuie şi următoarea declaraţie care se bate în cap cu cea precedentă: 

„…je ne dis pas qu’il soit impossible que demain ou après demain nous ayons des difficultés 

– des graves événements en Roumanie…“
6
 

 Dacă într-adevăr Regele a spus asemenea bazaconii, e că a pierdut capul. Dar eu tot nu 

cred că le-a spus.  

…………………………………………………………………………………………… 

 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 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“ 

                                                 
2
 După informaţiile culese, zisul Mark Ravage ar fi nu numai jidan, dar încă jidan-unguresc. 

3
 Maiestatea Voastră va permite s-o întreb care va fi partidul ce va fi chemat la putere şi, în particular, întrucât 

prezintă un mare interes pentru opinia publică din străinătate, în ce nou guvern îşi va relua dl Titulescu funcţiile 

sale? 
4
 Iată o întrebare la care mă scuz că nu vă pot răspunde. 

5
 Partidele de război civil, denumite în România «partide de dreapta» (să fi spus aşa ceva Regele?), nu sunt deloc 

atât de periculoase pe cât se pretinde şi că în consecinţă temerile democraţilor şi ale evreilor, în ceea ce priveşte 

masacrele iminente, sunt exagerate, pentru a nu spune mai mult. 
6
 Nu spun că ar fi imposibil ca mâine sau poimâine să avem dificultăţi – grave evenimente în România. 
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nostru. La un moment dat, Delbos ar fi întrebat: „Je voudrais bien savoir ce que Titulesco 

représente en Roumanie“
7
, întrebare la care Paul Morand ar fi răspuns numaidecât: „Mais il 

représente la France!“
8
 Râsete, glume – şi fiecare a contribuit la veselia generală prin câte o 

anecdotă pe spinarea scopitului. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 202–203. 
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ARTICOL PUBLICAT DE GEORGE BUDIŞTEANU 

 ÎN ZIARUL „EPOCA“ CU PRIVIRE LA IMPORTANŢA VIZITEI  

LUI NICOLAE TITULESCU ÎN FRANŢA 

 

 

Domnul Titulescu 

 

 Duminica Floriilor a adus neamului românesc mare îmbucurare sufletească. Telegrame 

din Paris anunţă întrevederile ce a avut acolo dl Niculae Titulescu. A plecat de la Cap Martin 

spre capitala Franţei, pentru a dovedi „că există biologiceşte şi politiceşte“. Aceste câteva 

cuvinte ale dlui Titulescu, oricât ar constitui o maliţiozitate… diplomatică, cred, totuşi, că 

înţepătura e prea directă ca unii de la noi din ţară să n-o simtă. 

 E desigur o realitate că imensa majoritate a poporului simte un drag şi o recunoştinţă 

nemărginită pentru toată acţiunea românească de azi, de ieri şi de totdeauna a domnului 

Titulescu. Ce a făcut dl Niculae Titulescu pentru cauza românească, dezbătând de-a lungul 

anilor, în mijlocul areopagului lumii, în luptă cu aprigi şi foarte puternici adversari, va rămâne 

de-a lungul vremurilor un titlu de mare mândrie românească şi o pildă neştearsă pentru toţi cei 

care vor avea cinstea să fie reprezentanţii şi apărătorii cauzelor româneşti. 

 Nu e român să nu-l urmărească în uriaşa lui desfăşurare de energie; nu e cetăţean să 

nu-şi fi simţit sufletul înălţat de mândrie românească, atunci când d. Titulescu intervenea în 

marile chestiuni internaţionale, ştiind să aducă totdeauna, cu inteligenţa, cu talentul şi cu 

experienţa sa, soluţia cea mai nimerită. 

 Puţini sunt oamenii lumii care să fi pus mai mult avânt pentru triumful unei cauze. Şi 

cauza pentru care a luptat şi va lupta dl Niculae Titulescu, n-o poate tăgădui nimeni, pentru că 

ar fi să-l trăsnească Dumnezeu, – e cauza românească. 

 Oricât l-au putut face neobişnuitele sale calităţi să fie, de multe ori, sfătuitorul şi chiar 

arbitrul unor mari probleme internaţionale, totuşi, d. Titulescu nu-şi servea, chiar şi atunci, 

decât neamul lui şi-n dragul său de ţară îşi găseşte, totdeauna, puterea de muncă şi claritatea 

concepţiilor. 

 Când conducătorii noroadelor lumii se cinstesc cu prietenia lui şi când sfatul său are 

greutate de literă de evanghelie în marile probleme dintre popoare, românii nu pot decât să se 

mândrească cu un astfel de frate. Iar când lumea de pretutindeni îl arată pe d. Titulescu 

zicând: iată un bărbat, românii vor răspunde, cu drag şi cu adâncă mândrie în suflete: e unul 

dintre ai noştri. 

 Şi acum ca încheiere o respectuoasă imputare: nu aude d. Titulescu toate glasurile care 

nu încetează să-l cheme? 

                                                 
7
 Aş vrea să ştiu ce reprezintă Titulescu în România. 

8
 Ei bine, el reprezintă Franţa! 
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George Budişteanu 

 

„Epoca“, 28 aprilie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Paris], 28 aprilie 1937 

 

 Văzut ieri după amiază pe Yvon Delbos. Bărbat simpatic, simplu, bine crescut. Am 

căutat şi cred că am reuşit să pun cu el două lucruri la punct: 1) Că nimeni în România nu e 

împotriva alianţei cu Franţa şi 2) că aşa-zisele partide de dreapta, mai ales Garda de Fier, nu 

sunt întru nimic înfeudate Berlinului. Delbos s-a mirat când i-am spus că nici Garda de Fier 

nu urmărea o politică diferită, în materie de alianţe, de aceea a tuturor românilor, pentru care 

Mica Înţelegere şi alianţa româno-franceză rămân piatra fundamentală în concepţia 

echilibrului european.  

Am vorbit şi de amicul nostru comun Titulescu, ceea ce mi-a fost un prilej ca să atrag 

atenţia ministrului francez asupra posibilelor intrigi pe care fără îndoială delăsata odaliscă va 

încerca să le ţese în cercurile politice franceze. Cât timp calomniile şi minciunile lui m-au 

avut pe mine ţel, lucrul era fără importanţă pentru relaţiile franco-române. Că eram eu sau nu, 

boşofil, antigenevist, francofob şi câte altele – însuşirile şi simpatiile mele nu puteau schimba 

nimic din ce era. Dar acum nu mai eram eu – care îi tăiasem la un moment dat drumul – ţinta 

perfidelor sale atacuri, ci Regele, care fără îndoială îl debarcase în mod cam brutal. Titulescu 

încearcă să prezinte, cum a făcut-o deja de altmintreli, îndepărtarea sa ca motivată pe o 

schimbare totală de orientare politică. Am explicat lui Delbos adevăratul motiv al excluderii 

lui Titulescu din guvern: 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. Această politică n-a 

inventat-o Titulescu de altmintreli, care – după cum mi-am permis să reamintesc ministrului 

de Externe francez – n-a fost decât să se conformeze directivelor stabilite înainte de chemarea 

lui la guvern, directive pe care le-am definit mai sus şi pe care le vor urma cu fidelitate şi 

succesorii dlui Titulescu. Dl Titulescu n-a făcut decât să compromită alianţele noastre 

interpretându-le instrumentele în afară şi peste spiritul lor propriu. Dl Titulescu s-a preocupat 

numai şi numai de situaţia Dsale personală, a voit să joace rol de vedetă europeană, să 

vorbească în numele a 70 de milioane de suflete, şi s-a sinchisit mai mult de presa europeană 

decât de interesele ţării sale. Am insistat asupra cazului patologic pe care-l reprezintă acest 

om de un incontestabil talent de vorbă şi de o mare pătrundere intelectuală. Am găsit chiar ca 

să-l caracterizez „une formule dont je suis pas mécontent
“9

 cum zicea un personaj din nu mai 

ştiu care piesă a lui Flers
10

: „M. Titulesco ne doit pas trop nous étonner dans ses 

manifestations quelques fois inattendues: ses déchéances et ses déchets physiques fournissent 

le matériel de son potentiel moral et intellectuel“
11

. Delbos a avut aerul să găsească formula 

                                                 
9
 Une formule dont je suis pas mécontent (fr.) – O formulă de care nu sunt nemulţumit. 

10
 Robert Pellevé de La Motte-Ango, marquis de Flers. 

11
 M. Titulesco ne doit pas trop nous étonner dans ses manifestations quelques fois inattendues: ses déchéances 

et ses déchets phisyques fournissent le matériel de son potentiel moral et intellectuel (fr.) – Dl Titulescu nu 
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bună; în tot cazul a făcut haz de ea. Am adăugat ministrului francez că la Paris în cercurile 

politice se face marea greşeală de a se confunda România cu Titulescu şi viceversa. „E numai 

presa, şi d-ta ştii pentru ce“ – a întâmpinat interlocutorul meu. „E şi vina multor români“, am 

completat eu. „Nu îndrăzneam să o spun“, a încheiat Delbos. Am mai vorbit amândoi de 

Titulescu cu prietenie, de relaţiile ţărilor noastre cu un viu interes şi ne-am despărţit buni 

prieteni. Cred că am dat „un croc en jambe“
12

 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. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 203–205. 
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NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND RELAŢIILE DE COLABORARE  

ALE LUI ŞTEFAN NENIŢESCU CU NICOLAE TITULESCU 

 

 

28 aprilie 1937 

 

Se poate afirma că interviul dlui Titulescu, publicat recent de ziarul „Universul“, a fost 

adus în ţară de dl Şt. Neniţescu. 

Atât din convorbiri avute cu dl Fermo şi cu dl Neniţescu, cât şi din informaţii 

provenite din altă sursă, reiese evident aceasta. 

De altfel, dl Neniţescu sosise în ajun de la Cap Martin şi trimisese imediat o misivă 

urgentă dlui Fermo. 

Dl Neniţescu, fost ataşat de presă la Haga, unde a fost numit de dl Titulescu şi de unde 

a fost rechemat de dl N. Iorga în timpul când prezida guvernul, a demisionat din Direcţia 

Presei în noiembrie 1935. Intimii Dsale socoteau că această demisiune este o manifestaţie 

menită să arate dlui Titulescu că şi-a călcat cuvântul şi nu l-a numit ministru plenipotenţiar 

înainte de a fi împlinit 40 de ani. 

Ulterior, dl Neniţescu, regăsindu-şi vechile sentimente, se intitula „Marele Titulax“ şi 

făcea permanent legătura între Saint-Moritz şi „Titulacşii“ din Bucureşti. 

La Saint-Moritz şi la Cap Martin, dl Neniţescu se afla de circa 3 luni. 

Dsa continuă a fi un desuet comisar al guvernului la Agenţia „Rador“. 

Dsa mai păstrând unele legături cu puţini din personalul Direcţiei Presei, a fost rugat 

de Direcţia actuală să rărească vizitele. 

 

Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale, fond Saint Georges, pachet XC/4, fila 18. 
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trebuie să ne surprindă prin manifestările sale câteodată neaşteptate: decăderile şi rateurile sale fizice îi 

furnizează materialul potenţialului său moral şi intelectual. 
12

 Un croc en jambe (fr.) – O piedică. 
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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], 28 aprilie 1937 

 

Astăzi, la dejunul de la francez, Antonescu m-a rugat să trec pe la el pe la 7 seara. 

Ca şi în prima zi a vizitei lui Beck, Antonescu a negat faptul că ministrul polonez şi-a 

propus nişte obiective speciale în această călătorie. „Vedeţi dvs., la Geneva, de obicei, stai de 

vorbă o oră-două despre toate problemele cu unul dintre colegi, dar aici Beck a stat trei zile, 

vrând-nevrând, a trebuit să ne vedem des şi să stăm mult de vorbă. Fireşte că a vorbit despre 

toate câte puţin.“ Nu au fost luate niciun fel de hotărâri în nicio chestiune politică, dar 

interlocutorii nu şi-au propus un asemenea obiectiv. Din spusele lui Antonescu, a fost un tur 

de orizont obişnuit asupra situaţiei internaţionale. 

I-am atras atenţia lui Antonescu asupra aspectului neobişnuit al comunicatului, care a 

dat impresia apariţiei unor divergenţe în timpul discuţiilor, în afară de divergenţele apărute în 

alocuţiunile de la dejun în problema atitudinii faţă de Societatea Naţiunilor. 

Antonescu a declarat că în Cabinet el s-a pronunţat pentru a se da publicităţii 

divergenţa existentă în această chestiune cu Beck [N.B.: din informaţiile mele, întregul 

fragment privind Societatea Naţiunilor, ca şi celelalte pasagii referitoare la această problemă, 

a fost impus lui Antonescu de către Tătărescu – n.M.O.]. „Toată lumea cunoaşte că Polonia şi 

România au o atitudine diferită faţă de Societatea [Naţiunilor] şi, dacă acest lucru ar fi fost 

trecut sub tăcere, aceasta ar fi dat impresia de nesinceritate, fie din partea lui Beck, fie din 

partea mea. Guvernul român nu doreşte ca sinceritatea politicii sale să fie pusă la îndoială.“ 

În privinţa altor chestiuni, nu s-au manifestat divergenţe. Cât priveşte Cehoslovacia, 

desigur, „încă nu se observă nicio modificare a poziţiei Poloniei“, însă Beck, „spre exemplu, a 

remarcat faptul că Praga este acum mai aproape decât oricând de o înţelegere cu Berlinul, mai 

ales în cazul în care ea [Praga] ar îmbrăţişa o poziţie ceva mai rezonabilă“. „În ce ar consta, 

după părerea lui Beck, caracterul rezonabil al poziţiei guvernului de la Praga? În acceptarea 

cererii Germaniei de a denunţa tratatele sale cu noi şi cu francezii sau în renunţarea la cererea 

de încetare a amestecului Berlinului în treburile interne ale Cehoslovaciei. Şi într-un caz şi în 

celălalt?“ Antonescu a spus că Beck nu a precizat acest lucru, dar tonul său faţă de 

Cehoslovacia s-a schimbat întrucâtva. 

Mai departe – spune Antonescu – Beck a manifestat de două ori o atitudine 

prietenească faţă de Uniunea [Sovietică]: 1) în discuţia cu Regele şi cu el, Antonescu, Beck a 

declarat că Polonia nu va pune niciodată la dispoziţie teritoriul său pentru a fi atacată Uniunea 

[Sovietică] şi ea singură nu va ataca niciodată Uniunea [Sovietică]; 2) Beck a salutat întru 

totul dorinţa guvernului român de a reglementa relaţiile româno-sovietice. „Eu voi fi primul – 

ar fi spus Beck – de la care veţi primi cea mai călduroasă telegramă de felicitare.“ 

Antonescu a trecut sub tăcere încercarea lui Beck de a media între Budapesta şi 

Bucureşti [N.B.: din spusele lui Madgearu şi ale cuiva din Ministerul Afacerilor Străine, 

apropiat al lui Antonescu, cunosc faptul că Beck a făcut o asemenea încercare, iar românii au 

solicitat ca ungurii să renunţe la revizionism – n.M.O.]. 

„Astfel, încheie Antonescu, aici nu am avut niciun fel de divergenţe cu Beck, cu 

excepţia celei privind Societatea Naţiunilor. Această divergenţă este veche şi este cunoscută 

de toată lumea. Atitudinea lui Beck faţă de Societatea Naţiunilor este cunoscută, este cunoscut 

şi faptul că ea este inspirată de Eden, cu care Beck este în relaţii excelente, dacă nu intime; 
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dar această circumstanţă nu are nicio importanţă: noi, România, rămânem pe poziţiile 

anterioare. Vă mai asigur că degeaba aveţi o atitudine atât de negativă faţă de Beck.“ 

L-am întrebat pe Antonescu de ce, oare, orice vizită a lui Beck stârneşte un acces de 

bucurie exagerată a nemţilor şi a italienilor şi a altora de teapa lor şi prudenţa cehilor, 

francezilor şi a noastră, ceea ce nu se întâmplă cu ocazia vizitelor lui Delbos, Litvinov etc. 

Antonescu a evitat să răspundă la această întrebare. Discuţia nu s-a prea legat, 

Antonescu s-a încăpăţânat să nu spună nimic. Atunci i-am pus întrebarea: dacă românii au 

încercat şi au reuşit să îmbunătăţească relaţiile polono-cehe. Antonescu a spus că la Bucureşti 

nu s-a încercat nimic, pentru că încercarea s-ar fi lovit de un refuz. Trebuie, însă, aşteptat: 

există unele semne de ameliorare. 

Atunci l-am întrebat pe Antonescu cum se împacă concepţia lui Beck cu ideea lui 

Arciszewski despre posibilitatea pacificării Europei prin dispariţia Cehoslovaciei ca stat 

independent? Mais Beck n’y est pour rien! Que Arciszewski n’est pas intelligent – c’est 

notoire! Beck n’y est pour rien!
13

 – a repetat Antonescu de câteva ori. 

A fost imposibil să obţin ceva de la Antonescu, care nu era dispus să vorbească şi 

atunci, înainte de plecare, l-am întrebat pe ministru: „Să înţeleg că n-a fost nimic interesant în 

convorbirile dvs. cu Beck?“ 

Antonescu a spus că s-a convenit un schimb de vizite la nivel de şefi de stat, dar încă 

nu s-a luat o hotărâre cine va fi primul. „Am impresia – a spus Antonescu – că primul va sosi 

Mościcki, la sfârşitul lunii mai.“ 

I-am mulţumit şi am dat să plec. 

„Attendez, je veux vous faire une déclaration pour Monsieur Litvinov.
14

 V-aţi interesat 

dacă noi purtăm negocieri cu italienii. După cum v-am spus, nu am purtat şi nu purtăm niciun 

fel de negocieri. Vă repet, în afară de schimbul de declaraţii cu privire la existenţa unor 

bonnes intentions
15

 reciproce, n-a fost nimic altceva: Ciano a făcut la Belgrad o asemenea 

declaraţie trimisului extraordinar şi ministru plenipotenţiar român din capitala iugoslavă, iar 

Ugo Sola mie la Bucureşti. L-am însărcinat pe Lugoşianu să facă o declaraţie similară lui 

Ciano la Roma. Asta este tot. Vă rog să transmiteţi acest lucru lui Litvinov. Să-i transmiteţi, 

de asemenea, următoarele: astăzi i-am declarat lui Ugo Sola că noi nu vom accepta în niciun 

caz ca relaţiile româno-italiene să depindă de caracterul relaţiilor ungaro-române, oricât de 

mult ar dori românii îmbunătăţirea raporturilor cu Roma. Transmiteţi-i lui Litvinov, totodată, 

că, dacă se vor declanşa negocierile, voi ţine la curent Parisul, Londra şi Moscova. Noi nici nu 

am putea proceda altfel, chiar dacă am dori să purtăm negocieri cu Ungaria de unii singuri, 

după Conferinţa de la Belgrad vom negocia ori toţi cei trei membri ai Micii Înţelegeri, ori 

niciunul.“ 

Mi-am exprimat neîncrederea în loialitatea lui Stojadinović faţă de această obligaţie. 

Mais il a signé! Il a signé!
16

 şi imediat mi-a arătat textele deciziilor. I-am atras atenţia 

lui Antonescu că, potrivit textului, obligaţia membrilor Micii Înţelegeri de a nu încheia un 

acord separat cu Ungaria se referă numai la cazul în care Ungaria ar solicita în schimb 

permisiunea de anulare a interdicţiilor cu caracter militar prevăzute în Tratatul de la Trianon, 

iar aceste decizii nu pot împiedica Iugoslavia să semneze cu Ungaria un pact similar cu cel 

bulgar sau italian. 

Antonescu s-a limitat la a-mi declara că aceeaşi prostie nu se face de două ori şi că el a 

primit zilele trecute o telegramă de la Budapesta, în care trimisul extraordinar şi ministru 

                                                 
13

 Dar Beck nu are nicio legătură! Că Arciszewski nu este inteligent – este un lucru notoriu! Beck nu are nicio 

legătură!. 
14

 Aşteptaţi, vreau să fac o declaraţie pentru domnul Litvinov. 
15

 Intenţii bune. 
16

 Dar a semnat! A semnat. 
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plenipotenţiar român îl informează că, într-o convorbire cu el, Kanya s-a exprimat în termeni 

duri la adresa sârbilor. 

L-am întrebat pe Antonescu cum stau lucrurile cu Pactul Mediteranean cvadripartit. 

Antonescu a spus că este ideea lui Aras, că el se tot agită cu acest pact numai pentru a-

i leza pe francezi, că relaţiile Ankara-Paris sunt extrem de tensionate din cauza dificultăţilor 

apărute în aplicarea deciziilor privind Sandgeacul, că Ankara ameninţă, din câte a auzit, cu 

folosirea forţei. Antonescu consideră neserioasă această acţiune şi o priveşte numai ca pe un 

mijloc de a exercita presiuni asupra Franţei. 

Antonescu m-a întrebat dacă nu ştiu ceva despre Pactul Mării Negre. Vorbind despre 

acest pact cu el, la Ankara, Aras ar fi făcut referire la convorbirea sa cu Titulescu, dar întrucât 

Titulescu avea obiceiul să păstreze şi să poarte după sine toată arhiva, la Ministerul Afacerilor 

Străine n-au rămas, prin urmare, niciun fel de urme. Antonescu a comunicat, din spusele lui 

Aras, că Bulgaria nu întâmpină obiecţii privind aderarea ei la acest pact. Cu intenţia de a mă 

ofensa, Antonescu mă întreabă maliţios dacă nu ştiu ceva în legătură  cu aceasta, pornind de la 

faptul că Titulescu mi-a povestit totul şi a avut mai puţine secrete faţă de mine decât faţă de 

colegii săi de Cabinet. I-am spus că nu am auzit nimic de la ministrul Titulescu despre 

aceasta, că am auzit pentru prima dată de la el – Antonescu – în preajma plecării lui la 

Ankara, apoi am auzit că Aras a solicitat punctul de vedere al Londrei în această chestiune. 

Antonescu continuă: „Vedeţi, nu vreau să obţin pe căi ocolite pactul cu dvs. Consider 

că a sosit momentul să reglementăm problema basarabeană şi, concomitent, relaţiile noastre. 

Trebuie – spune Antonescu – ca dvs. [eu – n.M.O.] să vă gândiţi la acest lucru şi să se 

gândească şi dl Litvinov. Trebuie să reglementăm relaţiile noastre pentru ca nici la dvs., nici 

la noi să nu mai apară dubii. Uitaţi-vă, italienii au recunoscut toate frontierele iugoslave, mai 

mult, au renunţat la sprijinirea croaţilor, au renunţat la finanţarea construirii de fortificaţii şi a 

căilor strategice albaneze, în schimbul Pactului de prietenie şi neagresiune“. Elogiind această 

„marfă“, Antonescu încheie: „Ce credeţi despre un asemenea pact? Ce crede Litvinov despre 

un asemenea pact?“ 

Mi-am exprimat îndoiala că dl Litvinov se gândeşte la un asemenea pact, iar în ceea ce 

mă priveşte, părerea mea este că, pentru noi şi pentru români, un asemenea pact este inutil şi 

dăunător. Acele documente diplomatice care reglementează acum relaţiile noastre, şi anume: 

Pactul privind definirea agresiunii, schimbul de scrisori privind reluarea relaţiilor 

[diplomatice], Pactul Societăţii Naţiunilor şi atitudinea ţărilor noastre faţă de acest pact, 

fidelitatea noastră comună faţă de obligaţiunile asumate, toate acestea cântăresc cu mult mai 

mult decât un pact ca cel italo-iugoslav. Părerea mea este – i-am spus eu – că în 1932, 

încheierea unui asemenea pact ar fi reprezentat un pas înainte în relaţiile noastre şi o 

contribuţie la cauza păcii, în 1937, însă, aceasta ar însemna un pas înapoi şi i-ar bucura numai 

pe nemţi, polonezi şi pe toţi duşmanii securităţii colective. 

Antonescu n-a fost de acord cu mine şi a continuat să ridice în slăvi pactul italo-

iugoslav. Apoi a întrebat: „De ce, pentru acest pact, italienii au recunoscut toate frontierele – 

şi una şi alta şi toate celelalte?“ şi tot el a răspuns: „Pentru că dvs. semnaţi tratate pentru a le 

îndeplini, iar italienii şi iugoslavii, pentru a câştiga timp“. 

Nu l-am contrazis în această afirmaţie. Antonescu a continuat să mă sâcâie întrebându-

mă ce vrem noi? I-am răspuns lui Antonescu că noi nu vrem nimic, că tot timpul românii „au 

vrut“: la iniţiativa Cabinetului român şi cu consimţământul tuturor membrilor guvernului, 

Titulescu a început cu noi discuţiile despre Pactul de asistenţă mutuală. Aceste tratative s-au 

întrerupt odată cu plecarea lui Titulescu. Din proprie iniţiativă, Tătărescu a declarat dorinţa sa 

de a încheia cu noi un pact similar. Antonescu mă întrerupe: J’en sais rien!
17

 Eu îi răspund: 

Moi, j’en sais!
18

 şi continui: „Dacă românii ne-ar propune să reluăm tratativele întrerupte 
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 Nu ştiu nimic. 
18

 Eu, eu ştiu! 
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odată cu plecarea lui Titulescu, sau să înceapă din nou negocierile, conform declaraţiei lui 

Tătărescu, noi am accepta această propunere, pentru un studiu conştiincios, în spiritul unei 

maxime bunăvoinţe“. 

Antonescu m-a întrebat din nou dacă cunosc despre ce au convenit Litvinov şi 

Titulescu în problema Basarabiei. Dacă s-ar putea consulta, eventual, texte sau formulări ale 

acestor negocieri, fie chiar şi proiecte, chiar şi neparafate. I-am spus că nu cunosc despre 

existenţa unor texte sau formulări. Atunci Antonescu mi-a spus că, după prima întâlnire, din 

septembrie, cu Litvinov, a rămas cu impresia că există ceva texte. Mă roagă să-l întreb pe 

Litvinov. Antonescu a încheiat convorbirea cu declaraţia că noi vom mai reveni la această 

chestiune aici şi că, la sfârşitul lunii mai, va discuta cu Litvinov despre problema respectivă. 

Cu aceasta, convorbirea s-a încheiat la 8,45 şi a durat o oră şi jumătate. 

 
AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 134, dosar 83. Publicat în: DVP, vol. 20, doc. nr. 131; apud 

Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II, 1935–1941, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 63, pp. 135–139. 
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TELEGRAMĂ TRIMISĂ DE LÉON NOËL,  

AMBASADOR AL FRANŢEI LA VARŞOVIA  

LUI YVON DELBOS, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL FRANŢEI,  

CU PRIVIRE LA VIZITA LUI JÓZEF BECK LA BUCUREŞTI 

 

 

T. no 294 

 

Varsovie, 28 Avril 1937
19

 

Reçu : la 30, 16 h. 15 

 

Le voyage en Roumanie de M. Beck et les commentaires auxquels il donne lieu me 

paraissent justifier un certain nombre de remarques de nature à mettre les choses au point.  

1. En accomplissant ce voyage, M. Beck s’est borné à réaliser un projet remontant à 

l’automne et à la visite officielle faite en Pologne par M. Antonesco. Le ministre polonais 

devait se rendre à Bucarest en Janvier, après la réunion de Genève. Sa maladie l’avait 

empêché ; 

2. C’est sur son initiative que le projet a été reprit et que brusquement, en revenant de 

France, il a manifesté le désir de se rendre sans plus tarder en Roumanie. Il a compris le parti 

qu’il pourrait tirer de ce voyage et, effectivement, sa situation personnelle s’en trouve 

renforcée : l’alliance avec la Roumanie est très populaire en Pologne et auprès de tous les 

Polonais. Ceux-ci savent gré à M. Beck de multiplier les contacts avec les hommes d’État 

roumains et d’avoir mis fin à la brouille qui s’était produite entre Varsovie et Bucarest dans 

les derniers temps du ministère de M. Titulesco ; 

3. L’opinion polonaise est unanime à l’égard de la Roumanie, avant tout par crainte de 

l’Union soviétique, et l’impression que l’on a en ce moment, en Pologne, d’une nouvelle 

offensive communiste contre ce pays, incite plus spécialement les polonais à se réjouir de 

leurs bons rapports avec le Roumains ; 
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4. Dans les milieux attachés à M. Beck, sa visite à Bucarest a provoqué une grande 

satisfaction ; l’accueil qui lui a été fait a été interprété comme une éclatante revanche contre 

M. Titulesco qui s’était flatté d’amener sa chute ; on se félicite que le ministre des Affaires 

étrangères ait, une fois de plus, fait naître l’occasion d’affirmer la suprématie des pactes 

bilatéraux sur des combinaisons plus vastes, en même temps que « l’indépendance »  et le 

« réalisme » de la politique polonaise ; 

5. Il me paraît peu probable qu’il ait été question à Bucarest, si ce n’est tout à fait 

accessoirement, des rapports polono-tchécoslovaques. M. Antonesco est sans doute trop 

prudent pour s’être risqué à tenter, par l’entremise de son interlocuteur polonais, dont il 

n’ignore pas les partis pris, une réconciliation entre Varsovie et Prague ; 

6. Un échange de visites entre le roi Carol et le président Mościcki était décidé, en 

principe, depuis de longs mois. Les dates de ces voyages restaient seules à fixer et les 

Roumains avaient le désir que M. Beck rendît au préalable sa visite à M. Antonesco ; 

7. Les voyages à Bucarest du ministre de l’Instruction publique, du chef du grand Etat-

major et du président de la Banque nationale étaient également déjà décidés : ces trois 

personnalités avaient accepté de rendre respectivement à leurs collègues roumains les visites 

faites par ceux-ci à Varsovie, au cours de l’hiver dernier.  

Au total, et jusqu’à plus ample informé, j’ai l’impression que le bruit fait autour de ce 

voyage dépasse sa portée et ses résultats réels : à Varsovie, les officieux eux-mêmes jugent 

d’ailleurs plus prudent de déclarer qu’il n’apporte aucune sensation». 

 

[Traducere] 

  

T. nr. 294 

 

 Varşovia, 28 aprilie 1937
20

 

Primită: 30, orele 16,15 

 

Vizita făcută în România de dl Beck şi comentariile la care a dat naştere mi se par că 

justifică câteva remarci de natură să pună lucrurile la punct.  

1. Efectuând această vizită, dl Beck s-a mărginit să realizeze un proiect ce data încă 

din toamnă şi din timpul vizitei oficiale făcute în Polonia de dl Antonescu. Ministrul polonez 

trebuia să se ducă la Bucureşti în ianuarie, după reuniunea de la Geneva. Boala l-a împiedicat; 

2. La iniţiativa acestuia, proiectul a fost reluat şi brusc, revenind din Franţa, şi-a 

manifestat dorinţa de a se duce fără întârziere în România. A înţeles avantajele pe care le 

putea avea de pe urma acestei călătorii şi, efectiv, situaţia sa personală s-a consolidat: alianţa 

cu România se bucură de mare popularitate în Polonia şi printre toţi polonezii. Aceştia îi sunt 

recunoscători dlui Beck că a multiplicat contactele cu oamenii de stat români şi că pus capăt 

vrajbei ce s-a instalat între Varşovia şi Bucureşti în ultima perioadă a ministeriatului dlui 

Titulescu; 

3. Opinia publică poloneză este unanimă în privinţa României, înainte de toate din 

cauza temerii de Uniunea Sovietică, iar impresia ce domneşte acum în Polonia, cum că are loc 

o nouă ofensivă comunistă împotriva acestei ţări, îi face pe polonezi să se bucure în mod 

special de bunele lor raporturi cu românii;  

4. În cercurile apropiate dlui Beck, vizita sa la Bucureşti a provocat o profundă 

satisfacţie; primirea care i s-a făcut a fost interpretată ca o revanşă răsunătoare împotriva dlui 

Titulescu, care se lăudase că îi va provoca prăbuşirea; este o deosebită plăcere că ministrul 

Afacerilor Străine a găsit prilejul, odată în plus, să afirme supremaţia pactelor bilaterale 
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asupra unor aranjamente mai cuprinzătoare, precum şi „independenţa“ şi „realismul“ politicii 

poloneze;  

5. Mi se pare puţin probabil să fi fost vorba la Bucureşti, doar dacă nu în subsidiar, 

despre raporturile polono-cehoslovace. Dl Antonescu este, fără îndoială, prea prudent ca să 

rişte să întreprindă, prin intermediul interlocutorului său polonez, căruia îi cunoaşte ideile 

preconcepute, o reconciliere între Varşovia si Praga; 

6. Un schimb de vizite între Regele Carol şi preşedintele Mościcki a fost decis, în 

principiu, cu multe luni în urmă. Nu mai rămăsese decât să se stabilească datele acestor 

călătorii, iar românii doriseră ca dl Beck să-i facă în prealabil o vizită dlui Antonescu; 

7. Călătoria la Bucureşti a ministrului Instrucţiunii Publice, cea a şefului Marelui Stat 

Major şi cea a preşedintelui Băncii Naţionale fuseseră şi ele decise deja: aceste trei 

personalităţi acceptaseră să întoarcă la rândul lor colegilor lor români vizitele efectuate de 

aceştia la Varşovia în cursul iernii trecute.  

În concluzie şi până nu voi avea informaţii mai ample, am impresia că rumoarea iscată 

în jurul acestei călătorii depăşeşte importanţa şi rezultatele ei reale: la Varşovia, înseşi 

cercurile oficioase consideră mai prudent să declare că vizita „nu a provocat nicio senzaţie“.  

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome V (20 Février–

31 Mai 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1968, doc. 359, pp. 603–604. 
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DEPEŞĂ TRIMISĂ DE ANDRÉ FRANÇOIS-PONCET,  

AMBASADOR AL FRANŢEI LA BERLIN,  

LUI YVON DELBOS, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL FRANŢEI,  

CU PRIVIRE LA VIZITELE LUI JOSEPH BECK LA BELGRAD ŞI BUCUREŞTI, 

DEMERSURILE ACESTUIA PENTRU DISLOCAREA MICII ÎNŢELEGERI ŞI 

SABORDAREA SISTEMULUI SECURITĂŢII COLECTIVE 

 

 

D. no 680 

 

Berlin, 29 Avril 1937 

 (Reçu: Dir. Pol., 5 Mai) 

 

La visite de M. Beck à Bucarest a été quelque peu éclipsée dans les comptes rendus de 

la presse allemande par l’entrevue que M. Mussolini a eue, vers la même date, à Venise, avec 

le chancelier Schuschnigg. Le Reich attache évidemment un intérêt primordial à l’attitude de 

l’Italie vis-à-vis du problème autrichien. Mais les questions de l’Europe orientale tiennent 

aussi, dans ses préoccupations et dans ses ambitions, une place importante. 

Les milieux berlinois attendent du voyage du ministre des Affaires étrangères de 

Pologne des résultats qui, pour ne pas apparaître immédiatement dans toute leur portée, n’en 

seraient pas moins considérables ni moins satisfaisants pour l’Allemagne. 

Cet espoir s’appuie, en particulier, sur le souvenir d’un autre voyage que le même 

homme d’État a fait, en 1936, à Belgrade et à la suite duquel la Yougoslavie a pris une 

orientation de plus en plus « neutraliste ». C’est aujourd’hui presque un lieu commun, sous la 

plume des publicistes germaniques, que M. Beck, le premier gagné à cette politique, « le 

premier qui ait prévu la reconstitution de la puissance allemande » et les conséquences que la 
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prudence recommande d’en tirer, s’est fait, de Bruxelles jusqu’au Danube, le champion de 

cette « méthode nouvelle » adoptée par des États qui prétendent esquiver le danger en 

proclamant bien haut leur volonté de se tenir en dehors des complications.  

En effet, le III
e
 Reich a vu, assez vite après son accord avec Varsovie, comment il 

pourrait essayer d’étendre ce succès à l’Europe centrale en faisant de M. Beck une sorte de 

« commis-voyageur ». Il a compris que la Pologne, certes, n’entendait pas rester en tête à tête 

avec Berlin et qu’elle avait trop le sentiment de sa vulnérabilité pour ne pas rechercher des 

appuis auprès d’autres pays également exposés et également désireux de se tenir à l’écart. 

Mais, au lieu de s’alarmer de la constitution d’un tel « bloc », il a deviné que sa voisine 

pourrait être ainsi le meilleur protagoniste de cette « neutralité » qu’elle a adopté comme 

principe directeur de sa conduite. L’entente du ministre polonais et des dirigeants nazis n’est 

peut-être qu’un mariage de raison ; mais le mariage dure, précisément à cause des ruses 

intéressées des deux partenaires.  

La nouvelle étape de cette astucieuse collaboration porte sur la Roumanie. Elle a 

certainement été préparée de longue date, depuis le débarquement de M. Titulesco, par le 

représentant de la Pologne à Bucarest, dont un membre de la légation roumaine à Berlin me 

signalait récemment « l’intense activité et la forte situation personnelle ».  

Les observateurs allemands croient pouvoir affirmer déjà que « M. Beck a remporté 

un nouveau succès ». Il se serait fait, auprès du roi Carol et de son gouvernement, le défenseur 

des conceptions « neutralistes », c'est-à-dire que, prenant le contre-pied des méthodes 

collectives considérées comme généralisatrices des conflits, il aurait prôné une politique de 

réserve et de strict égoïsme. Ses efforts auraient été dirigés en premier lieu contre toute 

coopération avec la Tchécoslovaquie, que depuis longtemps, d’ailleurs, il poursuit de sa 

rancune et qu’il aurait représentée comme un centre névralgique, une source de graves 

difficultés internationales, dont on aurait intérêt à se détourner. Aussi un des principaux 

résultats de l’entrevue serait-il que la Roumanie, déjà vacillante lors de la récente conférence 

de Belgrade, s’écarterait de plus en plus de Prague. Deux des participants de la Petite Entente 

se trouvant ainsi acquis à cette politique de réserve, le groupement tout entier serait bien près 

de la dislocation, même si les finesses orientales estimaient prudent de conserver une façade.  

La ruine définitive de cette « grande puissance à trois pattes » serait, d’après les 

commentateurs allemands, à peu près inévitable, car le seul lien qui la maintienne encore, la 

nécessité d’une défense commune contre l’irrédentisme magyar, disparaîtrait également le 

jour où la Hongrie, d’une part, la Yougoslavie et la Roumanie, d’autre part, arriveraient à un 

compromis ; l‘État tchèque serait alors la seule cible des revendications de Budapest, 

revendications qui s’en trouveraient, dès lors, accrues en force et en audace. M. Beck aurait 

travaillé dans ce sens ; il se serait employé à aplanir les voies entre le gouvernement roumain 

et le gouvernement hongrois, profitant des bonnes relations de son pays avec l’un et avec 

l’autre.  

Ainsi la politique germanique se flatterait de contrecarrer, en les gagnant de vitesse, 

les efforts faits pour pousser le cabinet Daranyi vers la Petite Entente ; les journaux berlinois 

cherchent, en effet, se convaincre qu’un accord entre la Hongrie et la Roumanie décevrait les 

espoirs caressés par les milieux politiques parisiens, car ce dernier pays, aujourd’hui hésitant 

et arrêté à la croisée des chemins, finirait par subir l’attraction de l’axe Berlin-Rome.  

D’ailleurs, d’après ces mêmes feuilles, le voyage du ministre polonais contribuerait 

également à préparer un rapprochement entre Bucarest et le gouvernement fasciste. Les 

articles publiés ici ont, à cet égard, souligné que M. Beck envisageait une prochaine visite sur 

les bords du Tibre « dès avant la saison chaude », et ils ont insinué que toutes cette évolution 

s’accordait avec la politique de coopération germano-italienne.  

L’opinion allemande prétend trouver une confirmation de ces interprétations dans la 

presse soviétique elle-même, notamment dans les Izvestia. La Pravda irait jusqu'à accuser la 
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France d’être, par la mollesse ou l’imprévoyance de sa diplomatie, le principal responsable 

des succès envahissants du Reich.  

Le pessimisme qui régnerait à Moscou cause ici d’autant plus de satisfaction que 

l’objectif essentiel de l’Allemagne vers l’est est de dresser un rempart ininterrompu en face de 

l’U.R.S.S., afin de barrer la route à l’influence de ce pays dans le bassin danubien, de le 

rejeter isolé sur le confins de l’Europe et peut-être de préparer ainsi, pour plus tard, dans 

l’hypothèse de circonstances intérieures et extérieures favorables, la reprise de l’expansion 

germanique dans ces vastes régions aux ressources immenses.  

Dans cette entreprise, au moins dans sa période actuelle, la Pologne et la Roumanie, 

sans parler des États baltes et de la Turquie, doivent jouer un rôle essentiel. Elles doivent, 

suivant les calculs de Berlin, constituer de la baltique à la Mer Noire un rempart, non 

seulement idéologique, mais aussi politique, dirigé contre la Russie. C’est bien là, en effet, si 

l’on en croit les comptes rendus allemands, une des questions traités par M. Beck avec les 

ministres roumains. L’officieuse Correspondance de la Wilhelmstrasse l’a déclaré 

catégoriquement ;  elle s’est félicitée de voir le gouvernement de Bucarest, « revenant de son 

aveuglement et comprenant enfin que l’idée de la sécurité collective est un mirage, plus 

dangereux que jamais, depuis qu’on prétend y associer le bolchevisme, reprendre avec 

Varsovie l’œuvre de défense anti-soviétique définie par le traité de 1921 ».
21

 

Cependant, cet accord ne suffit pas aux ambitions du Reich d’aujourd’hui. Celui-ci 

aspire manifestement à s’ériger en protecteur d’une alliance contre l’U.R.S.S. Le Berliner 

Tageblatt l’indique clairement dans un article publié le 27 Avril. Il est toutefois obligé de 

reconnaître que ni la Roumanie, ni la Pologne n’acceptent ce patronage. Il prétend que leur 

attitude est inspirée par des malentendus entretenus par des fauteurs de trouble et par 

« certaines considérations de politique intérieure ». Cet euphémisme fait sans doute allusion 

aux différends que soulève la question des minorités allemandes de Silésie et de Posnanie et 

aussi aux incidents qu’a provoqués, d’autre part, l’interdiction des noms de villes allemands 

en Transylvanie et en Boukovine et les accointances de la Garde de fer avec la propagande 

hitlérienne.  

Mais ce que n’indique pas l’organe berlinois et ce que les milieux dirigeants, eux, ne 

peuvent ignorer, c’est que l’esprit de l’entente entre Varsovie et Bucarest a toujours été, 

jusqu’à présent, opposé à la croisade idéologique et à la politique d’aventures pour laquelle le 

national-socialisme voudrait l’utiliser. Tout au contraire, le souci de ne pas se prêter à des 

desseins périlleux semble bien être et rester une des idées qui président à la formation de ce 

« bloc neutraliste » esquissé au centre et à l’orient de l’Europe.  

Il est vrai que l’Allemagne se flatte probablement de pouvoir manœuvrer sans grande 

difficulté un pareil bloc dont les liens sont, en somme, purement négatifs. Elle estime, 

d’ailleurs, que si habiles que soient M. Beck et les hommes d’État balkaniques, elle serait, 

quant à elle, en mesure, dans une situation délicate et oscillante, d’entraîner les hésitants par 

la pression de sa propre puissance. En définitive, la partie qu’elle engage n’est pas encore, 

quoi qu’elle en dise, virtuellement terminée ; son insu dépendra, pour une grande part, de la 

vigilance, de l’activité et de la force cohérente des puissances occidentales.  

 

[Traducere]  

 

D. nr. 680 

 

Berlin, 29 aprilie 1937 

 (Primit: Direcţia Politică, 5 mai) 
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 Vizita dlui Beck la Bucureşti a fost oarecum eclipsată în relatările presei germane de 

întrevederea pe care dl Mussolini a avut-o, cam la aceeaşi dată la Veneţia, cu cancelarul 

Schuschnigg. Reichul acordă bineînţeles un interes primordial atitudinii Italiei faţă de 

problema austriacă. Dar chestiunile Europei Orientale deţin, de asemenea, un loc important în 

preocupările lui. 

Cercurile berlineze aşteaptă de la călătoria ministrului Afacerilor Străine al Poloniei 

rezultate care, ca să nu apară imediat la adevărata lor dimensiune, nu ar fi mai puţin demne de 

a fi luate în consideraţie şi mai puţin satisfăcătoare pentru Germania. 

Această speranţă se bizuie, mai ales, pe amintirea unei alte călătorii pe care acelaşi om 

de stat a efectuat-o, în 1936, la Belgrad şi în urma căreia Iugoslavia a adoptat o orientare din 

ce în ce mai „neutralistă”. A ajuns astăzi să fie aproape un loc comun, sub pana publiciştilor 

germani, că dl Beck – primul câştigat de partea acestei politici, „primul care a prevăzut 

reconstituirea puterii germane” şi consecinţele pe care prudenţa le implică – a devenit de la 

Bruxelles până la Dunăre, campionul acestei „noi metode“, adoptată de statele care pretind că 

evită pericolul proclamând sus şi tare voinţa lor de a se ţine în afara complicaţiilor. 

Într-adevăr, cel de-al Treilea Reich a văzut, destul de repede după acordul lui cu 

Varşovia, cum ar putea extinde acest succes la Europa Centrală, făcând din dl Beck un fel de 

„comis voiajor“. Al Treilea Reich a înţeles că Polonia nu avea, desigur, de gând să rămână 

între patru ochi cu Berlinul şi că avea prea mult sentimentul vulnerabilităţii ei pentru a nu 

încerca sprijin din partea altor ţări tot atât de expuse şi tot atât de dornice de a se ţine de-o 

parte. Dar, în loc să se alarmeze în legătură cu constituirea unui astfel de „bloc“, Reichul a 

ghicit că vecina sa ar putea fi astfel cel mai bun protagonist al acestei „neutralităţi“ pe care a 

adoptat-o ca principiu director al conduitei sale. Înţelegerea dintre ministrul polonez şi 

conducătorii nazişti nu este poate decât o căsătorie de convenienţă; dar căsătoria durează, 

tocmai datorită şireteniilor interesate ale celor doi parteneri.  

Noua etapă a acestei abile colaborări are efecte asupra României. Aceasta a fost 

pregătită desigur de mult timp, de la debarcarea dlui Titulescu, de către reprezentantul 

Poloniei la Bucureşti, în legătură cu care un membru al Legaţiei României la Berlin îmi 

semnala de curând „intensa activitate şi puternica situaţie personală“.  

Observatorii germani cred că pot afirma deja că „dl Beck a repurtat un nou succes“. El 

s-ar fi erijat, pe lângă Regele Carol şi pe lângă guvernul acestuia, în apărător al concepţiilor 

„neutraliste“, şi anume, contrazicând metodele colective considerate ca generalizatoare de 

conflicte, a propovăduit o politică de rezervă şi de strict egoism. Eforturile sale sunt îndreptate 

în primul rând împotriva oricărei cooperări cu Cehoslovacia, pe care, de mult timp, o 

urmăreşte cu ranchiună şi pe care o arată ca punct nevralgic, ca izvor de grave dificultăţi 

internaţionale, şi căreia ar trebui să i se întoarcă spatele. Unul din principalele rezultate al 

acestei întrevederi ar fi că România, care s-a arătat deja nehotărâtă cu ocazia recentei 

Conferinţe de la Belgrad, s-ar îndepărta din ce în ce mai mult de Praga. Doi din participanţii la 

Mica Înţelegere găsindu-se astfel câştigaţi de această politică de rezervă, gruparea în 

totalitatea ei s-ar afla destul de aproape de dezmembrare, chiar dacă subtilităţile orientale 

considerau mai prudent de a păstra o faţadă.  

Ruina definitivă a acestei „mari puteri în trei picioare“ ar fi, potrivit comentatorilor 

germani, aproape inevitabilă, căci unica legătură care o mai menţine încă, necesitatea unei 

apărări comune împotriva iredentismului maghiar, va dispărea de asemenea în ziua în care 

Ungaria, pe de-o parte, şi Iugoslavia şi România, pe de altă parte, ar ajunge la un compromis; 

statul ceh ar fi atunci singura ţintă a revendicărilor Budapestei, revendicări care ar spori, din 

momentul acela, în forţă şi în îndrăzneală. Dl Beck a lucrat se pare în acest sens; s-a străduit 

să netezească terenul între guvernul român şi guvernul ungar, profitând de bunele relaţii ale 

ţării sale şi cu unul şi cu celălalt.  
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Astfel politica germană ar putea să-şi facă iluzii să contracareze, devansându-le, 

eforturile depuse pentru a împinge cabinetul Daranyi către Mica Înţelegere; ziarele berlineze 

caută, într-adevăr să se convingă că un acord între Ungaria şi România ar decepţiona 

speranţele nutrite de cercurile politice pariziene, pentru că aceasta din urmă, azi ezitantă şi 

oprită la încrucişare de drumuri, ar sfârşi prin a se lăsa atrasă de axa Berlin-Roma.  

De altfel, potrivit aceloraşi ziare, călătoria ministrului polonez ar contribui în egală 

măsură la pregătirea unei apropieri între Bucureşti şi guvernul fascist. Articolele publicate în 

paginile lor au subliniat, în această privinţă, că dl Beck preconiza o viitoare vizită pe malurile 

Tibrului „înainte de anotimpul cald“, şi a insinuat că toată această evoluţie s-ar potrivi cu 

politica de cooperare germano-italiană.  

Opinia publica germană pretinde că ar fi găsit confirmarea acestor interpretări în presa 

sovietică însăşi, şi anume în „Izvestia“. „Pravda“ mergea atât de departe încât acuza Franţa de 

a fi, din cauza slăbiciunii sau lipsei de prevedere a diplomaţiei ei, principalul responsabil al 

succeselor debordante ale Reichului.  

Pesimismul care ar domni la Moscova provoacă aici cu atât mai multă satisfacţie cu 

cât obiectivul esenţial al Germaniei în privinţa Răsăritului este de a ridica un zid de apărare 

neîntrerupt în faţa U.R.S.S., pentru a bara calea influenţei acestei ţări în bazinul dunărean, de 

a o izola la hotarele Europei şi de a pregăti astfel, pentru mai târziu, în ipoteza unor 

circumstanţe favorabile în interior şi în exterior, reluarea expansiunii germane în aceste 

regiuni vaste pline de resurse uriaşe.  

În această întreprindere, cel puţin în perioada ei actuală, Polonia şi România, ca să nu 

mai vorbim de Statele Baltice şi de Turcia, trebuie să joace un rol esenţial. Ele trebuie, potrivit 

calculelor Berlinului, să constituie, de la Marea Baltică la Marea Neagră, un zid, nu numai 

ideologic, ci şi politic, îndreptat împotriva Rusiei. În aceasta constă, într-adevăr, dacă ar fi să 

dăm crezare rapoartelor germane, una din chestiunile abordate de dl Beck cu miniştrii români. 

Oficiosul „Correspondance“ din Wilhelmstrasse a declarat categoric acest fapt; publicaţia s-a 

arătat încântată să constate că guvernul de la Bucureşti, „revenindu-şi din orbire şi înţelegând 

în sfârşit că ideea securităţii colective este un miraj, mai primejdios ca oricând, de când se 

pretinde asocierea cu bolşevismul, a reluat împreună cu Varşovia opera de apărare 

antisovietică, definită prin tratatul din 1921“.
22

  

Totuşi, acordul acesta nu este suficient pentru ambiţiile de astăzi ale Reichului. Acesta 

aspiră deschis  să se erijeze în protector al unei alianţe împotriva U.R.S.S. „Berliner 

Tageblatt“ indică acest lucru clar într-un articol publicat la 27 aprilie. Se simte obligat totuşi 

să recunoască faptul că nici România, nici Polonia nu acceptă acest patronaj. Pretinde că 

atitudinea lor este inspirată de neînţelegerile întreţinute de aţâţătorii de tensiuni, precum şi de 

„unele considerente de politică internă“. Acest eufemism face fără îndoială aluzie la 

diferendele pe care le provoacă problema minorităţilor germane din Silezia şi Posnania şi la 

incidentele iscate, pe de altă parte, din cauza interzicerii numelor germane de localităţi în 

Transilvania şi în Bucovina şi a relaţiilor strânse ale Gărzii de Fier cu propaganda hitleristă. 

Dar ceea ce nu indică organul de presă berlinez şi ceea ce cercurile conducătoare nu 

pot ignora este că spiritul de înţelegere între Varşovia şi Bucureşti s-a opus întotdeauna până 

în prezent cruciadei ideologice şi politicii aventuroase pentru care naţional-socialismul ar dori 

să le utilizeze. Dimpotrivă, preocuparea de a nu se preta la demersuri primejdioase pare să fie 

şi să rămână una din ideile ce prezidează formarea acestui „bloc neutralist“ preconizat în 

centrul şi în orientul Europei.  

Este adevărat că Germania speră probabil să poată manipula fără mare greutate un 

astfel de bloc ale cărui legături sunt, în cele din urmă, pur negative. Germania crede, de altfel, 

că, oricât de abili ar fi dl Beck şi oamenii de stat balcanici, ea ar fi, în ceea ce o priveşte, în 
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 Aluzie la tratatul de alianţă defensivă polono-român din 3 martie 1921. 
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măsură, într-o situaţie delicată şi oscilantă, să-i antreneze pe cei ce ezită prin presiunea 

propriei sale forţe. În definitiv, partida în care se angajează nu este, orice ar spune ea, practic 

încheiată; rezultatul ei va depinde, în mare parte, de vigilenţa, activitatea şi forţa coerentă a 

puterilor occidentale.  

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome V (20 Février–

31 Mai 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1972, doc. 365, pp. 615–618. 
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TELEGRAMĂ TRIMISĂ DE GHEORGHE AURELIAN,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR  

AL ROMÂNIEI LA PRAGA, MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,  

CU PRIVIRE LA INTENŢIA UNIVERSITĂŢII DIN BRATISLAVA  

DE A ORGANIZA O CEREMONIE ÎN ONOAREA LUI NICOLAE TITULESCU,  

CU PRILEJUL CONFERIRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA 

 

 

Ministerul Regal al Afacerilor Străine 

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului 

 

Praga, 29 IV [1937], ora 18,43 

Înregistrat la nr. 25 298 din 30 aprilie 1937 

 

Externe 

Bucureşti 

 

 Krofta şi directorul Protocolului Strimpl mi-au comunicat astăzi intenţiunea 

Universităţii din Bratislava de a organiza o serbare în onoarea dlui Titulescu, căruia i s-a 

conferit titlul de doctor honoris causa încă din timpul când era ministru. Zisa Universitate are 

intenţiunea a invita la această serbare şi pe ministrul României la Praga. Serbarea va avea loc 

la sfârşitul lui mai sau începutul lui iunie. Această serbare ar urma să aibă în acelaşi timp 

caracterul unei manifestaţiuni de amiciţie pentru România. Am răspuns că este posibil a însoţi 

la sfârşitul lunii mai pe Hodža la Bucureşti şi că voi da răspunsul definitiv până luni cel mai 

târziu. 

 Rog să binevoiţi a-mi da instrucţiuni urgente. 

Aurelian 

961 

 
AMAE, fond 77/T. 34, vol. X. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNARI POLITICE  

ALE LUI ARMAND CALINESCU 
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[Bucureşti], 30 aprilie 1937 

 

Văd pe Titulescu, la Paris. Nu mai e în formă. Continuu obsedat de pericolul 

atentatelor. Cât am stat la hotel, s-a certat cu personalul fiindcă s-a stricat broasca de la uşă. 

Crede că cineva a încercat să descuie. Aflu că, în realitate, încurcase cheia cu a lui Savel 

Rădulescu şi de aceea nu putuse deschide. 

 Îmi spune că nu vine în ţară. Francezii şi englezii sunt amabili cu el. A văzut pe Blum 

şi Delbos. Pretinde că aceştia l-ar fi însărcinat să încerce un sondaj pentru o înţelegere franco-

germană! În acest scop el va merge la Moscova unde va pronunţa un discurs în care, între 

altele, va face un avans Germaniei. Are discursul pregătit şi-mi citeşte pasagii. Se bazează pe 

proiectul de acord ce făcuse cu Litvinov, în vara 1936, şi pe care nu l-a dus la bun sfârşit. Se 

pare că rusul nu avusese autorizaţia guvernului său. În legătură cu acest acord se zvonise în 

ţară că se autoriza trecerea trupelor sovietice în caz de război. Îmi arată textul, care este 

adnotat de Litvinov. În realitate se spunea că armatele ruse nu vor trece decât cu autorizarea 

guvernului român şi vor fi obligate să se retragă imediat ce guvernul român o va cere. În 

discursul de la Moscova, după ce va aminti aceasta, va adăuga că nu a înţeles să îndrepte acest 

acord contra Germaniei şi, ca probă, îl propune în acelaşi conţinut şi Germaniei! (În ce calitate 

el mai propune, nu prea înţeleg). 

 Vorbeşte apoi de situaţia din ţară şi crede că nu vom fi aduşi noi. În treacăt îmi spune 

că Blum l-a întrebat dacă Vaida e germanofil, iar Titulescu a replicat că nu, şi a adăugat că el, 

Titulescu, a cerut şi a obţinut cordonul „Legiunii de Onoare“ pentru Vaida. 

 

Armand Călinescu, Însemnări politice (1916–1939), ediţie îngrijită şi prefaţată de Al.Gh. 

Savu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, pp. 347–348. 
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ARTICOL PUBLICAT DE THEODOR EMANDI, TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI 

MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL ROMÂNIEI LA PRAGA, ÎN ZIARUL „EPOCA“ 

CU PRIVIRE LA LINIA DE POLITICĂ EXTERNĂ PROMOVATĂ DE  

NICOLAE TITULESCU ÎN RELAŢIILE CU RUSIA SOVIETICĂ  

 

 

Pactul neexistent de mutualitate cu Rusia 

 

 De câte ori este vorba, de aproape sau de departe, de Rusia, răuvoitorii dlui Titulescu 

găsesc prilejul a lovi în politica internaţională a fostului ministru de Externe. A fost de ajuns 

ca d. Šeba să pomenească în cartea sa de politica dlui Titulescu faţă de Rusia Sovietelor, ca să 

asistăm la polemici care sunt cu totul în afară de realităţile vieţii internaţionale. Între altele s-a 

afirmat că d. Titulescu a încheiat cu Sovietele un pact de mutualitate pe care însă nimeni nu-l 

cunoaşte pentru că el nu există. 

 Această acuzare e aşa de puţin serioasă, încât ea n-ar merita niciun răspuns, totuşi cum 

ea a făcut, de mai multe ori, subiect de discuţii, chiar şi în Parlament, credem că este o datorie 

imperioasă de a o lămuri pentru ca opinia noastră publică să cunoască tot adevărul. 

 Am avut nepreţuita onoare să lucrez cu d. Titulescu mai mulţi ani în această mare 

problemă a reluării rapoartelor normale cu Rusia, şi pot să afirm că absolut niciodată nu l-am 
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auzit vorbind de vreun pact de mutualitate cu Rusia şi cea mai mare dovadă este că l-a 

dezminţit totdeauna. 

 Dar nici dezminţirile lui repetate, cât şi ale guvernului din care făcea parte, nici acele 

ale actualului guvern, precum nici faptul că publicaţia dlui Šeba, ce se invocă ca dovadă, nu 

dă ca sigură terminarea sau existenţa pactului, ci, din contră, afirmă textual că „negocierile nu 

au dus la niciun rezultat“; totuşi nimic nu se ia în consideraţie şi acuzaţia se menţine aceeaşi. 

Curiozitatea este că această acuzaţie se susţine tocmai pe temeiul unei publicaţii al cărei 

conţinut este criticat că n-ar corespunde adevărului. 

 Problema relaţiunilor României cu Rusia nu este aşa de uşoară cum se pare la primul 

moment, căci fără îndoială că de ea este legată nu numai dezvoltarea normală a vieţii noastre 

de stat, dar încă şi soarta Basarabiei, ce ne aparţine, fiindcă este românească, şi care cere o 

politică înţeleaptă pentru ca s-o menţinem pentru totdeauna. 

 Importanţa acestei probleme trebuie privită din două aspecte şi anume: 

 Cea dintâi o are din cauza cadrului internaţional în care se găseşte Rusia ca amica şi 

aliata Franţei, pe aceeaşi linie de politică internaţională pe care se găsesc toate statele membre 

ale Societăţii Naţiunilor, în frunte cu Anglia care constituie cea mai formidabilă putere pusă în 

serviciul păcii. 

 În al doilea loc, importanţa problemei ruseşti este covârşitoare pentru România tocmai 

din pricina vecinătăţii ei. Nu este de uitat că Rusia a stăpânit Basarabia înainte de războiul 

mondial şi că a rămas, şi după acest război, tot o putere mare de peste 170 de milioane de 

oameni. 

 De aceea relaţiunile noastre cu Rusia Sovietică nu pot fi considerate în afara 

importanţei pe care i-o dau realităţile ce am indicat mai sus. 

 Acuzarea ce se aduce fostului ministru de Externe este că alipirea Basarabiei de 

România nu este definitivă şi că Sovietele nu au recunoscut-o formal. 

 Nu intru în examinarea acestei chestiuni, dar cunosc că, după definiţia agresorului şi a 

formelor ce au însoţit-o, nu se mai poate susţine cu succes că Rusia ar mai putea considera 

problema ca deschisă! 

 Totuşi este de recunoscut că ea se discută încă, şi părerea că recunoaşterea actuală a 

Basarabiei de Soviete nu-i definitivă are mulţi partizani. Dar atunci trebuie de mărturisit că 

dorinţa patriotică de a dobândi o formulă concretă şi fără putinţă de interpretare era de natură 

să pasioneze pe orice bun român, şi în prim loc pe d. Titulescu. 

 Cum se poate ca cei ce acuză pe d. Titulescu să nu se întrebe pentru ce anume se 

frământa el zilnic când era la Externe, ca să apropie România de Rusia? Care era interesul 

nostru naţional şi care îngrijorarea lui? 

 Nu se poate ca oricine să nu cunoască că d. Titulescu nu este omul care să caute a face 

un pas însemnat în politica internaţională, fără să fie obligat de o situaţie imperioasă. 

 Omul acesta, a cărui superioritate a fost mai mult recunoscută în străinătate, decât în 

ţara lui, să fi procedat – aşa cum se lasă a înţelege – cu uşurinţă şi fără nicio vădită 

necesitate?! 

 Să ne stăpânim pasiunile, să privim drept în faţă realităţile lumii internaţionale, oricare 

ne-ar fi înclinările personale. Să nu uităm un moment că este vorba de viitorul României Mari, 

căruia îi datorim cele mai senine din cugetările vieţii noastre!! 

 Nu-i cu putinţă decât o singură politică înţeleaptă, aceea pe care a făcut-o d. Titulescu 

şi anume: relaţiuni bune cu Rusia Sovietelor, ca prin înţelegeri amicale să perfecţionăm 

recunoaşterea completă şi formală a Basarabiei. 

 Cuminţenia politicii noastre ne va arăta calea, ca să nu punem un moment în joc 

suveranitatea şi prestigiul statului român, aşa ca orice îngrijorare să nu-şi aibă locul. 

 Speranţa că Rusia, cu cei 170 de milioane, se va evapora într-un război nenorocit 

pentru ea – pe care noi urmează să-l aşteptăm –, aşa fel ca noi să nu avem nicio nevoie de 
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Rusia; toate sunt visuri nerealizabile, căci ruşii tot milioane vor rămâne, şi cu asemenea 

planuri irealizabile nu se poate înfăptui o politică sănătoasă. 

 Este normal să ne temem de acţiunea şi propaganda comunistă, dar această temere să 

nu ne împingă la schimbarea politicii intereselor noastre. N-avem decât să luăm cât mai 

drastice măsuri administrative şi de ordine publică pentru apărarea noastră contra celor ce se 

dedau la comunism. Să urmăm exemplul altor state care sunt în strânse relaţiuni economice cu 

Sovietele – mai puţin strânse politice dar totuşi existente – care se apără aşa de bine încât 

aproape nu mai au comunişti la ei, iar relaţiunile lor rămân normale ca şi mai înainte. Vorbim 

de Germania şi de Italia. Sistemul acestei apărări a dat aceleaşi bune roade şi în Cehoslovacia, 

unde comuniştii votează bugetele armatei şi unde au fost puşi în evidenţă în minoritate după 

alegerile comunale din decembrie trecut. 

 Este aşadar posibilă această politică de bune relaţiuni cu Rusia, căci este imposibil s-o 

înlocuim cu o aventură care pentru alte interese, care nu sunt ale României, să duşmănim o 

putere mare care ne este vecină şi despre care însuşi d. Hitler spunea acum de curând că este 

cea mai formidabilă putere militară. 

 Concluzia se impune. Ori o politică de prietenie prin care se poate recunoaşte definitiv 

Basarabia românească şi asigura liniştea noastră despre Răsărit, ori alta de duşmănie şi de 

jocul altora, cu riscuri imense şi fără folos. 

 D. Titulescu a muncit, ca servitor credincios al României, să execute pe cea dintâi şi să 

asigure pacea şi, prin ea, Basarabia pentru totdeauna României căreia aparţine. 

Teodor Emandi 

ministru plenipotenţiar 

 
„Epoca“, 1 mai 1937. 
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ZIARUL „JOURNAL DES NATIONS“ TRECE ÎN REVISTĂ UNELE  

COMENTARII ALE PRESEI POLONEZE CU PRIVIRE LA DISCURSUL PRONUNŢAT 

DE NICOLAE TITULESCU LA CAP MARTIN 

 

 

Les répercussions du discours de M. Titulesco 

 

Une opinion de presse polonaise 

 

Varsovie, 1er Mai. – Commentant le discours prononcé par M. Titulesco à Cap 

Martin, l’ancien député Stronski écrit dans le Kurjer Warszawski (opposition de droite) un 

article disant notamment :  

« M. Titulesco ayant recouvré la santé après une grave maladie a prononcé à Cap 

Martin des paroles qui ont trouvé un profond écho dans le monde entier. 

Le mérite du discours de M. Titulesco réside dans le rappel du principe fondamental 

de la Société des Nations car il a trait à la base même d’une saine considération du rôle de 

cette organisation internationale. C’est surtout en Pologne qu’une attente reconnaissant 

clairement et sincèrement l’utilité de la Société des Nations n’exige pas de  longs 

commentaires. La Pologne se trouve placée entre deux géants. Etant donné qu’elle n’a pas 

envie de s’appuyer sur l’un ou l’autre de ces géants, elle a de nombreuses raisons d’envisager 

la possibilité d’une pression des deux côtés. Aussi est-ce 
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précisément le régime de la Société des Nations qui est souhaitable pour elle. » 

 Considérant « le trop grand optimisme »  du discours du colonel Beck à Bucarest 

concernant divers systèmes internationaux et des déclarations du colonel Beck à l’agence 

Stefani, M. Stronski écrit : 

 « En Italie ces déclarations pourraient être facilement interprétées comme un appui à 

l’attitude révisionniste italienne, tandis qu’en réalité les principes fondamentaux de cette 

politique extérieure polonaise sont fixés depuis assez longtemps pour qu’il ne puissent être 

mis en doute. » 

 Note de la Rédaction. – Les déclarations auxquelles M. Stronski fait allusion sont 

celles que le colonel Beck fit à un représentant de l’agence Stefani et dans lesquelles il 

réclamait une nouvelle conférence de la paix en affirmant que « le point de vue légal este 

désormais trop loin de la réalité de la vie pour qu’un nouvel et complet examen ne 

s’impose ». Le colonel Beck exprimait en même temps son scepticisme à l’égard de la Société 

des Nations. (Sud-Est.) 

 

 [Traducere] 

 

Repercusiunile discursului domnului Titulescu 

 

O opinie din presa poloneză 

 

Varşovia, 1 mai. – Comentând discursul pronunţat de dl Titulescu la Cap Martin, 

fostul deputat Stronski scrie în „Kurjer Warszawski“ (opoziţie de dreapta) un articol în care 

afirmă printre altele: 

„Dl Titulescu, însănătoşit după o gravă maladie, a pronunţat la Cap Martin cuvinte ce 

s-au bucurat de un profund ecou în lumea întreagă.  

Meritul discursului dlui Titulescu se regăseşte în reamintirea principiului fundamental 

al Societăţii Naţiunilor pentru că are legătură directă cu însăşi baza unei considerări juste a 

principiului fundamental al acestei organizaţii internaţionale. În Polonia mai ales, o 

expectativă, mai ales în Polonia, ce recunoaşte clar şi sincer utilitatea Societăţii Naţiunilor, nu 

are nevoie de ample comentarii. Polonia este plasată între doi uriaşi. Dat fiind că nu doreşte să 

se sprijine pe niciunul dintre aceşti uriaşi, Polonia are numeroase motive să aibă în vedere 

eventualitatea unei presiuni din ambele părţi. În plus, tocmai regimul Societăţii Naţiunilor este 

de dorit pentru ea“.  

Considerând „optimismul prea mare“ al discursului pronunţat la Bucureşti de 

colonelul Beck, cu privire la diversele sisteme internaţionale şi al declaraţiilor făcute de 

colonelul Beck agenţiei „Stefani“ dl Stronski scrie: 

„În Italia, aceste declaraţii ar putea fi lesne interpretate ca un sprijin acordat atitudinii 

revizioniste italiene, în timp ce, în realitate, principiile fundamentale ale acestei politici 

externe poloneze au fost stabilite de prea mult timp pentru ca să mai poată fi puse sub semnul 

întrebării“.  

Nota Redacţiei. – Declaraţiile la care face aluzie dl Stronski sunt cele făcute de 

colonelul Beck unui reprezentant al agenţiei „Stefani“ şi prin care cerea organizarea unei 

noi conferinţe de pace, afirmând că „punctul de vedere legal este din acest moment prea 

departe de realitatea vieţii pentru ca să nu se impună o nouă examinare completă“. Colonelul 

Beck îşi exprima totodată scepticismul cu privire la Societatea Naţiunilor. (Sud-Est) 

 

„Journal des Nations“, 2 şi 3 mai 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE REGELUI CAROL AL II-LEA 

 

 

Sinaia, 3–8 mai 1937 

 

Carol al II-lea notează: 

După cum fac, adesea, în aceste zile de după Paşti, am venit să m-odihnesc niţel în 

aerul întăritor al Sinaiei. 

Totul ar fi bine, dacă n-ar fi mutrele lui Ernest [Urdăreanu] în consecinţa chestiunii lui 

Arthur [Lorentz]. 

Repaus absolut; seara, adesea, cinema. 

Dar nici aci n-am liniştea dorită. Dinu Cesianu e aci şi vine să mă-ntreţie asupra lui 

Titulescu; ei se duşmănesc reciproc. E adevărat că marele cancelar nu poate înghiţi că nu mai 

e în guvern şi, prin numeroşii lui prieteni, face intrigi. Iată ce povesteşte Dinu: 

El a şi prevenit guvernul asupra acestor agitaţiuni, dar acesta n-a luat nicio măsură. 

Are contact continuu cu ţara, prin emisari. Toţi românii care merg în străinătate, până şi H. 

Catargi, s-au dus să-l vază la St.-Moritz; afară de Argetoianu, are contact cu toţi. Pentru a-şi 

aduna arme interne şi externe, are contact cu Stelian Popescu. La 3 mai, l-a văzut pe [Barbu] 

Ştirbei la [Hotelul] „Ritz“, între 6–7. Continuă contacturi cu unii de la Afacerile Străine. 

Cantemir, Niculescu-Buzeşti, Hiott, Anastasiu, îi dau copii după telegrame. Barbu Ştirbei ar fi 

declarat: „Eu pe Regele Carol nu-l recunosc şi nu-l voi recunoaşte niciodată, totuşi mă 

îngrijoreşte gândul ce o fi când nu va mai fi“. Georges Mandel a repetat că Titulescu a zis: « 

Jamais je n’ai été tellement d’accord avec le Roi Carol, il ne veux pas de moi, moi je ne veux 

pas de lui »
23

. 

Titulescu a sosit la Paris sâmbătă, 24 aprilie, a dejunat la Blum, cu Delbos, vineri a 

fost la Quai d’Orsay. A insistat să-l vază pe Dinu [Cesianu]; ce spune se bate cap în cap [cu] 

ce a spus, discută contrariu de ce zicea ca ministru în funcţie. Are un sistem de legătură cu 

ţara prin care ştie tot ce se petrece la Palatul Sturdza. 

Teza lui Titulescu este că: « La démocratie est en danger, la France et Gr. Bretagne 

sont les champions de la démocratie. La Roumanie, avec sa monarchie personnelle, se laisse 

entraînée par certains partis fachistes et par des combinaisons de gouvernement qui 

manquent d’autorité. 

1. A toléré et aidé la Garde de Fer. 

2. Le gouvernement ne fait rien. Le roi est attiré dans les sphères de gouvernement 

autoritaires, donc attiré dans la sphère fachiste. »
24

 

                                                 
23

 Jamais je n’ai été tellement d’accord avec le Roi Carol, il ne veux pas de moi, moi je ne veux pas de lui (fr.). – 

Niciodată n-am fost într-atât de acord cu Regele Carol; el nu vrea să audă de mine, eu nu vreau să aud de el. 
24

 La démocratie est en danger, la France et Gr. Bretagne sont les champions de la 

démocratie. La Roumanie, avec sa monarchie personnelle, se laisse entraînée par certains 

partis fachistes et par des combinaisons de gouvernement qui manquent d’autorité. // 1. A 

toléré et aidé la Garde de Fer. // Le gouvernement ne fait rien. Le roi est attiré dans les 

sphères du gouvernement autoritaires, donc attiré dans la sphère fachiste (fr.). – Democraţia 

este în pericol, Franţa şi Marea Britanie sunt campionii democraţiei. România, cu monarhia ei 

personală, se lasă antrenată de anumite grupuri fasciste şi de combinaţii guvernamentale 

lipsite de autoritate. // 1. A tolerat şi a ajutat Garda de Fier. // 2. Guvernul nu face nimic. 

Regele este atras în sfere de guvernare autoritară, deci atras în sfera fascistă. 
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Teza a impresionat. El [Titulescu] n-are numai prieteni, deci succesul n-a fost general. 

Sunt îndoieli asupra sincerităţii lui. Se crede că face un joc personal. Este el un campion al 

democraţiei sau o acţiune de răzbunare? A văzut toţi ziariştii, şi articolele sunt, aşa-zis, dictate 

de el. Mircea e acuma corespondent al „Daily Mail“. Dă bani în dreapta şi stânga (20.000 lui 

Buré). N-o fi o conivenţă cu Frontul Popular? Mai zice că Beck ar fi făcut acorduri cu 

România în ideea de a ne atrage de partea Germaniei; a mărturisit că nu el a zis asta şi că 

ştirea ar fi fost adusă la Paris de [Joseph] Paul-Boncour. El duce un lux extraordinar. 

În Anglia, continuă legăturile cu cei mari, Eden şi Vansittart. 

A mai zis: „Eu pot orişicând să fiu bine cu Garda de Fier, deci să nu fac un acord cu 

Berlinul, dar să o fac eu, căci Franţa are încredere în mine, şi nu în altul“. 

Va pleca la Londra în primele zile din iunie. Aşteaptă să ţie vreo 6 conferinţe pe la 

universităţi; se laudă că va face mai mult în Anglia decât la Paris pentru cauza democraţiei. 

Dinu [Cesianu] are convingerea că se va întoarce în septembrie. Titulescu zice că nu 

acceptă să intre în niciun guvern, nici cu naţional-ţărăniştii. N-au nevoie de el, căci vor avea 

tot concursul lui, nu acceptă decât S.D.N. El e titular la S.D.N., fiind numit prin decret. Nu 

vrea să participe la nimica până nu va lua cuvântul în România, şi aceasta cu ameninţări. 

Povesteşte că « sa tête est mise au prix »
25

 ca campion al democraţiei, al politicii 

franceze şi internaţionale. Front comun cu Franţa pentru democraţie. Mandel a zis: « Il fait 

l’impression de faire son Venizelos »
26

. 

Se întâlneşte cu Maniu, pe care-l consideră ca un om de caracter. Face propagandă 

contra lui [Victor] Antonescu. Alăturat, unele completări. Totul foarte trist. 

„Le 29 Avril 1937 

L’arrivée de Titulescu à Paris 

Cette arrivée a été préparée par le journaliste connu, Pertinax, agissant au nom de 

Titulescu auprès de Quai d’Orsay. Titulescu avait préparé depuis longtemps son voyage à 

Paris qu’il désirait voir bruyant et donnant des répercussions immédiates dans la presse 

française et mondiale. Mais il était obligé de retarder son arrivée, d’abord à cause de sa 

santé et après à cause de la situation intérieure en Roumanie, qui ne paraissait pas assez 

claire pour les dirigeants de la politique française. 

Un fait curieux est à noter : la bienveillance extraordinaire et même excessive 

montrée envers Titulescu par le chef de la section extérieure à « l’Humanité » communiste, 

Gabriel Péri. Ce dernier avait annoncé l’arrivée de Titulescu à cor et à cri, aussi que le chef 

de la section de la politique extérieure à « Populaire » socialiste et la même section à « 

l’Oeuvre ». De cette façon tous les trois principaux journaux du Front Populaire français 

étaient unanimes pour représenter Titulescu comme le seul homme pouvant « sauver 

l’alliance franco-roumaine » et « les éléments anti-fachistes en Roumanie ». 

En ce qui concerne Pertinax, il écrit, comme celà est connu, à « l’Écho de Paris », 

organe de droite, mais il est connu personnellement comme acceptant de subsides de la part 

de l’Ambassade de l’U.R.S.S, à Paris. 

On avait résolu définitivement d’arranger la visite de Titulescu dès que les résultats 

du séjour du colonel Beck à Bucarest ont été signalés au Quai d’Orsay par la Légation de 

France en Roumanie et par le Ministère des Affaires Étrangères de la République de 

Tchéchoslovaquie. Les deux sources d’information ont été unanimes à proclamer que la visite 

du colonel Beck a donné des résultats fort négatifs à la solidité de l’alliance franco-roumaine 

et à la solidité de la Petite Entente. Prague avait formulé cette thèse très crûment et Osuski 

parla ouvertement à Delbos d’une « rupture définitive de la Petite Entente » préparée par 

Beck pendant son séjour en mois de mai à Rome. 

                                                 
25

 Sa tête est mise au prix (fr.) – S-a pus un preţ pe capul lui. 
26

 Il fait l’impression de faire son Venizelos (fr.) – Face impresia că îl imită pe Venizelos. 
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Dans ces circonstances, le gouvernement français était bien obligé de réagir et surtout 

de s’informer auprès d’une source tellement au courant des affaires roumaines comme Mr. 

Titulescu 

Le dernier a été reçu avec une pompe peu habituelle pour les anciens ministres. Les 

dîners, les déjeuners, la réception chez le président de la République – tout cela supposait que 

l’arrivée de Titulescu à Paris prenne une envergure beaucoup plus grande qu’une simple 

visite d’un ancien ministre des Affaires Étrangères d’un pays ami. En effet, les premiers pas 

de Titulescu ont donné à sa visite une signification politique d’actualité réelle.“
27

 

 

Regele Carol al II-lea al României, Însemnări zilnice. 1937–1951, vol. I (11 martie 1937–4 

septembrie 1938), (caietele 1–6), ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de Viorica Moisuc, 

Nicolae Rauş; cuvânt înainte de Ioan Scurtu, Editura Scripta, Bucureşti, 1995, pp. 52–56; 

Carol II, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904–1939), ediţie de Marcel-

Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Editura Silex, Bucureşti, 1995, pp. 176–178. 
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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., 

REFERITOARE LA PREOCUPĂRI ACTUALE ÎN RELAŢIILE CU ROMÂNIA 

 

 

T. no 234. Confidentiel. Réservé 

 

Moscou, 4 Mai 1937 

                                                 
27

 29 aprilie 1937 // Sosirea lui Titulescu la Paris. // Această sosire a fost pregătită de cunoscutul ziarist Pertinax, 

care a acţionat în numele lui Titulescu pe lângă Quai d’Orsay. Titulescu îşi pregătise îndelung călătoria la Paris, 

dorind ca aceasta să facă vâlvă şi să aibă ecou imediat în presa franceză şi în cea mondială. A fost, însă, nevoit 

să-şi amâne sosirea, mai întâi din motive de sănătate, apoi datorită situaţiei interne a României, care nu părea 

destul de clară diriguitorilor politicii franceze. // Trebuie semnalat un fapt bizar: extraordinara şi chiar excesiva 

bunăvoinţă arătată lui Titulescu de către şeful Secţiei Externe a publicaţiei comuniste „l’Humanité“, Gabriel 

Péri. Acesta anunţase cu surle şi tobe sosirea lui Titulescu, aşa cum făcuseră şi şefii secţiilor Externe de la 

publicaţiile „Populaire“, de orientare socialistă, şi „l’Oeuvre“. În acest fel, cele trei principale jurnale ale 

Frontului Popular francez erau de acord să-l prezinte pe Titulescu drept singurul în stare „să salveze alianţa 

franco-română“ şi „elementele antifasciste din România“. În ceea ce îl priveşte pe Pertinax, el colaborează, aşa 

cum se ştie, la „l’Écho de Paris“, publicaţie de dreapta, dar este cunoscut ca unul care primeşte subsidii din 

partea Ambasadei U.R.S.S la Paris. Se hotărâse organizarea vizitei lui Titulescu de îndată ce rezultatele sejurului 

colonelului Beck la Bucureşti vor fi comunicate la Quai d’Orsay de către Legaţia Franţei în România şi 

Ministerul Afacerilor Străine al Republicii Cehoslovace. Cele două surse de informare au fost de acord să 

declare că vizita colonelului Beck a dăunat simţitor solidităţii alianţei franco-române şi a Micii Înţelegeri. Praga 

a formulat extrem de direct această teză, iar Osusky i-a vorbit pe faţă lui Delbos despre o ruptură definitivă a 

Micii Înţelegeri, pregătită de Beck în timpul sejurului său din luna mai la Roma. // În aceste împrejurări, 

guvernul francez era nevoit să reacţioneze şi, mai ales, să se informeze de la o sursă atât de în curent cu 

problemele din România cum este dl Titulescu. // Acesta din urmă a fost primit cu o pompă puţin obişnuită 

pentru foşti miniştri. Dineurile, prânzurile, primirile la preşedintele Republicii – toate acestea făceau să se 

presupună că sosirea lui Titulescu la Paris va căpăta o amploare mult mai mare decât simpla vizită a unui fost 

ministru de Externe dintr-o ţară prietenă. Într-adevăr, primii paşi ai lui Titulescu au dat vizitei sale o semnificaţie 

politică de o reală actualitate. 
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(Reçu: le 7, 16h.45) 

 

 Je me réfère au télégramme que votre Excellence a adressé à Bucarest sous les nos 

193–194 et que le Département a bien voulu me communiquer. 

 Au cours de l’entretien que j’ai eu aujourd’hui avec lui, M. Litvinov m’a parlé avec 

une visible défiance des ouvertures faites auprès de l’U.R.S.S. par le gouvernement roumain 

pour la conclusion d’un traité d’amitié. 

« Ce sont là, m’a-t-il dit, de belles paroles. Déjà M. Tataresco avait déclaré à notre 

ministre à Bucarest q’il était prêt à signer avec moi un pacte d’assistance et quand M. 

Antonesco a été interrogé, il a prétendu tout ignorer de ces intentions. La Roumanie entend 

lier à l’accord la reconnaissance de jure de la frontière de Bessarabie. J’ai déjà dit à M. 

Titulesco que nous reconnaissions la nouvelle frontière en fait et il s’est contenté de cette 

assurance. Nous n’irons pas plus loin avec M. Antonesco. Au demeurant, je sais qu’il négocie 

avec l’Italie un accord analogue au pacte italo-yougoslave. » J’ai dit à M. Litvinov que si la 

Roumanie marquait, comme il l’indiquait, un certain flottement dans sa politique, c’était 

précisément le moment de lui tendre un main amie, et de resserrer les liens qui unissent les 

deux pays, en augmentant ainsi les garanties de paix. 

Tout en reconnaissant l’intérêt qui s’attache à la conclusion d’un accord entre 

l’U.R.S.S. et la Roumanie, M. Litvinov m’a laissé entendre qu’il ne considérait pas que M. 

Antonesco pût en être le bon ouvrier. Il le tient pour partisan du bloc antisoviétique qu’il 

accuse M. Beck de vouloir constituer, et il m’a parlé d’un rapport du ministre d’Allemagne à 

Bucarest où celui-ci présenterait M. Antonesco à son gouvernement comme étant susceptible 

de faire entrer la Roumanie dans une combinaison balkanique favorable à l’Allemagne. 

 

[Traducere]  

 

T. nr. 234. Confidenţial. Rezervat 

 

Moscova, 4 mai 1937 

 (Primită: 7 mai, orele 16,45) 

 

 Mă refer la telegrama adresată de Excelenţa Voastră la Bucureşti sub nr. 193–194 şi pe 

care Departamentul a binevoit să mi-o comunice.  

 În cursul întrevederii pe care am avut-o astăzi cu el, dl Litvinov mi-a vorbit cu vizibilă 

suspiciune de propunerile adresate U.R.S.S. de guvernul român în vederea încheierii unui 

tratat de prietenie. 

 „Astea sunt, mi-a spus el, cuvinte frumoase. Dl Tătărescu îi declarase ministrului 

nostru la Bucureşti că este gata să semneze cu mine un pact de asistenţă şi când a fost întrebat, 

dl Antonescu a pretins că nu ştie nimic în legătură cu aceste intenţii. România are intenţia să 

obţină prin acest acord recunoaşterea de jure a frontierei Basarabiei. I-am spus deja dlui 

Titulescu că recunoaştem de facto noua frontieră şi s-a mulţumit cu această asigurare. Nu vom 

merge mai departe cu dl Antonescu. La urma urmelor, ştiu că negociază cu Italia un acord 

analog pactului italo-iugoslav“. 

I-am spus dlui Litvinov că dacă România marca, aşa cum arăta, o anumită oscilaţie în 

politica ei, acesta era exact momentul de a i se întinde o mână prietenească şi de a strânge 

legăturile care unesc cele două ţări, sporind astfel garanţiile de pace.  

Recunoscând interesul care este asociat încheierii unui acord între U.R.S.S. şi 

România, dl Litvinov m-a lăsat totuşi să înţeleg că nu considera că dl Antonescu ar putea fi un 

bun artizan. Îl consideră partizan al blocului antisovietic pe care dl Beck doreşte să-l 

constituie şi mi-a vorbit de un raport al ministrului Germaniei la Bucureşti în care acesta l-ar 
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prezenta guvernului său pe dl Antonescu drept susceptibil de a face ca România să intre într-o 

combinaţie balcanică favorabilă Germaniei.  

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome V (20 Février–

31 Mai 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1972, doc. 396, pp. 669–670. 
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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 

 

 

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE 

Cabinet du Préfet 

 

Bordeaux, le 4 Mai 1937 

 

A/S du Congrès de l’Association 

des Officiers Mutilés 

 

LE PRÉFET DE LA GIRONDE 

à Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 

en communication à Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, 

à Monsieur le Président du Conseil  

et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur 

 

 J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’Association des Officiers Mutilés envisage 

de tenir son Congrès à Bordeaux le 27 Juin. 

 Le Président du groupe local, M. Jolly, Inspecteur Général d’Enseignement Primaire et 

M. Esclarmonde, Secrétaire du groupe, m’ont annoncé leur intention de demander à M. 

Titulesco, ancien Président de la Société des Nations, de venir présider les manifestations qui 

se dérouleraient à Bordeaux les 26 et 27 Juin. 

 Les tractations seraient poursuivies auprès de M. Titulesco, pour obtenir son adhésion, 

par l’intermédiaire de M. Jacques Chastenet, Directeur du « Temps », Maire de St-Médard-de 

Guizières, fils de M. Chastenet, ancien Sénateur de la Gironde. 

Le Préfet 

(ss) André Bouffard 

 

 [Traducere] 

 

PREFECTURA DEPARTAMENTULUI GIRONDE 

Cabinetul Prefectului 

 

Bordeaux, 4 mai 1937 
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Ref. Congresul Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi 

 

Prefectul Departamentului Gironde  

către domnul ministru al Apărării Naţionale 

spre înştiinţare: domnului ministru al Afacerilor Străine 

Domnului preşedinte al Consiliului 

şi domnului ministru de Interne 

 

 Am onoarea a vă face cunoscut că Asociaţia Ofiţerilor Mutilaţi preconizează să-şi ţină 

Congresul la Bordeaux, la 27 iunie.  

 Preşedintele grupului local, dl Jolly, inspector general al Învăţământului Primar şi dl 

Esclarmonde, secretarul grupului, m-au încunoştiinţat cu privire la intenţia lor de a-l ruga pe 

dl Titulescu, fost preşedinte al Societăţii Naţiunilor, să prezideze manifestările ce se vor 

desfăşura la Bordeaux în zilele de 26 şi 27 iunie.  

 Se vor purta discuţii cu dl Titulescu în vederea obţinerii acordului său, prin 

intermediul dlui Jacques Chastenet, director al ziarului „Temps“, primar al localităţii St-

Médard-de-Guizières, fiul dlui Chastenet, fost senator de Gironde.  

Prefect 

(ss) André Bouffard 

 
AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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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 MANISFESTĂRILE OCAZIONATE DE CONGRESUL ASOCIAŢIEI OFIŢERILOR 

MUTILAŢI ŞI A FOŞTILOR COMBATANŢI DE LA BORDEAUX 

 

 

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE 

Cabinet du Préfet 

 

Bordeaux, le 4 Mai 1937 

 

Monsieur le Consul,  

Je vous envoie à titre d’information copie du rapport que j’adresse par le même 

courrier au sujet de la venue à Bordeaux de M. Titulesco.  

Je vous laisse le soin et le plaisir d’informer votre Légation, en ajoutant qu’un accueil 

particulièrement chaleureux sera réservé à l’illustre Homme d’État. 

Indépendamment des relations de famille qui m’unissent au Consulat de Roumanie, 

soit en la personne du Consul, soit en la personne du Chancelier, je puis vous donner dès 

maintenant l’assurance que mon administration s’efforcera de donner aux manifestations qui 

auront lieu le maximum d’éclat pour affirmer une fois de plus, d’une façon solennelle, 

l’amitié Franco-Roumaine.  
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Je vous serais obligé de vouloir bien, dès maintenant, et en mon nom personnel, en 

donner l’assurance non seulement à M. l’Ambassadeur de Roumanie à Paris, mais à Son 

Excellence, M. Titulesco.  

Veuillez agréer, M. le Consul, l’expression de ma haute considération.  

Le Préfet, 

(ss) André Bouffard 

 

Monsieur Jacques Bouffard 

Consul de Roumanie 

3, rue du Palais Gallien 

Bordeaux 

 

[Traducere] 

 

PREFECTURA DEPARTAMENTULUI GIRONDE  

Cabinetul Prefectului 

 

Bordeaux, 4 mai 1937 

 

 Domnule consul, 

 Vă trimit spre informare copia raportului pe care îl adresez prin acelaşi curier în 

legătură cu sosirea la Bordeaux a dlui Titulescu. 

 Vă las grija şi plăcerea de a informa Legaţia dumneavoastră, adăugând că ilustrului om 

de stat i se va rezerva o primire deosebit de călduroasă.  

 Independent de relaţiile de familie care mă leagă de Consulatul României, fie în 

persoana consulului, fie în cea a cancelarului, vă pot da de pe acum asigurarea că 

administraţia mea se va strădui să acorde manifestărilor ce vor avea loc, un maxim de 

strălucire, pentru a afirma odată în plus, într-un cadru solemn, prietenia franco-română.  

 V-aş fi recunoscător dacă aţi binevoi, ca încă de pe acum şi în numele meu personal, 

să-i transmiteţi asigurările mele nu doar domnului ambasador al României la Paris, dar şi 

Excelenţei Sale dl Titulescu.  

 Vă rog, domnule consul, să primiţi expresia înaltei mele consideraţiuni.  

Prefect 

(ss) André Bouffard 

 

Domnului Jacques Bouffard 

Consul al României 

3, rue du Palais Gallien 

Bordeaux 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 

 

 

 

74 

 

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  
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ŞI A FOŞTILOR COMBATANŢI, A CĂRUI PREŞEDINŢIE  

A FOST OFERITĂ LUI NICOLAE TITULESCU  

 

 
Consulat de Roumanie 

à Bordeaux 

 

Bordeaux, le 4 Mai 1937 

 Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 061/s.c./7 mai 1937 

 

À son Excellence 

Monsieur le Ministre de Roumanie 

Paris 

 

 Monsieur le Ministre,  

 J’ai l’honneur de vous rendre compte de ce qui suit : 

 Le Groupement Régional des Officiers Mutilés & Anciens Combattants de la 18° 

Région organise une Conférence aux Arènes de Bouscat, près Bordeaux, le samedi 19 ou le 

samedi 26 Juin, avec déjeuner le dimanche lendemain.  

À l’occasion de ce Congrès Régional, je viens de recevoir la visite du Président du 

Groupement, M. Jolly, Inspecteur Général de l’Enseignement secondaire, ancien Inspecteur 

d’Académie de la Gironde, accompagné de M. Esclarmonde, Secrétaire Général du même 

groupement, qui ont tenu à me mettre au courant de cette organisation, comme Consul de 

Roumanie, étant donné que la Présidence du Congrès a été offerte à S.E. M. Titulesco, qui 

aurait accepté.    

Je n’ai pas d’autres renseignements.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.  

(ss) Jacques Bouffard 

 

[Traducere] 

 

Consulatul României 

la Bordeaux 

 

Bordeaux, 4 mai 1937 

Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 061/s.c./7 mai 1937 

 

Excelenţei Sale 

Domnului ministru al României  

Paris 

 

 Domnule ministru,  

Am onoarea să vă aduc la cunoştinţă următoarele: 

Gruparea Regională a Asociaţiei Ofiţerilor Mutilaţi şi a Foştilor Combatanţi din 

Regiunea 18-a organizează o Conferinţă la Arenele Bouscat, în apropiere de Bordeaux, 

sâmbătă 19 sau sâmbătă 26 iunie, şi un dejun duminică, a doua zi.  

Cu ocazia acestui Congres regional, am primit vizita preşedintelui acestei Grupări, dl 

Jolly, inspector general al Învăţământului secundar, fost inspector al Academiei Regiunii 
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Gironde, însoţit de dl Esclarmonde, secretar general al aceleaşi grupări, care au ţinut să mă 

pună la curent în legătură cu această organizaţie, în calitatea mea de Consul al României, dat 

fiind faptul că preşedinţia Congresului a fost oferită E.S. dl Titulescu, care ar fi acceptat-o.  

Nu deţin alte informaţii.  

Vă rog să primiţi, domnule ministru, asigurările înaltei mele consideraţiuni.  

(ss) Jacques Bouffard 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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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 

 

 

Consulat de Roumanie 

à Bordeaux 

 

Bordeaux, le 5 Mai 1937 

Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 108/12 mai 1937 

 

À son Excellence 

Monsieur le Ministre de Roumanie 

17, rue Brémontier 

Paris 

 

Monsieur le Ministre, 

 

CONGRÈS de l’ASSOCIATION des OFFICIERS MUTILÉS 

 

 Comme suite à ma lettre d’hier, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-inclus, une lettre 

de mon frère, M. Bouffard, Préfet de la Gironde, qui est aussi le beau-père de M. Prada, 

chancelier du Consulat.  

 Je vous serais obligé de bien vouloir me donner vos instructions sur l’attitude que 

j’aurai à tenir et sur la réponse que j’aurai à faire au Préfet de la Gironde à moins que vous ne 

lui répondiez directement.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.  

 (ss) J. Bouffard 

 

 [Traducere] 

 

Consulatul României 

la Bordeaux 
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Bordeaux, 5 mai 1937 

Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 108/12 mai 1937 

 

Excelenţei Sale 

Domnului ministru al României 

17, rue Brémontier 

Paris 

 

Domnule ministru,  

 

CONGRESUL ASSOCIAŢIEI OFIŢERILOR MUTILAŢI 

 

Ca urmare a scrisorii mele de ieri, am onoarea de a vă transmite alăturat o scrisoare a 

fratelui meu, dl Bouffard, prefect al Regiunii Gironde, care este, în acelaşi timp, socrul dlui 

Prada, cancelar al Consulatului.  

V-aş rămâne obligat dacă aţi binevoi să daţi instrucţiunile dumneavoastră cu privire la 

atitudinea ce ar trebui să o iau şi la răspunsul pe care ar trebui să-l dau prefectului Regiunii 

Gironde, în cazul în care nu-i răspundeţi direct.  

Vă rog să primiţi, domnule ministru, asigurările înaltei mele consideraţiuni.  

(ss) J. Bouffard 

 

Adnotare:  

11. V. 1937.  

A comunica Ext[erne] şi a cere instrucţiuni. A răspunde Consulului, în acest sens. 

[Constantin Dinu Cesianu] 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 

 

 

 

76 

 

TELEGRAMĂ TRIMISĂ DE VICTOR BĂDULESCU,  

SUBSECRETAR DE STAT LA MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,  

LEGAŢIEI ROMÂNIEI DE LA PRAGA 

 
 

[Bucureşti], 5.V.1937 

 

Romanoleg 

Praga 

 

Răspuns 961 

 

Vă vom da răspuns la vreme. Ar fi bine ca pe viitor să nu mai luaţi angajamentul de a 

răspunde la termen fix. 

Bădulescu 

25 298 
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AMAE, fond 77/T. 34, vol. X. 
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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  

 

 

Ministerul Regal al Afacerilor Străine 

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului 

 

Praga, 5 mai [1937], orele 21 

Înregistrată la nr. 25 974 din 6 mai 1937 

 

Externe 

Bucureşti 

 

 Ca răspuns la telegrama dv. nr. 25 298. 

Nu am luat absolut niciun angajament. Din contra, că ar fi posibil la sfârşitul lunii mai 

să fiu absent. Strimpl m-a rugat însă să-i dau răspunsul până luni deoarece el aşteaptă vizita 

rectorului Universităţii din Bratislava pentru azi. Luni am fost chemat într-adevăr la telefon de 

Strimpl, căruia i-am comunicat că nu sunt încă în măsură de a da un răspuns din cauza 

motivelor de mai sus. 

Aurelian 

1 015 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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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 

 

 

Bucureşti, 5 mai 1937 

 

 Excelenţă şi foarte drag Patron, 

 Mă grăbesc să vă trimit conferinţa lui Šeba
28

, ţinută la Fundaţia Dalles, în cadrul celor 

puse la cale acum câţiva ani de Analele Române. 

                                                 
28

 Jan Šeba. 
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 De atunci a mai ţinut-o la Ploieşti şi la Cluj, mi se pare şi la Cernăuţi. Am comparat pe 

cea de la Bucureşti cu un text mai complet, folosit de Šeba la cele din provincie, şi am 

transcris două pasagii. 

 Îmi permit să adaug nişte fotografii dintr-o revistă cehoslovacă, de la proclamarea 

preşedintelui Beneš
29

. Şi totodată vă trimit cele ce am putut culege privitor la relaţiile 

Universităţii din Bratislava cu România, precum şi cele privitoare la universitate însăşi. 

 Dacă voi mai găsi ceva, mă voi grăbi să vă trimit. 

 Vă mulţumesc din toată inima pentru telegrama dumneavoastră; de asemeni 

declaraţiile m-au bucurat mult, drag Patron.  

Unul al Excelenţei Voastre exclusiv şi afectuos devotat 

 (ss) Ştefan 

 
AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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INTERVIU ACORDAT DE NICOLAE TITULESCU ZIARULUI „EPOCA“ 

 

 

Un interviu al dlui Titulescu 

 

 „Am fost adânc mişcat de chipul afectuos cu care am fost primit şi spun tuturora că, 

dată fiind identitatea obiectivelor noastre politice, raporturile dintre Franţa şi România sunt 

fixate de determinismul istoric. 

 Franţa trebuie să ajute România pentru că, făcând astfel, ea se ajută pe ea însăşi, peste 

graniţă. 

 Cât despre România, cu toate cele ce spun sau gândesc unii, ea nu va părăsi niciodată 

Franţa, căci aceasta ar însemna să se părăsească pe ea însăşi. 

 Repet că lumea are nevoie de o Franţă activă, de o Franţă care să ştie să comande. 

Aceasta este condiţia sine qua non a menţinerii păcii către care aspirăm cu toţii. 

 Părăsesc Parisul cu convingerea că destinele Franţei vor fi conforme cu poruncile 

istoriei sale.“ 

 
„Epoca“, 7 mai 1937; AMAE, fond 77/T. 34, vol. 11. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ATTA CONSTANTINESCU  

ÎN ZIARUL „MIŞCAREA“ CU PRIVIRE LA INTERVIUL ACORDAT  

PRESEI ROMÂNEŞTI DE NICOLAE TITULESCU 

 

 

D. N. Titulescu caută un punct de sprijin 

 

                                                 
29

 Edvard Beneš. 
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 În ajunul sărbătorilor de Paşti, d. Nicolae Titulescu a dat un interviu destinat presei 

româneşti. 

 După o tăcere de aproape un an, Dsa a crezut util să iasă în arenă, începând prin a se 

disculpa în ce priveşte o ieşire a Dsale în contra Italiei făcută în şedinţa Societăţii Naţiunilor 

cu data de 1 iulie 1936. 

 Dsa, în acest interviu, se întreabă dacă un om poate vorbi despre Italia aşa cum a 

vorbit şi aşa cum reiese din procesele-verbale ale Societăţii Naţiunilor din 26 iunie 1936 

(adică în termeni elogioşi) şi trata apoi pe italieni drept sălbatici la 1 iulie? Mai departe, Dsa 

spune că posedă mărturiile scrise ale dlor Tewfik Rüstü Aras, Krofta, Mavrudi, Politis şi 

Purić, citând şi o parte din scrisoarea dlui Politis adresată Dsale, din care mărturii şi scrisoare 

ar reieşi că d. Titulescu în ieşirea Dsale nu ar fi pus în cauză Italia sau pe cetăţenii ei. 

 Este straniu pentru un fost ministru de Externe român de a cere străinilor certificate de 

bună purtare. În orice caz, acest mod de a se disculpa umileşte poporul român. 

 D. Titulescu nu avea să dea socoteală despre activitatea Dsale decât României şi ea 

singură era chemată să aprobe sau să dezaprobe atitudinile ministrului de Externe. 

 Iar mărturiile citate nu pot ava nicio valoare pentru lichidarea incidentului atât timp cât 

Italia nu acceptă interpretarea dată asupra incidentului în chestiune de către d. Titulescu şi 

prietenii săi. 

 D. Titulescu mai anunţă că atunci când va suna ceasul explicaţiunilor se vor cunoaşte 

sforţările făcute de Dsa pentru a îmbunătăţi raporturile româno-germane. 

 D. Titulescu avea datoria ca prima lui ieşire din tăcere s-o facă în Parlamentul ţării, al 

cărui membru de drept este; pe această cale, în faţa întregii opinii publice româneşti, să-şi 

explice politica şi mai ales ţelurile precise ce le urmărea. Căci din primul său interviu reiese 

că Dsa se consideră un nedreptăţit. 

 Să explice opiniei publice româneşti de ce tratatul de amiciţie cu Italia, pregătit de 

I.I.C. Brătianu şi iscălit de mareşalul Averescu, a fost denunţat de când Dsa a condus politica 

externă a României. De ce raporturile noastre cu Polonia ajunseseră atât de încordate încât 

relaţiunile personale cu reprezentantul diplomatic al Poloniei erau întrerupte şi cum tocmai 

atunci când Dsa credea că legăturile dintre statele Micii Înţelegeri sunt mai strânse şi 

atitudinile mai solidare, Iugoslavia pregătea acorduri şi tratate care dovedeau tocmai 

contrariul. 

 Şi, mai ales, de ce atunci când Liga Naţiunilor a hotărât sancţiuni în contra Italiei, a 

căror nereuşită a zdruncinat profund autoritatea Societăţii Naţiunilor, tocmai Dsa, 

reprezentantul României, a ţinut primul şi cel mai vehement discurs, cerând imperios aceste 

sancţiuni, ca apoi, numai câteva luni mai târziu, să rezerve reprezentantului Angliei rolul 

generos de a cere ridicarea acestor măsuri. 

 Toţi prietenii şi aliaţii noştri, mari şi mici, trebuie să ştie că, în cadrul alianţelor ei, 

România trebuie să facă o politică de demnitate românească şi că politica ei externă nu poate 

aparţine unui singur om. 

 Iar reprezentanţii diplomatici străini, în interesul însuşi al ţărilor pe care le reprezintă, 

ar fi bine să ştie de pe acum că în România nu se pot impune din afară oameni sau guverne. 

Atta Constantinescu 

 

„Mişcarea“, din 13 mai 1937. 
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COMENTARIU AL ZIARULUI „MIŞCAREA“ CONSACRAT POZIŢIILOR  
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UNOR PUBLICAŢII FRANCEZE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI 

 

 

Independenţă sau mandat colonial? 

 

 Am urmărit cu interes, în ultimele săptămâni, dezvoltarea unei campanii de presă în 

ţară şi în străinătate cu privire la politica externă a României, punându-ne mereu întrebarea ce 

scop se urmăreşte şi care va fi obiectivul ei practic. Reintrarea în scenă, cu mare orchestră de 

întrevederi şi interviuri, fără a mai pomeni de certificatele de bună purtare în Societatea 

Genevei, a dlui Titulescu, putea fi, desigur, unul din aceste obiective. El nu s-a descoperit însă 

cu totul decât după vizita recentă la Bucureşti a ministrului de Externe al Poloniei. 

 Trecem aci peste unele aprecieri ale presei sovietice, direct interesate în cauză. 

 Nu putem privi însă cu aceeaşi seninătate atitudinea unei părţi a presei franceze. În 

„Curentul“ de ieri, d. Şeicaru cita două articole din „L’Europe Nouvelle“, unul datorit dlui 

Pertinax, nedespărţitul amic al dlui Filipescu
30

, celălalt dlui Albert Mousset, specialist al 

chestiunilor balcanice, probabil şi al metodelor astfel denumite, în înţelesul vechi şi peiorativ 

al cuvântului. Iată concluziile: „Colonelul Beck are iluzia că îşi serveşte patria, când el merge 

să conspire pentru Germania cea mare până la extremitatea Dunării? Această iluzie să nu se 

aştepte să o împărtăşim. Poate Polonia procedează astfel din faptul că sprijinul Franţei îi dă 

destulă forţă guvernului polon de astăzi, spre a face cu Reichul un joc care-i dă sentimentul 

egalităţii. Depinde de noi, retrăgându-ne sprijinul nostru, să modificăm condiţiile 

experienţei… Aceeaşi remarcă este valabilă pentru România lui Carol al II-lea“, scrie d. 

Giraud Pertinax. Iar în „L’Echo de Paris“, revine cu o formulă şi mai limpede: „Se pare că nu 

poate reuşi campania colonelului Beck. Tratatul italo-român nu prea are şanse să izbutească, 

guvernul din Bucureşti subordonând încheierea sa unei garanţii italiene a frontierei româno-

ungare pe care guvernul fascist nu e dispus să i-o dea. 

 Dar un astfel de deznodământ – subliniem – n-ar putea, singur, să satisfacă Franţa, 

aliată a Poloniei, asociată a României şi care contribuie la reînarmarea lor. Dacă, în viitor, 

astfel de derogaţiuni ar trebui să se repete, e de la sine înţeles că guvernul francez se va 

comporta în consecinţă“. 

 Iar d. Mousset, nu mai puţin categoric, adaugă: „Statele care fac apel la creditul 

Franţei pentru a finanţa înarmarea lor îşi dau oare seama că ea se socoteşte în drept să se 

razime nu numai pe fidelitatea aliaţilor ei – care nu este în discuţie –, ci pe un minimum de 

solidaritate diplomatică din partea lor?“ 

 Dacă am reprodus aceste comentarii, nu e pentru plăcerea îndoielnică de-a le aduce la 

cunoştinţa opiniei publice româneşti. Ceea ce ne îngrijorează este tocmai sentimentul constant 

de prietenie ce-l avem pentru Franţa şi legăturile ei tradiţionale cu ţara noastră. 

* 

 Este momentul să ne întrebăm: În numele cui vorbesc aceşti domni? Dacă, aşa cum ne-

o închipuim şi cum nădăjduim, au vorbit din propria lor inspiraţie, să li se arate că acest 

limbaj se poate ţine la Tunis, poate la Fez sau la Damasc, dar în niciun caz la Bucureşti. Căci 

de n-ar fi aşa, ar trebui nu numai ca d. Şeicaru, care opune loialitatea vasalităţii, să ne 

întrebăm sub ce regim ne aflăm: de ţară independentă sau de mandat colonial? 

Diplomaticus 
 

„Mişcarea“, 14 mai 1937. 

 

 

                                                 
30

 Grigore N. Filipescu. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 16 mai 1937 

 

 Dl Iuliu Maniu, în vilegiatură, a întâlnit la Cap Martin pe dl Titulescu. Cei doi iluştri 

dezamăgiţi au avut o lungă întrevedere – spun gazetele. Regele Carol a trebuit să sughită, la 

gândul celor vorbite între cei doi „oameni de stat“. 

 Pe când dl Maniu, floare ofilită, ofta în braţele lui Titulescu, cealaltă floare mai 

modestă a Bisericii Unite ardelene, dl Valer Pop, triumfa la Belgrad. După ce a semnat câteva 

convenţii fără valoare, după ce a depus o coroană pe Mormântul Soldatului Necunoscut şi alta 

pe al Regelui Alexandru, după ce s-a sărutat cu Stojadinović, dl Pop, însoţit de dna Pop – ca 

un simplu Göring – a luat-o spre coastele Dalmaţiei, cu un ministru sârb în coadă şi cu un 

„ataşat“ la îndemână. Avea bietul om nevoie să se recreeze, căci prea muncise şi prea-l 

bruftuise la Bucureşti nenea Dinu
31

. 

 Trăim în epoca parveniţilor: succesul este incontestabil al lor. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 217. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „JOURNAL DES NATIONS“  

CU PRIVIRE LA ÎNTREVEDEREA DE LA CAP MARTIN  

DINTRE NICOLAE TITULESCU ŞI IULIU MANIU 

 

 

M. Titulesco et M. Maniu s’entretiennent  

sur la crise de politique extérieure et intérieure  

de la Roumanie 

 

Bucarest, 15 Mai. – On mande de Cap Martin :  

M. Maniu, ancien président du Conseil et ancien chef du parti national-paysan, qui se 

trouve depuis quelques jours sur la Côte d’Azur, a rendu visite samedi à M. Titulesco. Les 

deux hommes d’Etat ont examiné, pendant plusieurs heures, la situation intérieure et 

extérieure de la Roumanie. On sait que la Couronne s’étant solidarisée avec le gouvernment 

Tataresco-Inculetz, en le maintenant au pouvoir au-delà des engagements pris envers le parti 

national-paysan, ce dernier était sur le point, le 2 Avril, de rappeler à sa tête M. Maniu, à la 

suite de la démission de M. Mihalake. Cependant, le roi Carol a renouvelé d’un côté les 

promesses d’éloigner le cabinet actuel jusqu’à fin Juin au plus tard, tandis que M. Maniu lui-

même a estimé opportun que tout les délais jusqu’à épuisement fussent accordés à la 

Couronne afin qu’elle puisse tenir les promesses. Depuis 1933, lorsqu’il a préféré quitter le 

                                                 
31

 Constantin (Dinu) Brătianu. 
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pouvoir plutôt que de gouverner en dehors des règles constitutionnelles et parlementaires, M. 

Maniu, qui a été l’homme de la révolution nationale ayant pour résultat l’union de la 

Transylvanie à la vieille Roumanie, personnifie, face à la Couronne, la défense des principes 

parlementaires et se trouve dans la politique étrangère sur la même ligne que M. Titulesco, 

hostile à toute déviation à la politique extérieure traditionnelle de la Roumanie, fondée 

notamment sur les ses alliances avec la France et la Petite Entente. Il est donc naturel que la 

réunion de Cap Martin ait suscité dans tous les milieux politiques roumains une vive 

sensation, étant donné que depuis l’éviction de M. Titulesco cette rencontre a été maintes fois 

annoncé pour n’avoir lieu qu’aujourd’hui dans des circonstances exceptionnelles. L’opinion 

publique ne manque pas de faire un rapprochement entre cette prise de contact et l’activité 

que M. Titulesco vient de déployer à Paris d’une part, ainsi que la crise politique complexe 

que la Roumanie traverse à l’intérieur d’autre part, crise qui vient d’affecter, comme on le 

sait, la dynastie elle-me. (Sud-Est.)  

 

[Traducere] 

 

Dl Titulescu şi dl Maniu se întreţin 

 cu privire la criza politicii externe şi interne a României 

 

Bucureşti, 15 mai. – Din Cap Martin se transmite: 

Dl Maniu, fost preşedinte al Consiliului şi fost preşedinte al Partidului  Naţional-

Ţărănesc, care se află de câteva zile pe Coasta de Azur, i-a făcut sâmbătă o vizită dlui 

Titulescu. Cei doi oameni de stat au examinat timp de câteva ore situaţia internă şi externă a 

României. Întrucât Coroana, lucru ştiut, s-a solidarizat cu guvernul Tătărescu-Inculeţ, 

menţinându-l la putere dincolo de angajamentele luate faţă de Partidului  Naţional-Ţărănesc, 

acesta din urmă a fost, la 2 aprilie, pe punctul de a-l rechema în fruntea lui pe dl Maniu, ca 

urmare a demisiei dlui Mihalache. Cu toate acestea, Regele Carol, a reînnoit pe de-o parte 

promisiunile de a îndepărta cabinetul actual până cel mai târziu la sfârşitul lunii iunie, în timp 

ce dl Maniu însuşi a considerat oportun ca toate amânările posibile să fie acordate Coroanei 

pentru ca aceasta să-şi poată respecta promisiunile. Din 1933, când a preferat să părăsească 

puterea decât să guverneze în afara regulilor constituţionale şi parlamentare, dl Maniu, care a 

fost omul revoluţiei naţionale ce a avut drept rezultat unirea Transilvaniei cu vechea Românie, 

personifică vizavi de Coroană apărarea principiilor parlamentare şi se găseşte în ceea ce 

priveşte politica externă pe aceeaşi linie ca dl Titulescu, ostil oricărei devieri de la politica 

externă tradiţională a României, bazată mai ales pe alianţele ei cu Franţa şi Mica Înţelegere. 

Este deci firesc ca întâlnirea de la Cap Martin să fi suscitat în toate mediile politice româneşti 

o vie senzaţie, dat fiind că de la înlăturarea dlui 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 depusă la Paris 

de dl Titulescu în ultimul timp, pe de-o parte, şi criza politică complexă pe care o traversează 

România, pe de altă parte, criză ce afectează, după cum se ştie, însăşi dinastia. (Sud-Est.) 

 

„Journal des Nations“, 16, 17, 18 mai 1937. 
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ARTICOL CRITIC PRIVIND LOCUL ŞI ACTIVITATEA LUI  

NICOLAE TITULESCU PE SCENA POLITICĂ EUROPEANĂ  
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PUBLICAT DE GRIGORE ROŞU ÎN ZIARUL „MIŞCAREA“  

 

 

Comentarii pe marginea unui articol 

 

La locul de frunte al ziarului nostru, cu data de 13 mai, d. deputat Atta Constantinescu 

publică articolul său: D. N. Titulescu caută un punct de sprijin. 

De la început şi până la sfârşit, observaţiunile, din acest articol, ale dlui deputat 

Constantinescu sunt în totul şi juste şi justificate şi deplin confirmate de un bun simţ sănătos 

şi de aceea ne luăm şi noi îngăduinţa să-i facem în rândurile acestea câteva comentarii. 

Tardivitatea ieşirii din nou în arena politică a dlui N. Titulescu, pe care cu delicateţă o 

evidenţiază d. deputat, n-are altă explicaţie decât că, vădit intenţionat, d. Titulescu a lăsat să 

se scurgă o îndelungă şi îndestulătoare vreme, pentru ca vălul uitării să se aştearnă, să 

întunece anume fapte şi manifestări, care l-au pus şi pe Dsa în situaţiuni personale neplăcute 

şi într-o adâncă contradicţie cu sentimentul general, cu însăşi naţiunea românească, care-i 

împrumutase toată autoritatea de a reprezenta, oriunde se înfăţişa şi trebuia să se înfăţişeze. 

Greşeala dlui N. Titulescu, pe care d. deputat, prin subtilitatea sa, o lasă numai să se 

întrevadă, stă tocmai în faptul de a se fi lăsat răpit, de a se fi încântat, ca şi o femeie frumoasă, 

de o idee şi de a se fi robit ei, cu o forţă irezistibilă, cu toate că izbea în plin realitatea cea 

adevărată şi de-a dreptul opusă celor mai intime simţiminte româneşti, iar întrebarea ce-şi 

pune dacă, un om ca Dsa, a putut vorbi, la o dată într-un fel şi la altă dată foarte apropiată într-

alt fel, despre Italia, nu-i menită decât să semene nedumerire, îndoială şi o schimbare oarecum 

de judecare în mintea acelora care se conduc mai mult de aparenţe şi de un deplasat 

sentimentalism. Că d. Titulescu vorbeşte românilor prin presa străină şi caută un punct de 

sprijin al vorbelor şi faptelor sale în mărturii străine, faptul pleacă dintr-o obişnuită şi comună 

rătăcire românească, potrivit căreia mulţi conaţionali de-ai noştri ne uită, dacă chiar nu ne 

dispreţuiesc pe de-a-ntregul, de îndată ce se îndepărtează de ţară, de cum trec hotarul. 

Iar d. Titulescu, în speţă, ameţit de o glorie alunecoasă şi trecătoare, pare-se că 

alunecase pe povârnişul uitării şi a obârşiei şi a ţării sale. Nu se mai considera, pe sine, pare-

se, român, ci numai un mare european. Nu mai era cetăţeanul unei ţări, a ţării româneşti, 

trimis de ea să-i apere şi să-i lege cât mai bine interesele ei, în mijlocul intereselor contrarii 

ale celorlalte ţări, ci un fel de cetăţean al continentului nostru bătrân, în care socotea că numai 

el cântăreşte, iar ţara pe care o reprezenta poate fi nebăgată în seamă. 

Făcea şi desfăcea astfel multe lucruri după propriile sale concepţii, fără să se preocupe 

de ţară, după simpatiile pe care el şi le cultiva în lumea zisă mare a Europei, după interesele ei 

mai mult decât după ale ţării noastre. Mare dreptate de aceea are d. deputat Atta 

Constantinescu când, liniştit şi blajin, îl dojeneşte pentru ţinuta sa politică faţă de Italia şi 

îndeosebi pentru nestrămutarea sa în privinţa sancţiunilor împotriva acestei ţări, când alte ţări, 

direct interesate, erau cu totul mlădioase. Şi face şi bine d. deputat, pentru că se cuvine în 

sfârşit a se şti odată pentru totdeauna şi de către oricine vrea să ştie că România azi face „o 

politică de demnitate românească“, singura care merită a fi făcută. 

Domnul deputat Atta Constantinescu a ridicat numai discret şi foarte puţin vălul care 

acoperă politica, vorbele şi faptele dlui Titulescu. Va avea, fără îndoială, prilejul şi va fi la 

largul său în ziua în care în sfârşit d. Titulescu se va recunoaşte iarăşi român, va reveni în ţară 

şi va deschide gura să sfâşie vălul acesta cu totul. 

Gr. Roşu 

 

„Mişcarea“, 18 mai 1937. 
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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 

 

 

Bisturiul 

 

 N-am ştiut cum să denumesc firma care politiceşte patronează în momentul de faţă 

înarmarea ţării. 

 Politiceşte am zis, pentru că neapărat vreau să fiu politicos cu aceşti domni. 

 N-am ştiut, mai cu seamă, pe cine să pun în capul acestei asociaţii. 

 Dar, cum, de data aceasta, cap şi coadă au cam aceeaşi valoare, ca să nu se supere 

nimeni, am tras la sorţi. 

 Întâmplarea a făcut ca domnul Titulescu să cadă în cap. 

 Şi deci vom denumi asociaţia: Titulescu, Lupu, Filipescu & Co. 

 Nu invidiez soarta domnului Filipescu. 

 Un francez pe care l-am consultat în această chestiune, un doctor, un francez adevărat, 

un francez din neamul lui Bayard
32

, Blum, m-a sfătuit să nu mă ating de o bubă infectată decât 

cu bisturiul, dacă vreau să împiedic ca infecţia să se generalizeze. 

 Bisturiu să fie. 

 Dar povestea aceasta are un cântec. 

 Un cântec pe care a început să-l cânte doctorul Lupu în faţa „ţăranilor“ din Paris şi 

care a reuşit să convingă pe d. Mihalache că ţăranii noştri au devenit toţi nişte parizieni. 

 Se vede că doctorul Lupu a uitat să se mai plimbe prin satele noastre, şi n-a auzit 

niciodată vreo fetişcană suduindu-şi fratele. 

 Eu am auzit şi mărturisesc că această manifestaţie spontană de comunism, aş zice 

matrimonial, are o origine naţională pe care o recomand acestor domni. 

 Dar mă întreb, Lupu la Paris, Titulescu pretutindeni, numai în ţara lui nu, iar Filipescu 

ca agent de legătură între domnul Mihalache şi noii stăpâni comunişti ai fabricilor de 

armament aşa-zis „naţionalizate“, din Franţa, în numele cui vorbesc, în numele cui se agită? 

 Sper că n-o fi în numele viitorului nostru, pe care aşa de uşor îl confundă cu interesele 

lor personale. 

 Şi mă întreb la urmă. Ce păzeşte guvernul? Cum admite această activitate care 

concurează autoritatea statului, singura în drept să vorbească în numele ţării, şi pentru prezent, 

şi pentru viitor. 

 Nu-l cred pe domnul Tătărescu destul de naiv şi lipsit de demnitate naţională, ca să 

devină un complice fără voia sa. 

 Căci complotul urzit de această asociaţie este destul de aparent. 

 Iar în ce priveşte pe domnii Titulescu, Filipescu, Lupu & Co., nenorociţi comisionari 

ai acestui virus, soarta lor e pecetluită de boala însăşi. 

 Istoria ne-o dovedeşte. 

 Robespierre a murit sub cuţitul ghilotinei, iar Lenin a murit nebun. 

Niculae P. Carp 

 

                                                 
32

 Pierre du Terrail seigneur de Bayard. Gentilom francez, rănit mortal acoperind retragerea de la Sesia la 

Romagnano (1524). Intrat în legendă cu supranumele Chevalier sans peur et sans reproche. 
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„Mişcarea“, 20 mai 1937. 
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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 

 

 

M.A.S. 

Dir.Cab. şi a Cifrului 

 

Praga, 21 mai 1937, orele 19,40 

Înreg. la 29 013 din 22 mai 1937 

 

Externe 

Bucureşti 

 

 Şeful Protocolului mi-a comunicat cu titlu privat că domnul Titulescu va sosi în ziua 

de 16 iunie la Praga, unde va petrece trei zile, iar la 19 iunie va merge la Bratislava. 

 Pe de altă parte, am fost întrebat, tot cu titlu privat, dacă voi însoţi pe domnul Hodža în 

călătoria sa la Bucureşti. Ministrul Iugoslaviei, mi-a spus el, a însoţit anul trecut pe Hodža în 

călătoria sa la Belgrad. Rog deci pe Excelenţa Voastră să binevoiască a-mi face cunoscut dacă 

crede util să însoţesc şi eu pe preşedintele Consiliului de Miniştri cehoslovac la Bucureşti 

pentru a-i aduce astfel un omagiu. Hodža se va înapoia prin Subotica, unde se va întâlni cu 

Stojadinović. Domnia Sa s-a arătat foarte satisfăcut când i-am comunicat azi că Guvernul 

român va fi reprezentat prin ministrul Negură
33

 la Congresul agrar. 

Aurelian 

1 134 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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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  

 

 

M.A.S. 

Dir. Cab. şi a Cifrului 

                                                 
33

 Mihail Negură. 
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Paris, 21 mai 1937, orele 13 

Înreg. la nr. 29 018 din 22 mai 1937 

 

Externe 

Bucureşti 

 

 Pentru domnul ministru al Afacerilor Străine. 

 Sunt informat că în cursul lunii iunie şi după înapoierea Dsale de la Londra, domnul 

Titulescu va ţine o conferinţă la Paris la care organizatorii vor invita tot corpul diplomatic şi 

Legaţiunea României. 

 Binevoiţi a-mi da îndrumări. 

Cesianu 

4 351 

 
AMAE, fond 77/T. 34, vol. 11. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

[Breasta], 21 mai 1937 

 

 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
34

, 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
35

 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…
36

 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 226–227. 

 

 

 

                                                 
34

 Titulescu, care nu putea suferi pe Bibescu, de când se ciocnise cu el în America, sfârşise prin a-l da afară din 

diplomaţie. 
35

 Bibescu e plătit 5 000 franci elveţieni pe lună! 
36

 Le coup de pied de l’âne (fr.) – Ultima lovitură sau insultă a celui slab lansată în mod laş împotriva 

adversarului umilit. 
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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  

 

 

Agitaţia dlui Grigore Filipescu 

 

 D. Grigore Filipescu, preşedintele Partidului Conservator, a început de câtva timp să 

întreţină din abundenţă preocuparea ziarelor. Cât timp d. Filipescu se ocupase în mod cinstit 

cu organizarea pe vremuri a ligii sale „Vlad Ţepeş“, îi şedea tare bine. 

 Iată însă că, de câtva timp, Dsa a intrat mai adânc în vâltoarea politică; iar în ultimul 

timp a început să se agite, chiar cu foarte multă nervozitate. 

 D. Grigore Filipescu a început prin a face pe purtătorul de anume promisiuni. După 

aceasta, a continuat să-şi împrumute numele şi să acopere cu tradiţia grupării sale înjghebări 

foarte periculoase ale Frontului Popular în România, inspirate din anume oficine externe şi 

conduse la noi de d. Lupu. 

 După ce s-a agitat puţin, în politica internă a trecut frontiera să pună la cale alte 

combinaţii. 

 Se spune că Dsa a plecat, pentru că a fost păcălit şi scadenţa venirii la putere a 

naţional-ţărăniştilor, pe care o fixase şi o transmisese şeful Partidului Conservator, nu se mai 

realizează. 

 Dar în fine, chiar şi altfel, d. Gr. Filipescu desfăşoară o bogată activitate peste hotare. 

Preocuparea Dsale de căpetenie este politica externă. 

 Până acum, se spunea că Dsa urmărea o legaţie. Acum, în urma acestei activităţi, 

probabil pretenţiile au crescut. Poate d. Filipescu se gândeşte la vreun minister într-un guvern 

naţional-ţărănesc?! 

 În acest scop, Dsa a vizitat pe mai mulţi oameni politici francezi, şi apoi pe d. 

Titulescu. Pentru a se vedea că, într-adevăr, se ocupă cu unele combinaţii, să reamintim ceea 

ce Dsa a spus într-un recent interviu: 

 „Sunt sigur că d. Titulescu va relua conducerea politicii noastre externe. N-ar fi trebuit 

s-o părăsească niciodată. Va fi ceva cam greu de digerat pentru unii din politicienii noştri. Dar 

nu vor avea de ales.“ 

 După cum se vede, d. Filipescu face pe profetul, dar nu în ţara sa… 

 D. Filipescu s-a dus peste hotare să chibzuiască politica noastră externă. E un joc pe 

care Dsa, cel dintâi, îl va considera în curând ca extrem de primejdios. Suntem convinşi de 

asta. 

 
„Mişcarea“, 21 mai 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 425. 
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VERSIUNE PRIMARĂ A CONFERINŢEI
37

 ŢINUTĂ DE NICOLAE TITULESCU LA 

LONDRA, ÎN CAMERA COMUNELOR 

                                                 
37

 Editorii n-au procedat la traducerea acestui text, considerând-o inutilă, întrucât nu a fost pronunţat ca atare la 

conferinţele din Marea Britanie, pentru care probabil a fost pregătit, dar a fost folosit ca bază în intervenţiile sale, 
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Cap Martin, le 21–24 mai 1937 

 

Les moyens pratiques de préserver la Paix Actuelle 

 

 Si l’on voulait englober dans une formule l’ensemble des événements internationaux 

qui se sont produit depuis 1918 jusqu’à nos jours, je crois que celle qui correspondrait les plus 

aux réalités que nous avons vécues serait de dire : nous avons gagné la Guerre, mais nous 

avons perdu la Paix.  

Nous avons gagné la guerre parce que le défaitisme s’était emparé des troupes 

adversaires, les représentants légaux des Pays auxquels elles appartenaient ont dû accepter les 

conditions de Paix que nous voulions. Mais, fait très important à relever, pour toute la 

psychologie de la vie internationale qui devait suivre immédiatement la signature des Traités 

de Paix, nous avons gagné la guerre, sans que nos principaux adversaires aient eu la 

conscience de l’avoir perdu. En effet, nous avons connu, nous, la majorité, des vainqueurs et 

l’occupation ennemie, et la dévastation des richesses que cette dernière implique et l’état 

d’esprit que crée le joug étranger imposé par la force. Nos principaux adversaires n’ont pas 

connu cet aspect des horreurs de la guerre. 

Nous avons perdu, cependant, la Paix pour deux raisons. 

La première consiste en ce que les Traités de Paix, après avoir appliqué le principe des 

nationalités que tous les États d’Europe demandaient, après avoir, en conséquence, divisé les 

grandes unités politiques hétérogènes, en morceaux plus petits mais présentant une 

homogénéité accrue au point de vue national, n’ont pas recousu sur le terrain économique les 

nouvelles entités politiques, à fin de créer de grandes unités économiques basées sur 

l’association des États nationaux nouvellement créés ou largement accrus. Par là, les Traités 

de Paix, en se préoccupant exclusivement de l’aspect politique, en créant aussi l’éparpillement 

économique, ont permis le développement sans limite du système des économies fermées, de 

l’autarchie économique qui est le plus grand ennemi de la véritable vie internationale.  

La seconde raison pour laquelle nous avons perdu la Paix c’est le fait que la solidarité 

qui liait le grand groupe des États dit vainqueurs a cessé brusquement avec le dernier coup de 

canon.  

Je citerai des exemples pour exprimer de manière concrète les deux idées abstraites 

que je viens de développer, et qui sont à la base de la situation internationale actuelle qui nous 

préoccupe tellement au point de vue du maintien de la Paix.  

Prenons le cas de l’Europe Centrale. L’Autriche Hongrie a été partagée soit dans le but 

que des États disparus comme la Pologne et la Tchécoslovaquie puissent renaître, soit dans le 

but que des  États qui existaient déjà, la Roumanie et la Yougoslavie, puissent avoir les 

frontières que commandaient les principes des nationalités.  

Que de critiques n’a-t-on apporté à cette manière de partager l’Autriche Hongrie ? 

Celles qui ont eu le plus de répercussions sont celles qui avaient trait aux frontières.  

Combien de fois n’a-t-on pas soutenu que le révisionnisme était la solution qui 

apporterait et la paix et le bonheur des peuples ?  

Loin de moi de vouloir ouvrir une discussion ici à ce sujet. Ce qui me préoccupe en ce 

moment c’est la paix européenne et non pas un intérêt égoïste. 

Je me contenterai donc dire que ce n’est pas au point de vue territorial que les Traités 

qui sont à la base de l’Europe Centrale actuelle sont les plus critiquables. D’abord, parce 

que ce n’est pas nous les intéressés qui ont fixé les frontières actuelles en Europe Centrale, 

                                                                                                                                                         
unele paragrafe consistente identificându-se în textul conferinţei ţinute în Camera Comunelor la 3 iunie 1937, 

publicat de noi în limbile engleză şi română. 



51 

 

mais de grands experts anglais et américains. Ensuite, parce que ces experts ont fait des 

études très approfondies dans chaque cas, avant de tracer la frontière [à tel point qu’ils 

prétendent que si l’on touchait aujourd’hui aux frontières pour réparer une injustice, 

l’injustice nouvelle que l’on commettrait serait plus grande que celle que l’on voudrait faire 

disparaître. Enfin, parce que s’il s’agit de tracer une frontière, il est impossible de ne pas créer 

de mécontentement. Aujourd’hui c’est celui qui a perdu un territoire qui crie, demain ce serait 

le tour à celui auquel on prendrait un territoire que de crier. C’est là une musique à très longue 

durée, une espèce de moto perpetuo auquel on ne peut mettre fin que difficilement. Qu’est-ce 

donc, le plus souvent, si l’on veut bien se rappeler les événements, que le droit historique ? 

C’est le rapt consacré par le temps. Au moins, les frontières actuelles, si elles durent comme 

je le croire, auront le mérite d’être des sentences internationales consacrées par le temps.] 

Ce qui je reproche, moi, aux Traités de Paix qui ont crée l’Europe Centrale actuelle 

c’est une chose beaucoup plus grave, mais à laquelle heureusement on peut porter remède, 

c’est que, après avoir tracé les frontières des cinq pays danubiens, ils ne les ont pas englobés 

dans un système économique unique. Les frictions politiques eussent été moindres, les 

souffrances résultant de la nouvelle forme de vie eussent été réduites.  

Il est vrai que la production des cinq pays danubiens n’est pas complémentaire, que ces 

derniers ont besoin de débouchés divers au-delà de leur frontière. Mais, ils auraient été bien 

plus forts, unis par les liens d’une économie commune, pour trouver de tels débouchés, que 

désunis et par les controverses politiques qui les séparent et par la contrariété de leurs intérêts 

économiques. Bien plus, la question des frontières aurait joué un rôle beaucoup moins 

important si les cinq pays danubiens vivaient dans une étroite corrélation économique. Qu’est-

ce donc une frontière sinon un obstacle au passage des marchandises et des personnes ? Si de 

pareils obstacles auraient été enlevés dès le début, par les Traités de Paix eux-mêmes, nous 

aurions connu une vie beaucoup moins amère que celle que nous avons vécu en Europe 

Centrale. C’est pourquoi j’ai toujours été d’avis que ce n’était pas la révision de la frontière, 

c’est-à-dire le transfert du mal qu’elle représente, d’un endroit à un autre, mais que c’était sa 

destruction par sa spiritualisation constante et progressive qui apportera aux peuples le 

bonheur auquel ils ont droit.  

La communauté des intérêts économiques est tellement grande que l’union des pays de 

l’Europe Centrale aurait été depuis longtemps réalisée, malgré les erreurs des Traités de Paix, 

si deux grandes puissances, l’Allemagne et l’Italie, n’auraient pas vu dans cette union une 

atteinte à leurs propres intérêts.  

Le problème s’est révélé complexe à cause de cette raison, que l’on a voulu le 

résoudre, et par là, corriger les erreurs du Traité de Paix à cause des engagements qui les lient.  

Le plan du Président Tardieu est l’essai le plus sérieux qui ait été fait dans cette 

direction. Je connais et l’ampleur des idées que le Président Tardieu voulait mettre en pratique 

et les efforts inlassables de ce dernier pour que ses idées aboutissent. La nouvelle Petite 

Entente créée en 1933 par mes amis, Leurs Excellences le Docteur E. Benès, Président de la 

République Tchécoslovaque, le Président Jeftić, ancien président du Conseil et moi-même, 

avait transformé l’ancienne alliance militaire de 1921 en une unité internationale supérieure 

ayant les portes ouvertes à leurs voisins l’Autriche et la Hongrie et qui mettait en commun et 

la politique extérieure et la politique économique.  

Ni le Plan Tardieu, ni la Nouvelle Entente ne réussirent à atteindre leurs véritables buts 

finaux. Je n’en suis pas découragé. J’ai la force de la patience. Nos efforts appelèrent une 

réplique.  

[Une première entente, partielle cependant a été faite dès la création de la Petite 

Entente en 1921. Telle qu’elle a été conçue alors, elle n’était qu’une alliance unilatérale dans 

le cas d’une agression hongroise, et en ce qui concerne la Roumanie et la Yougoslavie, dans 

le cas d’une agression hongroise ou bulgare. 
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Mais en 1933 une nouvelle Petite Entente fut rée. Elle était moins une alliance 

militaire, que la création d’un nouveau noyau d’États d’un organisme international supérieur 

ayant les portes ouvertes aux autres pays danubiens, et dont la doctrine était de mettre en 

commun leur politique étrangère comme leurs intérêts économiques, en s’engageant à ne pas 

contracter avec qui que soit un accord politique ou un accord économique qui ayant des 

conséquences politiques importantes sans consentement des deux autres États.  

Si à cette nouvelle Petite Entente, à la création de laquelle j’ai travaillé avec mes amis, 

Son Excellence le Président de la République Tchécoslovaque, le Docteur Edvard Benès, et 

Son Excellence, le Président Jeftić, si à cette nouvelle Petite Entente, dont j’ai eu l’honneur 

d’être le Président en même temps que j’étais le Président de l’Entente Balkanique, l’Autriche 

et la Hongrie, contre des concessions économiques raisonnables, avaient donné leur adhésion, 

le problème de l’Europe centrale était résolu.] 

L’Italie s’empressa de faire le triangle économique Rome, Vienne, Budapest, et 

l’Allemagne conclut avec l’Autriche une convention qui paralyse ses mouvements.  

Quel spectacle offre aujourd’hui l’Europe Centrale ? Celui d’une région où deux 

grandes Puissances autarchiques mènent une lutte énergique d’influence à tel point que 

certains des Pays Danubiens sont non seulement dans l’impossibilité de créer l’unité 

économique de l’Europe Centrale à cause des engagements qui les lient, mais sont arrivés au 

point de craindre que leur indépendance politique est en danger.  

L’exemple de l’Europe Centrale que j’ai pris pour exprimer de manière concrète la 

première idée que je viens d’énoncer n’est pas unique et ne doit en rien affecter les efforts en 

vue de réaliser l’unité économique du Bassin Danubien. Si l’on passe de l’Europe Centrale à 

l’Allemagne, de l’Allemagne à l’Italie, de l’Italie à l’URSS et au Japon, on arrive à la 

conclusion que ce qui caractérise la situation actuelle et ce qui menace le plus la paix sont les 

barrières économiques infranchissables que de nombreux États ont crée pour vivre en état de 

parfait isolement au regard des autres.  

[La situation deviendra encore plus inquiétante lorsque nous considérons que pour la 

plupart des États l’autarchie est la subordination des besoins économiques aux armements 

militaires, qui dépassent à bel point les besoins de la défense que leurs buts offensifs 

apparaissent clairement.]  

Je passerai à des exemples concrets pour illustrer la seconde idée énoncée, c’est-à-dire 

la cessation de la solidarité qu’a crée la guerre au moment même où l’on signait les Traités de 

Paix ainsi que ses effets.  

Je ne veux pas être incompris. Lorsque je parle de solidarité, je ne fais pas une 

distinction entre vainqueurs et vaincus. Personnellement, je hais cette distinction, d’autant 

plus que le propre de la guerre moderne est que toutes les nations en sortent vaincues, 

tellement forts sont les liens qui les unissaient en temps de paix, liens que l’on ne peut violer 

impunément. Mais c’est un fait qu’il y a eu dans la dernière guerre deux groupes d’États 

adversaires. Qu’est-ce qui a existé à la base de ces groupes sinon une solidarité d’intérêts de 

toute espèce. Qu’est-ce qui a réuni dans le même camp la Belgique, la France, la Grande-

Bretagne, la Russie, les États-Unis d’Amérique, la Yougoslavie, la Roumanie et tant d’autres 

États sinon une communauté d’intérêts et d’idéals ? Je prétends, moi, que si cette 

communauté d’intérêts a été tellement forte que l’on a versé son sang pour elles, il est 

inadmissible que lorsque ces intérêts communs ont triomphé on ne lutte pas par des moyens 

pacifiques, une fois la guerre terminée, pour défendre ces mêmes intérêts ! On s’est battu pour 

rien si les fruits spirituels de la guerre sont laissés à la merci des vents par ceux même qui les 

ont crée par leur sacrifice.  

Ce fut cependant ce qui arriva. Loin de moi l’idée d’établir une responsabilité. 

L’énonciation des faits, sans me demander qui est le coupable, suffit.  
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C’est sur le terrain financier que la cessation de solidarité s’affirme d’abord. Les 

monnaies des différents pays, une fois le soutien commun disparu, connurent les évolutions 

les plus diverses. La France connut la dévaluation de 4 cinquièmes (80%) de sa monnaie, 

alors que la Grande-Bretagne connut à nouveau l’étalon or à la parité que les États-Unis ne 

cessèrent d’avoir des années après la Grande Guerre. Quant aux monnaies des petits États, 

elles tombèrent très bas tout en restant fluctuantes. La confusion générale était si grande qu’un 

slogan s’empara du monde : la stabilisation. Mais en 1931, la Grande-Bretagne et plusieurs 

États avec elle virent qu’ils ne pouvaient plus maintenir l’étalon or. Ces États pratiquèrent 

donc la dévaluation sans toutefois jamais lier leurs monnaies à un cours fixe par rapport à l’or. 

C’était pour ainsi dire la dévaluation de facto. Ceci suffira pour que d’autres États ne 

considérassent plus comme conforme à leurs intérêts soit la monnaie de l’étalon or soit la 

dévaluation légale et stable qu’ils s’étaient données.  

La vaste expérience du Président Roosevelt, la nouvelle dévaluation légale du franc 

belge, la nouvelle dévaluation du franc français, la première dévaluation du franc suisse et du 

florin hollandais en sont la preuve. Heureusement qu’un accord monétaire assez vague, dont 

la Grande-Bretagne, les États-Unis font partie, constitue une nouvelle affirmation de la 

solidarité monétaire délaissée. Mais l’on sent que la situation est encore instable et que seul 

l’avenir pourra, grâce à une entente ou grâce à une conférence internationale, créer une 

situation que le monde puisse juger définitive, et qui puisse inspirer confiance.  

Je ne veux pas allonger la liste de mes exemples en parlant du malheur que connurent 

l’Autriche, la Hongrie et l’Allemagne par la destruction définitive de leurs monnaies, et des 

conséquences que ces phénomènes ont produit soit par le transfert des richesses d’une classe à 

une autre, soit par la libération de certains États de leur dette publique de façon à peu près 

définitive.  

Après la question de la monnaie, le manque de solidarité apparut dans le règlement des 

comptes du même groupe – la question des dettes de guerre. Je crois que souvent le créancier 

des dettes de guerre s’est montré plus exigeant que le créancier des réparations.  

Et puisque nous parlons réparations, qu’est-ce ce chapitre de notre histoire 

internationale sinon celui d’une discorde publique entre les anciens alliés face à l’Allemagne ?  

Je ne veux pas dire que la conception française des réparations êut été juste au début. 

Mais la France a consenti des concessions très importantes pour arriver à des compromis qui 

s’appellent le Plan Dawes et ensuite le Plan Young qui obtinrent non seulement l’assentiment 

de la Gr. Br. mais encore celui de l’Allemagne. Quel fut le sort de ces compromis ? Celui des 

enfants mort-nés. J’ai vécu la question des réparations comme représentant de mon pays dès 

ces débuts jusqu’au compromis final qui constitue une complicité des silences internationaux. 

J’ai été à Spa. J’ai été à Lausanne. Qu’il me soit permis de dire que j’ai vécu à cette dernière 

conférence la Gr. Br. plus souvent d’accord avec l’Allemagne qu’avec la France. Si jamais il 

y a annulation formelle des réparations qu’au moins l’Allemagne reconnaisse qu’elle la doit à 

la Grande-Bretagne, qu’au moins la Grande-Bretagne tire de son attitude l’avantage d’un 

atout moral dans les négociations futures avec l’Allemagne, qui doivent avoir lieu, qu’elles 

aboutissent ou non, dans le premier cas pour éviter la guerre, dans le second pour justifier les 

mesures qu’il y a à prendre. Ajoutons aussi l’absence de solidarité que représente sur le 

terrain économique la politique tarifaire pratiquée et les barrières désormais infranchissables 

de certains États. Si du terrain monétaire et financier, nous passons au terrain politique, la 

cessation de la solidarité est encore plus frappante.  

La Grande-Bretagne s’occupa activement de la zone européenne qui l’intéresse 

spécialement : le Rhin. Grâce à son initiative et à ses efforts, grâce aussi à la compréhension 

de la France on arrive à la signature du Traité de Locarno, c’est-à-dire à un système de 

solidarité parfaite comprenant non seulement les quatre anciens alliés : la Belgique, la France, 

la Grande-Bretagne et l’Italie, mais encore un ex-ennemi : l’Allemagne. Deux protocoles 
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spéciaux furent rédigés pour mettre en harmonie les alliances franco polonaise et franco 

tchécoslovaque avec le Traité de Locarno. Mais quant à la Paix à l’Est, on se contente de dire 

qu’on se réfère aux stipulations du Covenant. Le partage de l’Europe en deux zones, au point 

de vue de la sécurité : l’Ouest où la guerre était véritablement enrayée et l’Est où la guerre 

était envisagée par le prisme wait and see, est une des choses qui m’a le plus frappé au point 

de vue de la justice internationale. Il est vrai qu’à cette époque on avait affaire à l’Allemagne 

de Stresemann, qui avait su s’imposer à tous, par sa mesure et son jugement, et que l’URSS 

vivait en état d’isolement par rapport à l’Europe Occidentale et ne cultivait que ses rapports 

d’amitié avec le Reich, créés par le traité de Rapallo. Mais il y avait nous, les États de 

l’Europe Centrale, la Pologne, qui avait une situation géographique spéciale, qui 

n’intéressions pas de manière visible les grands constructeurs de la Paix de Locarno. Plus 

d’une fois, j’ai eu à réfléchir pour ma part, sur l’amertume du dicton romain : De minimis non 

curat praetor
38

. Le fait est que pour tout qui excédait en Europe la zone qui l’intéressait, la 

politique de la Gr. Br. consista à enregistrer les faits, et à réagir par voie diplomatique si ses 

conceptions morales étaient heurtées.  

Il faut reconnaître que la France prit un intérêt beaucoup plus grand dans nos affaires, 

et que nous, États de l’Europe Centrale, nous la suivions toujours sur la scène internationale. 

Quelqu’un me demanda un jour : pourquoi les États de la Petite Entente sont tellement 

disposés à soutenir en toute occasion la politique française ? Je répondis : d’abord, la France 

tient toujours le même langage que nous et ensuite nous n’avons pas d’option. Personne 

d’autre ne s’offre à nous pour défendre nos intérêts comme la France le fait. Je ne dis pas que 

si nous avions l’option, nous orienterions nécessairement notre politique dans une autre 

direction. Mais du moins notre attitude aurait la valeur d’être le fruit d’un choix ; c’est ce que 

nous ne pouvons pas dire aujourd’hui.  

Je n’exagérai cependant pas la  politique de la France en Europe Centrale. Si la France 

est dans le véritable sens du mot l’alliée des deux pays voisins de l’Allemagne, la 

Tchécoslovaquie et la Pologne, elle n’a daigné souscrire avec la Roumanie et la Yougoslavie 

que des traités d’amitié et de consultation. La structure de ces traités pourrait provoquer le 

sourire. Article 1) La Roumanie n’attaquera pas la France. Article 2) La France n’attaquera 

pas la Roumanie. Article 3) Si l’une des Hautes Parties Contractantes est attaquée par une 

tierce Puissance, les deux Hautes Parties Contractantes se concerteront. Article 4) Aucune des 

dispositions ci-dessus ne saurait porter atteinte aux droits et devoirs qui découlent du Pacte de 

la SDN, en d’autres termes à la liberté d’évasion qu’accorde le Covenant à ses membres. 

Pour être juste, je dois ajouter que la pratique dépasse de beaucoup le texte des traités. 

En fait, la France, la Roumanie et la Yougoslavie se sont toujours considéré et ont toujours 

agi comme alliés.  

Voyant l’évolution récente de la vie internationale, l’entrée de l’URSS à la SDN, le 

pacte d’assistance franco-soviétique, je me suis dit que la lettre du Traité qui nous lie à la 

France doit être adaptée à la pratique. Il y a tant des traités qui ne s’appliquent pas qu’il faut 

du moins, lorsqu’un traité s’applique, sans qu’il existe, qu’on le rédige et qu’on le signe pour 

donner à la pratique la valeur d’un instrument international, avec force juridique obligatoire. 

J’ai travaillé dans cette direction.  

Autorisé en due forme, j’ai offert à la France en Juin 1936 un pacte unique avec la 

Petite Entente contre n’importe quel agresseur. J’ai travaillé à ce Pacte encore en Août 1936. 

En Novembre 1936 la France se déclara prête, si les trois États de la Petite Entente se liaient 

par un Pacte d’assistance mutuelle contre tout agresseur, de leur prêter son aide et assistance 

dans tous les cas où ils seraient victimes d’une agression. Ce n’est pas là une offre de la 
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France que certains États de la Petite Entente auraient refusée. C’est une possibilité à laquelle 

les États de la Petite Entente peuvent avoir recours s’ils le désirent.  

Si de la France nous passons à l’Italie, la situation change du tout au tout et est 

complètement renversée. Si pour la Grande-Bretagne la solidarité qui liait les États pendant la 

Grande Guerre fut réduite après la Paix, quant à la surface, mais renforcée, quant à la 

substance, là où la Gr. Br. jugea utile de l’affirmer à nouveau. Si pour la France, la solidarité 

des temps de guerre, après avoir connu une éclipse, tend à se réaffirmer et quant à la surface 

et quant à la substance, pour l’Italie, la guerre une fois finie, la solidarité ancienne ne connut 

pas de résurrection, bien plus elle fut remplacée par une solidarité nouvelle – celle qui résulte 

du rapprochement de l’Italie avec ses anciens ennemis.  

Ainsi, il nous fut donné de voir le gouvernement italien demandant au nom de la 

justice, de changer les Traités dont il est le signataire, et de revendiquer la révision des 

frontières dont il est le créateur.  

Je comprends que les nations mutilées demandaient la révision. Je comprends que 

beaucoup de personnalités de différents pays, ayant ou n’ayant pas qualité officielle, 

soutiennent le révisionnisme des nations intéressées. Mais qu’un gouvernement officiel fasse 

siennes les exigences révisionnistes de certains Pays avant de recourir à la procédure de 

l’article 19 du Pacte de la SDN, voilà une chose que je comprends beaucoup plus 

difficilement, voilà un moyen de créer la situation internationale menaçant la Paix que vise 

précisément l’article 19. Or, je crois énoncer une vérité élémentaire, en exprimant l’opinion 

que l’art. 19 a été inscrit dans le Pacte comme un remède contre les situations internationales 

menaçant la paix, et non pas comme une méthode destinée à créer par l’agitation des esprits 

une situation internationale grave à fin que le mécanisme de l’art. 19 se déclanche 

automatiquement. L’article 19 comme remède, oui ; comme méthode de troubler la paix par 

des agitations provoquées, jamais !  

La solidarité c’est la force ; le manque de solidarité, c’est la faiblesse.  

Personne ne s’est mieux rendu compte des profits que l’on pouvait tirer du manque de 

solidarité entre ceux qui avaient signé les traités de Paix en gagnants que ceux qui les ont 

signé en perdants.  

Il y a dans l’action de ces derniers une telle continuité, une telle claire vision des 

objectifs à atteindre, une telle ténacité dans l’effort, une telle promptitude dans le geste 

nécessaire pour tirer profit de la moindre erreur, un tel courage de spéculer sur le manque de 

réactions en présence de certains gestes, une telle force de propagande à l’extérieur, que je 

l’avoue, j’examine cette action de destruction de nos propres intérêts et de la Paix, avec toute 

la gravité que commande une pareille situation, sans pouvoir toutefois me défendre contre un 

certain sentiment d’admiration.  

Rappelons-nous, à ce sujet, les derniers événements internationaux. L’échec de la SDN 

en Asie dans le conflit sino-japonais fut le commencement d’une ère où la violation ouverte 

du droit et sa déification fut le mot d’ordre de ceux qui cherchent le bonheur de leurs peuples 

dans le renversement de l’état de choses créé par les Traités de Paix. 

Tant que la SDN pouvait accorder des concessions continuelles à l’Allemagne, cette 

dernière en resta membre. Lorsqu’elle vit qu’elle avait atteint les limites de la bienveillance 

internationale, elle se retira de Genève.  

En Mars 1935, l’Allemagne répudia unilatéralement les clauses militaires des Traités 

de Paix en échange d’un grand zéro comme sanction. En automne 1935, l’Italie sous-estimait 

l’institution de Genève, ouvrit les hostilités en Éthiopie, sans vouloir passer par les procédures 

pacifiques requises par le Covenant. Elle se buta à une telle vague de résistance de la part de 

la quasi unanimité de la SDN, c’est-à-dire la moitié, qu’elle n’escomptait pas. L’article 16 fut 

appliqué pour la première fois à un des membres les plus sympathiques de la SDN. Si l’Italie 

put se tirer d’affaire c’est encore à la tardivité de l’établissement d’une véritable solidarité 
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anglo-française qu’elle le doit. L’impunité du geste italien ne pouvait ne pas avoir des 

conséquences. Le 7 Mars 1936, l’Allemagne répudia unilatéralement les clauses du Traité de 

Locarno. La réaction immédiate ne fut pas grande. Mais ce second geste allemand apporta des 

déclarations précises sur les relations anglo-françaises et anglo-franco-belges. 

Malheureusement, comme cette réaction est plutôt profonde que visible, la situation 

internationale s’empira.  

Or, ce que nous voulons c’est de prévenir la guerre non pas de la gagner une seconde 

fois. Cela étant, quelle est, à la lumière des exemples cités, la situation internationale présente 

et quels sont les moyens pratiques d’empêcher qu’une guerre n’éclate. J’ai employé à dessin 

la méthode d’exemplifier par des cas concrets l’origine du mal qui nous ravage, car ce n’est 

qu’en procédant ainsi que les solutions que je me permettrai de proposer trouveront leur 

justification. À l’heure présente, l’Europe se présente comme un camp de citadelles fortifiées, 

se dressant les unes contre les autres. Des barrières douanières infranchissables les séparent de 

façon complète. À l’intérieur de chacune de ces citadelles on arme, partout sous le couvert de 

l’intérêt de la défense nationale, cependant qu’on peut bien distinguer entre ceux qui sont 

menacés et qui ont raison d’armer, et ceux qui ne le sont pas et qui arment quand même, dans 

des buts objectifs sûrement, car lorsqu’il s’agit de la paix, ne fut-ce qu’en paroles, ils 

l’octroient à certaines nations nominativement désignées et garde un silence inquiétante pour 

celles qui ne figurent pas sur la liste. À l’extérieur de ces citadelles, c’est la propagande pour 

arriver à la domination des pays qui ont vécu jusqu’à nos jours en liberté. Mais ici, une 

distinction s’impose. Certaines de ces citadelles européennes ne font pas de propagande du 

tout au dehors de leurs frontières ou se contentent de présenter des modestes répliques aux 

coups massifs que frappe sur les opinions nationales la propagande des autres. D’autres de ces 

citadelles font une propagande tellement intense que l’on dirait que leur principale mission est 

de conquérir par la parole et par l’écrit les pays qu’ils se proposent d’assujettir par les armes.  

Le danger, le grand danger est que cette propagande prend. Ceux qui osent s’y opposer 

risquent leur vie ou leur situation. Cela n’empêche pas ces derniers de remplir le devoir, au 

risque de mourir sur l’autel de la Patrie. Mais ils y meurent en isolés, car personne du dehors, 

qui a les mêmes vues qu’eux, ne vienne à leur aide. La mission diplomatique change de face 

et de signification suivant qu’il s’agit d’un groupe ou de l’autre. Si pour certains États, elle 

continue d’être ce qu’elle a toujours été, c’est-à-dire l’intelligence et la courtoisie mises au 

service de la bonne entente entre Nations, pour d’autres la mission diplomatique se confond 

avec l’espionnage, avec l’immixtion la plus directe dans les affaires intérieures, avec 

l’accaparement des postes de commande à tel point que les fonctions publiques qui 

déterminent les mouvements d’un État sur la scène internationale ne soient détenues que par 

les hommes de confiance des chefs de cette diplomatie dynamique. À l’écart celui-ci, au 

travail celui-là, voilà le principal objectif que poursuit une telle diplomatie.  

Si quelqu’un osait soutenir que d’un pareil état de choses, la guerre n’éclatera pas à 

bref délai, on serait en droit de l’appeler aveugle, inintelligent ou de mauvaise foi.  

Que faut-il faire, pour que malgré tous ses obstacles la guerre puisse être écartée ? 

Selon moi, trois choses : a) négociations directes et immédiates sur le terrain politique et 

économique, avec ceux qui pourraient être demain nos ennemis, bien entendu en n’excluant 

pas de ces négociations tous les États intéressés ; b) renforcement des institutions 

internationales destinées à sauvegarder la paix ; c) mise sur pied immédiate d’un système qui 

ferait connaître à l’agresseur, d’avance et en temps utile, les conséquences que ses violations 

du droit international ne tarderait de produire. Il n’y a agresseur que là où il y a certitude 

d’impunité. Écarter cette certitude le plus tôt possible signifie conserver la Paix le plus 

longtemps possible.  

Laissez-moi développer ces trois idées.  
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I 

 

L’Allemagne est le pays qui par sa force et sa situation géographique pourrait le plus 

menacer la Paix existante. En affirmant cette proposition, loin de moi l’idée d’attribuer à 

l’Allemagne des idées belliqueuses.  

Mais il serait également inadmissible, au point de vue de l’étude de la situation 

internationale pressante d’attribuer à l’Allemagne les intentions guerrières et par là de 

l’offenser sans raison, que d’exclure d’une étude des possibilités d’une guerre future qu’en 

n’examinant pas celle que l’Allemagne pourrait déclancher à ses voisins à fin d’ouvrir un 

libre accès vers l’URSS, à l’égard de laquelle elle ne cesse de proclamer publiquement son 

hostilité. Que cette hostilité ne soit provoquée que par la différence d’idéologie entre 

l’Allemagne et l’URSS peu importe. Si l’Allemagne sort victorieuse d’une telle lutte, il ne 

reste pas moins vrai qu’elle se sera annexé un vaste réservoir de matières premières dont elle 

manque et qu’elle se sera assuré des débouchés dont elle a besoin pour écouler sa propre 

production.  

Mais une victoire de l’Allemagne à l’Est change l’équilibre des forces à l’Ouest. Il n’y 

a dons aucun État de l’Est ou de l’Ouest européen qui n’ait pas l’intérêt de voir éviter une 

guerre germano-russe. Cela étant, il est normal que les Grands États de l’Ouest, privilégiés et 

par leur force et par leur situation géographique dans cette première phase de la nouvelle 

guerre européenne où ils ne sont pas visés ne demandassent à l’Allemagne le plus tôt 

possible : que voulez-vous et au point de vue politique et au point de vue économique et 

quelles sont les garanties que vous êtes prêts à donner pour que vous obteniez ce que vous 

désirez et par là qui sait éviter une guerre à l’État provoqué par l’Allemagne ? 

La forme dans laquelle de telles conversations pourraient être échangées importe peu. 

Ce qui importe, ce sont les conditions auxquelles ces conversations doivent être 

subordonnées, sinon, on risque de transformer le moyen pacifique qu’est la négociation eue en 

accroissement de prestige de l’agresseur éventuel, c’est-à-dire on risque de transformer la 

méthode pour arriver à la paix en un armement moral de celui qui veut déclancher la guerre.  

Ceci exclue dès le début pour moi une conversation purement anglo-allemande. Tout 

le monde verra dans une telle conversation une chose que aucun Anglais n’aura conçu comme 

possible : un rapprochement anglo-allemand contre les autres pays, France, Russie, Europe 

Centrale, Pologne.  

Il faut que dès les débuts la conversation soit plurilatérale et qu’elle couvre aussi bien 

la sécurité de l’Ouest de l’Europe comme celle de l’Est de l’Europe.  

Je sais ce que l’on peut me répondre : l’Allemagne ne consentira jamais à une 

conversation portant sur la sécurité de ses frontières occidentales en même temps que sur la 

sécurité de ses frontières orientales.  

Je réplique : mieux vaut ne pas avoir de conversation du tout que refaire l’erreur de 

1925 en ayant l’air qu’on est tombé d’accord sur les frontières occidentales et en donnant 

l’impression que l’Allemagne a les mains libres à l’Est.  

Je sais bien que telle ne sera la pensée d’ancien gouvernement des États occidentaux. 

Mais il s’agit ici non pas seulement de la substance mais aussi de l’impression. Si par de 

fausses manœuvres on créera l’impression que l’État de l’Europe a été abandonné je vous 

prédis non pas seulement la germanisation de toute l’Europe Centrale mais encore un accord 

germano-russe. En effet, si les Soviets arrivent à la conviction que, dans leur résistance à 

l’Allemagne, les Grandes Puissances de l’Ouest les ont abandonnés, ce serait de bien 

médiocres politiques que de ne pas tâcher à arriver directement à une entente avec 

l’Allemagne. Je connais la diplomatie soviétique ; elle s’est révélée par trop habile pour que je 

puisse supporter un seul instant que la réplique qu’elle donnera à l’abandon des États de 

l’Orient Européen, ne soit pas un accord avec Berlin. Il y a d’ailleurs une différence 
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essentielle entre la vie privée et la vie politique : dans la vie privée la disparition d’une amitié 

n’appelle que le chagrin ; dans la vie politique la perte d’une amitié appelle la substitution 

d’une amitié nouvelle a l’amitié ancienne.  

Il y a d’ailleurs malgré la différence d’idéologie que le Chancelier Hitler ne cesse de 

proclamer, beaucoup de points de contact entre l’Allemagne et Russie. La sympathie 

réciproque des chefs militaires des deux pays et la longue tradition d’amitié entre Allemands 

et Russes suffisent à le démontrer. N’oublions pas que les Russes n’ont fait cause commune 

avec les Français que par voie accidentelle. Avant la Grande Guerre, ce fut l’erreur de 

l’Allemagne de ne pas renouveler le traité de réassurance tel que Bismarck l’avait conçu et 

pratiqué, qui motiva l’alliance franco-russe. Après la guerre, l’attitude du Chancelier Hitler à 

l’égard des Russes amena ces derniers a signer la Pacte d’Assistance Mutuelle de 1935.  

En parlant de la nécessité d’avoir l’URSS avec nous, je me place purement et 

simplement sur le terrain international. Quant à leur doctrine, le communisme, je suis le 

premier à déclarer ouvertement que je suis son adversaire sans merci. Et puisque certains ont 

volontairement ou non confondu la politique extérieure et la politique intérieure, je considère 

que nous devons tous nous tenir à équidistance de l’extrême gauche, comme de l’extrême 

droite, et à pratiquer une démocratie saine qui sait concilier les besoins de la liberté avec les 

besoins de l’autorité. Dans la vie publique de mon pays j’exprime cette conviction en disant 

que je suis prêt à passer une loi qui emprisonne à vie n’importe quel habitant de la Roumanie 

pour la simple raison qu’il se déclarera communiste, hitlérien ou fasciste. Dans ma vie privée 

j’exprime cette conviction de façon moins dramatique. J’ai l’habitude de dire que j’ai trop de 

vestons, trop de chemises et trop de cravates pour être communiste et que les bills de mon 

tailleur, Hill Brothers, sont les meilleurs certificats de ma mentalité bourgeoise.  

Cela étant, je vois, comme un premier moyen de préserver la Paix actuelle, une 

conversation très franche entre l’Allemagne et tous les États intéressés où on lui dirait à peu 

près ceci : 

« Vous considérez que la communisme est un danger pour l’Allemagne. Votre remède 

contre le communisme est la force. Le nôtre consiste dans les mesures économiques qui 

doivent avoir comme conséquence la prospérité et la sécurité de nos peuples. Nous serions 

prêts à vous faciliter la reprise de votre vie économique, soit par l’octroi d’emprunts soit par 

l’accès aux matières premières, au même titre que vous nous donnez des garanties sérieuses 

de Paix et à l’Ouest et à l’Est. Et pour que ces garanties ne soient pas vaines, nous vous 

demanderions de souscrire à un système de sanctions qui nous mette à l’abri à l’avenir des 

violations du droit international ».  

La Grande-Bretagne pourrait, à son compte, ajouter tout ce qu’elle a fait pour 

l’annulation des réparations et toutes les avances financières qu’elle a consenti à l’Allemagne 

pour mettre sa maison en ordre, mais que l’Allemagne a employé pour son réarmement.  

Ce qui est d’une extrême importance, c’est d’établir d’avance la machinerie des 

sanctions si l’Allemagne viole ses promesses données. Nous serions en effet l’objet de la risée 

du monde si sous prétexte de pacifier l’Europe nous financerions la revanche allemande.  

Si l’Allemagne accepte, la paix est assurée ; si elle refuse, le système des sanctions 

dont je parle mettrait quand même un puissant frein à la guerre.  

En quoi consisteraient ces sanctions immédiates dont je parle, à la différence de celles 

que le Covenant prévoit déjà ? 

Ce serait des accords militaires régionaux où entreraient les puissances intéressées de 

chaque Région. Sans de tels accords, non seulement les concessions de l’Allemagne sont 

inconcevables, mais les conversations elles-mêmes apparaissent dangereuses.  

 

II 
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Le second moyen de préserver la Paix Existante c’est le renforcer les institutions 

destinées à sauvegarder la Paix. J’entends par là le renforcement de la SDN. On a tellement 

critiqué cette dernière que moins sens de justice me fait dire : non, ce n’est pas le Pacte qui a 

faibli, ce sont les hommes ? 

Comment ? L’Angleterre, la France, les autres États sont exemples de tout reproche 

lorsqu’ils agissent isolément. Et lorsqu’ils agissent ensemble, sous le couvert de la SDN c’est 

cette dernière qui seule serait coupable ? Cette histoire, car cela en est une, me rappelle trop 

l’histoire des gentlemen qui font une société. Chacun d’eux agissant honorablement lorsqu’il 

est question d’une action individuelle mais tous ensemble tombent d’une faillite dans une 

autre. Comme dans la vie privée, il est impossible que la succession de la faillite de la 

corporation n’affecte pas l’honorabilité des membres qui la composent, de même la faillite 

répétée de la SDN ne peut laisser intacte l’honneur de ses membres. Il s’agit là d’un moyen de 

préserver la paix, qui, à la différence du premier et du troisième, exige du temps pour être mis 

en application.  

C’est pourquoi ce n’est pas ici, c’est dans un autre endroit que je me suis réservé le 

droit de développer à fond ce sujet. Ici je me contenterai d’énoncer les conclusions auxquelles 

je suis arrivé.  

a) Il ne s’agit pas de reformer le Covenant, ni totalement, ni partiellement. Nous nous 

buterions à des difficultés si grandes qu’une telle tâche serait insoluble.  

b) Il s’agit de sortir de la conception wilsonienne qui veut que toute la planète entre en 

guerre si une agression s’est produite dans n’importe quelle partie du monde. Il s’agit de la 

remplacer par des accords militaires régionaux renforcés par les sanctions économiques 

universelles. Car, si l’on enlève le caractère d’universalité des sanctions économiques, on aura 

enlevé tout lien qui unit les membres de la SDN. Cette dernière n’est pas une Académie 

Morale. C’est une institution politique destinée à prévenir la guerre illégale et dans certains 

cas à la réprimer. Où arriverions nous si l’article 16 du pacte perdait son caractère 

d’universalité ? En vertu de cet article on n’est pas obligé automatiquement de faire la guerre, 

mais on est obligé automatiquement de prendre de sanctions économiques contre l’agresseur. 

Si l’application de l’art. 16 a échoué dans le conflit italo-éthiopien, c’est qu’elle n’a pas été 

complétée par des sanctions militaires régionales et c’est parce que l’on a appliqué l’art. 16 de 

façon tout à fait critiquable.  

Prenons l’Europe et partageons la en zones au point de vue de la sécurité et de 

l’assistance militaire. Nous avons d’abord la zone qui intéresse la Grande-Bretagne : le Rhin 

et où des accords militaires sont possibles entre la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne 

si elle le veut. Nous avons ensuite l’Est Européen où l’action de l’URSS, de la 

Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie, de l’Allemagne, si elle le voulait, et de la 

France qui est engagée et de par son Traité avec la Tchécoslovaquie et de par son Traité avec 

l’URSS apparaissait comme raisonnable et effective. 

Et puisque j’ai parlé de l’entrée de la Roumanie dans ce deuxième accord régional, et 

puisque l’on a dit beaucoup de choses inexactes sur le profit du Pacte d’Assistance russo-

roumain, entre autres que j’avais dépassé mes pouvoirs et que j’ai accordé le libre passage à 

travers la Roumanie des troupes soviétiques, je ferais une grande faute si je ne profitais de 

l’occasion présente, pour mettre les choses au point.  

Je suis autorisé par Sa Majesté le Roi Carol II et par le Gouvernement roumain à 

l’unanimité depuis Juillet 1935 – il y aura donc bientôt 2 ans – de conclure avec l’URSS un 

Pacte d’Assistance Mutuelle.  

Comme je désirais que l’entrée en action des deux pays n’ait lieu que lorsque la France 

sera entrée en action – et comme la ratification française du pacte franco-russe ne peut donner 

qu’en Mars 1936, ce n’est qu’en Juillet 1936 que j’ai pu avoir avec M. Litvinoff un premier 

échange de vues sur la matière. Je crois ne pas me tromper en vous affirmant que si j’étais 



60 

 

resté M[inistre] des Affaires Étrangères, un Pacte russo-roumain eût pu être signé à Genève en 

Septembre 1936 sur les bases suivantes : 

A. Assistance mutuelle dans le cadre de la SDN (comme par exemple celle du Traité 

tchécoslovaque ou français) pas contre un pays spécialement visé, mais général contre tout 

agresseur européen.  

B. Ceci enlève dès le début tout caractère antiallemand. Reconnaissance par le 

gouvernement de l’URSS qu’en vertu de ses différentes obligations d’assistance les troupes 

soviétiques ne pourront jamais franchir le Dniestr sans une demande formelle du 

Gouvernement Royal de Roumanie à cet effet, de même que le Gouvernement Royal de 

Roumanie reconnaît que les troupes roumaines ne pourront jamais franchir le Dniestr vers 

l’URSS sans une demande formelle du Gouvernement de l’URSS.  

C. Obligation du Gouvernement de l’URSS qu’à la demande du Gouvernement Royal 

de Roumanie il retire immédiatement les troupes soviétiques du territoire roumain à l’Est du 

Dniestr de même qu’obligation du Gouvernement Royal de Roumanie de retirer 

immédiatement, à la demande du Gouvernement de l’URSS les troupes roumaines du 

territoire de l’URSS à l’Ouest de Dniestr. 

L’histoire dira si le bon serviteur de la Roumanie fut celui qui obtint l’assistance de 

l’URSS contre n’importe quel agresseur européen basé sur le non passage du Dniestr, ou ceux 

qui par leur propagande et la légende crée quant à l’accord pour le passage du Dniestr ont 

laissé la Roumanie isolée face à l’Allemagne et à l’URSS le droit du passage que, sauf 

stipulation contraire, confère l’article 16 du Pacte.  

Inutile de dire qu’un tel accord russo-roumain avait pris en sérieuse considération et 

les intérêts tchécoslovaques et les intérêts de la Pologne, et qu’il exprimait sous forme 

politique certains empêchements techniques.  

D. Enfin dans ce second moyen de sauvegarder la Paix j’inscris l’abolition des 

directives données par l’Assemblée en 1921. Ces directions auraient une valeur si les 

amendements du pacte votés en 1921 eussent été acceptés. Pour ma part, je considère que 

l’échec de la SDN dans le conflit italo-éthiopien est dû au fait que nous nous sommes 

prévalus de ces directives pour appliquer les sanctions par paliers (graduellement) alors que le 

Pacte les veut globales et automatiques. Ainsi, je considère que tant que ces directives ne sont 

pas abolies, le droit d’évasion des obligations du pacte existe pour chacun et par là la Paix 

actuelle devient très fragile.  

 

III 

 

J’arrive au troisième moyen de sauvegarder la Paix Actuelle. J’avoue que c’est le point 

le plus délicat de ma conférence.  

On disait couramment pendant la Grande Guerre et après : si la Grande-Bretagne avait 

parlé une semaine plus tôt, la guerre aurait pu être évitée.  

Ceux qui tenaient ce langage avaient raison.  

La meilleure preuve est que lorsque le très Honorable Secrétaire d’État aux Affaires 

Étrangères, M. Eden, annonça clairement les cas dans lesquels la Grande-Bretagne prendra les 

armes, à la différence de ceux où elle s’en tiendrait au Covenant et dit notamment qu’une 

attaque de la France serait égale à une attaque de la Grande-Bretagne, l’effet fut immédiat. 

L’Allemagne multiplia de plus en plus ses assurances de paix à la France et à la Belgique, 

mais garda un silence inquiétant quant à l’Europe Centrale et l’Est de l’Europe.  

Les étrangers ne se rendent pas compte de l’importance de l’évolution qui s’est 

produite en Grande-Bretagne, et du courage politique que révèle un tel langage de la part de 

M. Eden.  
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Si je ne voyais pas en M. Eden l’un des facteurs principaux de la future reconstruction 

de la Paix en Europe, je pourrais dire : « vous pouvez ne plus rien faire, cher M. Eden ; la 

Paix Européenne vous doit une reconnaissance qui remplit la carrière d’un homme 

politique ». Mais, comme j’ai besoin de M. Eden, et encore beaucoup, je ne lui tiendrai pas ce 

langage.  

Mais remarquez que là où les paroles de M. Eden ne s’appliquent pas, le fantôme de la 

guerre n’a pas disparu. Il existe, effrayant, pour l’Europe Centrale et Orientale. Quelques 

paroles anglaises pourraient le faire disparaître.  

Je vous connais trop, je ne vous demanderai pas l’impossible.  

Je sais que déclarer à titre préventif que l’Angleterre entrera en guerre pour l’Europe 

Centrale ou Orientale est une impossibilité. Le chemin que vous avez déjà parcouru est très 

grand. J’ai été un de ceux qui ont prédit à Genève en 1924 la non acceptation du Protocole. 

C’était tellement contraire à votre psychologie. Et, comme en ce qui me concerne 

personnellement j’ai une tendance à suivre la Grande-Bretagne, j’ai agi de telle sorte que mon 

Pays n’a pas signé le Protocole, quoique la France et les autres États de la Petite Entente 

l’aient signé. La tragédie de ma vie est que je voudrais toujours suivre la ligne politique 

anglaise, mais ma connaissance de la Grande-Bretagne me dit que le plus souvent c’est très 

difficile.  

Comme l’Empereur Trajan n’a pas établi ses colons dans une région qui intéresse 

spécialement l’Angleterre, comme mon pays n’est pas riverain d’une mer qui intéresse 

spécialement l’Angleterre, le seul moyen pour moi de m’approcher de l’Angleterre (qui est 

domiciliée par accident en Europe) c’est de m’accrocher à ses deux pieds en Europe : la 

France et la SDN. Plus j’aurai des rapports intimes avec la France, plus je serai un croyant et 

un pratiquant honnête de la SDN, plus j’aurai la conscience d’avoir été un bon serviteur de 

l’amitié anglo-roumaine.  

Un engagement prévoyant d’intervenir dans les affaires de l’Europe Centrale et 

Orientale est une impossibilité. Mais le silence absolu de la Grande Br. à ce sujet est aussi une 

impossibilité. Pour préserver la paix en Europe Centrale il faut demander à la France 

d’interpréter ses engagements avec la Tchécoslovaquie de façon extensive, de considérer 

l’Anschluss manu militari comme une attaque de la Tchécoslovaquie ; et il faut demander à la 

Gr. Br. de parler.  

À vous de trouver la formule qui, sans vous engageant d’avance dans une guerre dans 

ces régions, affirme votre présence dans de tels conflits.  

Une Angleterre absente de l’Europe Centrale et Orientale, c’est la guerre à coup sûr 

dans ces régions.  

Au fond, qu’est-ce que je vous demande ? 

Des paroles ! Pour nous ? Non ; Messieurs, pour vous.  

En ce qui nous concerne, nous avons connu à tel point la souffrance, qu’une de plus ou 

une de moins ne changera pas le cours de notre vie. Michelet a admirablement résumé 

l’histoire de mon pays en disant : Ô, Roumanie, toi qui a connu la souffrance sans avoir connu 

la gloire. J’ai encore dans mon esprit l’image des voitures dans lesquelles mes arrières grands-

parents allaient se réfugier dans la montagne lorsqu’ils apprenaient que les vieux Turcs 

avaient franchi le Danube. J’ai encore dans mes oreilles les voix de mes grands-mères 

maternelles et paternelles, lorsqu’il me décrivait l’effroi avec lequel elles montaient comme 

enfants dans ses voitures, sans jamais savoir si c’étaient elles qui arrivaient les premières dans 

les Carpates, ou si c’était les vieux Turcs qui les premiers allaient les rejoindre pour les 

capturer. Beaucoup des membres de ma famille, qui ont connu dans mon pays la célébrité, 

sont nés dans la montagne. 
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Quant à moi, qui n’ai pas connu l’invasion turque, j’ai connu en échange, pour n’avoir 

pas voulu conclure la Paix Séparée avec les Allemands en 1918, l’honneur de l’exil, avec mon 

chef Take Ionesco.  

Non, ce n’est pas à nous que je pense, c’est à vous. Je n’ai jamais connu une plus belle 

image de la Paix que celle que représente le peuple anglais, les jours de fête, couchés sur 

l’herbe, dans des habits qui les font ressembler à des fleurs.  

Il y a l’impossibilité, si la guerre éclate, en Europe Centrale ou Orientale, que par un 

étranglement la Grande-Bretagne ne soit pas amenée à en faire partie.  

Et alors, c’est à vous, aux Anglais que je pense lorsque je dis : le silence peut faucher 

la vie de tous ces êtres nés pour le bonheur de vivre ; une parole dite d’avance, en temps utile, 

peut écarter la mort qui les guette.  

Quelle preuve plus élégante de la grandeur de votre pays, du prestige de la Grande-

Bretagne que d’arriver à constater qu’une parole émanant d’elle peut changer la face du 

Monde.  

Et il m’est impossible de ne pas lier la conclusion de ma conférence au début de la 

Bible : au commencement il y avait la Parole et la Parole était Dieu. Et Dieu était la Parole.  

Cap Martin, 24 Mai 1937 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 2, caiet 3. 
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REPLICĂ DATĂ DE ZIARUL „EPOCA“ LA ARTICOLUL DIN ZIARUL „MIŞCAREA“ 

DESPRE ACTIVITATEA PESTE HOTARE A LUI  

GRIGORE FILIPESCU ŞI LEGĂTURILE SALE CU NICOLAE TITULESCU  

 

 

Agitaţia dlui Gheorghe Brătianu 

 

 Într-un articol în care argumentele sunt întocmite cu se spune, se spunea şi e probabil, 

oficiosul d-lui Gheorghe Brătianu afirmă că… 

 Dar mai bine să cităm: 

 „Până acum, se spunea că Dsa urmărea o legaţie. Acum, în urma acestei activităţi, 

probabil că pretenţiile au crescut. Poate d. Filipescu se gândeşte la vreun minister într-un 

guvern naţional-ţărănesc?! 

 În acest scop, Dsa a vizitat pe mai mulţi oameni politici francezi şi apoi pe d. 

Titulescu. Pentru a se vedea că într-adevăr se ocupă cu unele combinaţii, să reamintim ceea ce 

Dsa a spus într-un recent interviu: 

 «Sunt sigur că d. Titulescu va relua conducerea politicii noastre externe. N-ar fi trebuit 

s-o părăsească niciodată. Va fi ceva cam greu de digerat pentru unii din politicienii noştri. Dar 

nu vor avea de ales.» 

 După cum se vede, d. Filipescu face pe profetul, dar nu în ţara sa… 

 D. Filipescu s-a dus peste hotare să chibzuiască politica noastră externă. E un joc pe 

care Dsa, cel dintâi, îl va considera în curând ca extrem de primejdios. Suntem convinşi de 

asta.“ 

 Aşadar, d. Grigore Filipescu vânează un… minister! Mărturisim că din partea ziarului 

dlui Gheorghe Brătianu afirmaţia (ori insinuarea) ne surprinde. Asemenea imbecilităţi, la 

locul lor în ziarul traficantului tricolor, n-ar fi avut ce căuta într-un ziar pretins serios. 
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 Şi mai departe: pentru a obţine acest minister într-un guvern naţional-ţărănist, d. 

Filipescu a vizitat pe mai mulţi oameni politici francezi şi apoi pe d. Titulescu! 

 Aşadar, acesta este rostul convorbirilor pe care d. Grigore Filipescu le are din când în 

când cu unii oameni politici străini: vânează ministere. 

 Mai nostim este (adică mai trist) că „Mişcarea“ are aerul să şi documenteze, citând 

dintr-un interviu al dlui Filipescu: „sunt sigur că d. Titulescu va relua conducerea politicii 

noastre externe“. 

 Vedeţi, asta este buba. Se vede câtă dreptate avea d. Filipescu spunând: „va fi ceva 

cam greu de digerat pentru unii din politicienii noştri“. 

 Nu este voie nici să crezi că d. Titulescu va reveni la Externe! Ce va fi când în adevăr 

va reveni? 

 În definitiv, pentru îndrăzneala de a crede acest lucru preşedintele Partidului 

Conservator poate fi pedepsit! 

 Încă o dată, însă, ne miră cum au putut fi grămădite într-un ziar care are pretenţia 

seriozităţii, şi într-un atât de scurt articol, imbecilităţile cu vânarea ministerului şi convorbirile 

cu oameni politici francezi, în acest scop. 

 Ce naiba, nu se poate luptă politică fără astfel de metode polemice? 

 

„Epoca“, 23 mai 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 425. 
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VERSIUNE PRIMARĂ A CONFERINŢEI
39

 ŢINUTĂ DE NICOLAE TITULESCU LA 

LONDRA, LA INSTITUTUL REGAL PENTRU AFACERI INTERNAŢIONALE 

 

 

Cap Martin, 24–28 Mai 1937 

 

La question des sanctions 

 
Il faut reconnaître que la SDN a subi ces derniers temps des échecs qui ont 

profondément affecté son prestige. Si l’on peut expliquer certains de ses échecs par son 

manque d’action, comme par exemple dans le cas de la guerre sino-japonaise, son dernier 

échec, celui dans le conflit italo-éthiopien, est dû à l’inefficacité de son action.  

Nous avons une SDN. Elle doit vivre. Mais elle doit aussi remplir sa mission. La SDN 

n’est pas une Académie Morale, une confrérie de techniciens. C’est une institution politique 

dont le but principal est d’éviter la guerre. C’est dans l’application des sanctions, c’est-à-dire 

après avoir essayé de prévenir la guerre par les procédures prévues dans les articles 11 à 15, 

que se révèle au maximum l’action de la SDN.  

Que sont les sanctions prévues par le Pacte ? Pourquoi se sont-elles révélées 

inefficaces lorsque, récemment, il s’est agi de les appliquer ? 

                                                 
39

 Editorii n-au procedat la traducerea acestui text, considerând-o inutilă, întrucât nu a fost 

pronunţat ca atare la conferinţele din Marea Britanie, pentru care probabil a fost pregătit, dar a 

fost folosit ca bază în intervenţiile sale, unele paragrafe consistente identificându-se în textul 

conferinţei ţinute la Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale, la 9 iunie 1937, publicat de 

noi în limbile engleză şi română. 
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Que doit-on faire pour améliorer le système des sanctions, à fin que la SDN puisse 

remplir sa mission de paix.  

Voilà trois questions que je me permettrai d’examiner avec vous.  

 

25 Mai 1937 

I 

 

Si un différend est de nature à menacer la paix, le Pacte de la Société des Nations a 

pris des mesures très nettes soit pour empêcher la guerre, soit pour la faire cesser par une 

pression militaire ou économique.  

Il y a d’abord un principe que l’on ne doit jamais perdre de vue : toute guerre ou 

menace de guerre, qu’elle affecte directement ou non l’un des Membres de la Société, 

intéresse la Société toute entière. Celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder 

efficacement la Paix des Nations. C’est l’objet du paragraphe 1de l’article 11. 

Il y a ensuite un moyen de prévenir la guerre que représente le paragraphe 2 de l’art. 

11 : c’est le droit qu’a tout Membre de la Société des Nations d’appeler, à titre amical, 

l’attention de l’Assemblée sur toute circonstance de nature à affecter les relations 

internationales et qui menace par suite de troubler la Paix ou la bonne entente entre nations, 

dont la paix dépend.  

Il y [a] enfin une obligation, qui est l’essence même de la Société des Nations : c’est 

celle qu’a tout Membre de la Société des Nations, s’il s’élève un différend susceptible 

d’entraîner une rupture, de soumettre ce différend soit à la procédure de l’arbitre ou à un 

règlement judiciaire, soit à l’examen du Conseil.  

C’est là l’objet des articles 12, 13 et 14 du Covenant.  

Personne ne peut plus se faire justice tout seul en droit international actuel, comme il 

ne peut se faire justice tout seul depuis longtemps en droit privé. C’est là la grande conquête 

spirituelle de la Guerre qui finit en 1918. Le monde évoluera vers la Paix organisée où vers le 

système du rapt par la force dont l’Histoire est pleine, suivant que les nations sont ou ne sont 

pas décidées à maintenir la victoire du droit sur la force inscrite comme principe et guide dans 

le Covenant.  

En effet, s’il s’élève entre les Membres de la Société des Nations un différend 

susceptible d’entraîner une rupture et si ce différend n’est pas soumis à l’arbitrage, c’est au 

Conseil qu’incombe le devoir d’examiner ce différend. Si le Conseil réussit à le faire, il 

publie, dans la mesure qu’il juge utile, un exposé relatant les faits et les termes de ce 

règlement. Si le différend n’a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport voté soit à 

l’unanimité, soit à la majorité pour faire connaître les circonstances du différend et les 

solutions qu’il recommande. Si le rapport est voté à l’unanimité, la voix des Parties ne 

comptant pas dans le calcul, les Membres de la Société s’engagent à ne pas recourir à la 

guerre contre aucune des Parties qui se conforme aux conclusions du rapport. Si le Conseil ne 

réussit pas à faire accepter son rapport à l’unanimité, les Membres de la SDN se réservent le 

droit d’agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice. C’est là 

en résumé la substance de l’article 15 du Pacte. Comme on le voit, la guerre n’est pas 

complètement écartée par le Covenant. Mais elle ne peut plus éclater pour être légale sans que 

les procédures pacifiques prévues par le Pacte ne soient préalablement appliquées. J’ai 

soutenu pour ma part que depuis la signature du Pacte Briand-Kellogg, qui prévoit et le 

renoncement à la guerre comme instrument de politique nationale et le recours aux solutions 

pacifiques pour tous les différends de quelle que nature qu’ils soient, il résulte de la 

superposition du Pacte Briand-Kellogg au Covenant pour les États signataires de deux 

instruments diplomatiques, l’obligation de renoncer à la guerre même dans le cas où le 

Covenant considérait la guerre comme légale. Mais je n’ai pas tardé à observer que bien peu 
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étaient ceux qui partageaient mon avis. Aussi, aujourd’hui je dois avec regret ne plus 

l’invoquer, sinon j’apparais comme désarmé au milieu de ceux qui brandissent le sabre au 

nom de la loi.  

Nous savons maintenant à quelles règles un différend international doit être soumis 

avant que l’on ne puisse penser au recours à la force.  

Qu’arrivera-t-il si ces règles sont violées et si l’on recourt à la guerre sans les avoir 

préalablement suivies ?  

Il y a, Messieurs, à ce sujet dans le Covenant un texte d’une clarté tellement grande, 

qui lie avec force juridique obligatoire tous les Membres de la SDN, qui, s’il était appliqué à 

la lettre, toute la guerre d’agression échouerait toujours. C’est l’article qui traite les sanctions, 

l’article 16.  

Il existe une loi internationale qui stipule que si un Membre de la SDN recourt à la 

guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto 

considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres de la 

Société. 

Il existe une loi internationale qui oblige tous les Membres de la SDN de rompre 

immédiatement avec l’État en rupture de Pacte toutes relations commerciales ou financières, 

d’interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l’État en rupture de Pacte et à faire 

cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux 

de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société.  

Il existe une loi internationale que prévoit qu’en ce cas, le Conseil a le devoir de 

recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens 

par lesquels les Membres de la SDN contribueront respectivement aux frais armés destinés à 

faire respecter les engagements de la Société.  

Il existe une loi internationale qui oblige les Membres de la SDN de se prêter l’un à 

l’autre un mutuel appui dans l’application des mesures économiques et financières pour 

réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter ; une loi 

internationale qui oblige les Membres de la SDN de se prêter également un mutuel appui pour 

résister à toute mesure spéciale dirigée contre l’un d’eux par l’État en rupture de Pacte ; une 

loi internationale qui oblige les Membres de la SDN de prendre les dispositions nécessaires 

pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui 

participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.  

Il existe enfin une loi internationale qui prévoit que peut être exclu de la SDN tout 

Membre qui s’est rendu coupable de la violation d’un des engagements résultant du Pacte.  

Que veut-on de plus ?  

Pour ne pas mériter nous-mêmes le reproche d’exagération, regardons d’un peu plus 

près les dispositions de l’art. 16 que je viens d’énoncer. 

Il est important de relever tout d’abord que l’expression de sanction n’est pas 

employée par le Covenant. Sanctionner signifie punir ou réprimer. De là, certains auteurs ont 

déduit que l’art. 16 du Pacte avait moins comme but de réprimer l’action de l’État en rupture 

du Pacte que de prévenir la rupture par les menaces qu’il contient. Ce n’est pas là mon 

opinion.  

D’abord, l’article 16 envisage l’exclusion de la SDN de tout Membre qui a violé un 

des engagements du Pacte. Il s’agit bien là d’une répression en règle.  

Ensuite, les dispositions de l’art. 16, tout en pouvant être préventives pour la menace 

qu’elles constituent aux yeux de l’agresseur, sont nullement répressives. 

Qu’est-ce que la rupture immédiate des relations commerciales et financières avec 

l’agresseur, sinon la répression de ce dernier ? Qu’est-ce donc l’organisation de la force 

militaire collective que prévoit l’alinéa 2 et les engagements de laisser libre passage aux 
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forces qui participent à une action commune pour faire respecter les engagements de la 

Société sinon la répression de la violation des engagements pris en vertu du Pacte ? 

26 Mai 1937 

 

Que l’article 16 ne prévoit pas la guerre contre l’État agresseur dans le sens de punir 

ce dernier par l’enlèvement des territoires de l’agresseur ou l’acceptation de certaines 

servitudes internationales imposées à ce dernier par des Traités que l’on conclurait avec lui, je 

suis d’accord et je le regrette. Mais que l’on appelle prévention l’action de la force militaire 

destinée à être entreprise en vertu de l’article 16, j’avoue ne pas le comprendre.  

On dit que l’article 16 prévoit des mesures de police. D’accord. Mais c’est une chose 

que l’action du policeman qui pour assurer l’ordre dans les rues dit simplement : prière, 

circulez. Et c’est tout à fait une autre chose que l’action du même policeman qui dans certains 

cas sort le revolver et tire.  

Pour résumer ma pensée, je crois que l’article 16, tout en ayant un caractère préventif 

par les menaces qu’il contient, constitue la répression type de la collectivité des peuples 

contre la violation du droit international par certains d’entre eux.  

Je veux attirer votre attention sur un autre point que les juristes ne cessent de mettre en 

relief. Ils font remarquer que ce n’est que pour la rupture des relations commerciales et 

financières que le Covenant emploie le mot immédiatement. Ils en déduisent qu’en ce qui 

concerne les autres obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 16, notamment 

l’interdiction de tout rapport entre les nationaux et ceux de l’État en rupture du Pacte, et la 

cessation des communications financières, commerciales et personnelles entre les nationaux 

de cet État et ceux de tout autre État, membre de la SDN, ces obligations ne sont pas sujettes à 

une application immédiate et qu’un terme raisonnable peut leur être accordé.  

Ce n’est là encore pas mon opinion.  

Le Covenant a employé une seule fois l’expression immédiatement parce que c’eut été 

d’une inélégance suprême au point de vue de la rédaction que d’employer trois fois le mot 

immédiatement dans une seule phrase, dont les trois parties sont séparées par une simple 

virgule.  

Je considère donc que toutes les obligations comprises au paragraphe premier de l’art. 

16 doivent être appliquées immédiatement. Mais il se peut qu’en fait l’application de certaines 

d’entre elles requièrent un certain temps. Le retard de leur application ne dérive pas du fait 

que le mot immédiatement n’a pas été répété 3 fois. Il ne constitue donc pas un droit. Il est la 

conséquence de certaines circonstances de fait. Il constitue plutôt l’application de l’adage : à 

l’impossible nul n’est tenu. Partant, le retard doit être le plus court possible, ou qu’il est 

commandé par des raisons objectives et non pas subjectives.  

Si je passe du paragraphe 1 au paragraphe 2 de l’article 16, je dois reconnaître que sa 

rédaction est telle que son application garde dans une assez large mesure le caractère 

facultatif. En effet, le Conseil a le devoir de recommander aux Membres de la SDN les forces 

militaires par lesquelles ces derniers contribueront aux forces armées destinées à faire 

respecter les engagements de la SDN.  

Une recommandation du Conseil est une chose très importante, à laquelle tous les 

Gouvernements doivent prêter leur plus sérieuse considération, mais c’est une 

recommandation, c’est-à-dire elle n’a pas de force obligatoire. On ne peut sérieusement 

soutenir qu’on soit obligé à faire la guerre en vertu du par[agraphe] 2 de l’article 16. On a le 

droit de la faire en vertu de ce paragraphe, on a même l’obligation morale de ne pas laisser ce 

texte lettre morte, et on a l’obligation juridique de faire la guerre si des accords spéciaux, 

conformes au Covenant, ont, par anticipation, prévu l’application de l’article 16 et par là ont 

créé l’obligation juridique d’agir militairement soit dans le cas où le Conseil a voté une 

résolution unanime désignant l’agresseur, soit dans le cas où le Conseil a voté une résolution à 
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la majorité, c’est le cas de l’art. 15 par. 7, soit dans le cas où le Conseil n’a pas voté de 

résolution du tout et que les parties, par leur accord préventif préalable, ont voulu envisager et 

combler cette lacune.  

Il n’en reste pas moins vrai que si les sanctions militaires sont facultatives il résulte de 

l’article 16 quatre engagements qui ont un caractère juridique nettement obligatoire. C’est 

d’abord l’engagement d’appliquer immédiatement les mesures économiques prévues par le 

par. 1 de l’art. 16. C’est ensuite l’obligation des Membres de la SDN de se prêter l’un à l’autre 

un mutuel appui dans l’application des mesures économiques et financières pour réduire au 

minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. C’est encore l’engagement 

de se prêter un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l’un d’eux 

par l’État en rupture de Pacte. C’est enfin l’engagement de prendre les dispositions 

nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout membre de la 

Société qui participera à une action commune pour faire respecter les engagements de la SDN.  

Ce dernier engagement mérite de retenir un peu plus longuement notre attention. C’est 

autour de lui que se sont déroulées récemment des négociations importantes. Est-ce que cet 

engagement contient une obligation automatique ? Oui et non. Une distinction s’impose.  

Comme nous le verrons, si le Conseil est devenu l’organe central de l’application de 

l’art. 16, il appartient à chaque Membre de la SDN d’apprécier individuellement si un État 

donné est agresseur ou non. Tout Membre de la SDN est maître de désigner souverainement 

l’agresseur. Il est vrai que l’opinion du Conseil, surtout si elle est unanime, aura une grande 

influence et attirera dans le sens de ses vues. Il n’en reste pas moins vrai que l’appréciation du 

Conseil, quelle que grande soit sa valeur morale, ne peut juridiquement obliger un État non 

Membre du Conseil à suivre ce dernier.  

C’est un postulat pour moi que de dire : chaque membre de la SDN est en droit 

d’apprécier dans sa pleine et entière souveraineté quel État est l’agresseur dans un conflit. 

Mais une fois qu’un État a librement désigné l’agresseur, il me semble que l’obligation de 

passage des troupes est une conséquence automatique de sa désignation. Reconnaître que 

l’État X est agresseur et se réserver encore le droit d’accepter ou non le passage des troupes 

constitue pour moi une incompatibilité. On a déjà accepté cette obligation dans le passé, en 

signant le Pacte de la SDN. Chaque État garde le droit de juger qui est agresseur dans chaque 

cas concret. Une fois qu’il est d’accord avec l’organe central de la SDN, le Conseil, sur la 

désignation de l’agresseur, il doit faciliter à ce dernier l’accomplissement de sa tâche.  

Il reste, il est vrai, le cas ou un État, de par sa situation géographique, risque de 

devenir lui aussi victime de l’agresseur, s’il ouvre ses frontières à des armées étrangères 

destinées à le combattre. Il me semble que la situation géographique donne à l’État intéressé 

le droit de subordonner le passage des troupes à des mesures militaires de la part des États 

Membres en vue de sa propre défense, mais qu’elle ne saurait effacer les obligations formelles 

de l’art. 16 du Covenant. 

« En vous aidant, je cours un risque, donc aidez-moi pour que j’eusse vous aider » 

telle me semble la doctrine du Covenant. « Je reconnais que X est agresseur, mais je ne 

saurais vous aider, car je cours un risque ». Voilà un langage qui est pour moi la négation du 

Covenant.  

Cherchons aussi à voir ce que signifient les mots « action commune » qui se trouve 

dans le par. 3 de l’article 16 à propos du passage des troupes. Faut-il qu’il y ait action de tous 

les Membres de la SDN pour que l’obligation du passage des troupes existe ? Certainement 

pas. Il suffirait du manque d’un contingent paraguayen, par exemple, pour que les États de 

l’Europe ne puissent plus se prêter l’assistance dont parle l’art. 16. Ce n’est certainement pas 

ce qu’ont voulu les auteurs du Covenant. Tout ou rien, peut être une devise d’amour, mais pas 

de politique. Quelque chose vaut mieux que rien, telle me semble être le commandement de la 

sagesse politique.  
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Mais en quoi consiste ce quelque chose ?  

Un homme, qui a une très haute responsabilité et qui parlait récemment au nom d’un 

pays spécialement intéressé dans la question du passage des troupes en vertu de l’article 16, 

disait que l’action commune signifie au moins l’action des voisins. Cet homme, en ne 

demandant pas la participation de tous les Membres de la SDN pour l’application de la 

dernière partie du par. 3 de l’art. 16, a prouvé par là sa grande intelligence politique, d’ailleurs 

unanimement reconnue. Mais en demandant l’action des voisins, il a parlé en national, c’est-

à-dire en se plaçant au point de vue des intérêts propres à son pays. Il y a d’autres pays qui 

attendent l’assistance non pas des voisins qui sont leurs ennemis, mais des voisins de 

l’agresseur. Comment pourrait-on, dans ces cas, parler de l’action des voisins pour appliquer 

les dispositions de l’article 16 ? Il me semble que le quelque chose auquel se réduit l’action 

commune de l’art. 16, aux yeux mêmes des hommes responsables les plus intéressés, doit être 

cherché dans les pactes d’assistance mutuelle conclus conformément au Covenant.  

Dès qu’il s’agit de mettre en application un pacte d’assistance mutuelle valable, c’est-

à-dire conforme aux stipulations du Covenant, et conclu en prévision de l’application de l’art. 

16, l’obligation de laisser passer les troupes existe sous la double condition : a) que l’État, sur 

le territoire dont il s’agit que les troupes passent, ait reconnu lui-même l’agression ; b) que les 

mesures militaires qu’il demande pour couvrir les risques que peut lui faire courir le passage 

des troupes lui en soient accordées.  

Voici, Messieurs, commenté avec toutes les précisions désirables, le droit 

international en vigueur concernant les sanctions et qui lie tous les États Membres de la SDN, 

parce qu’aucune disposition contraire à celles que je viens d’énoncer n’est venue se substituer 

à ces dernières.  

Ce droit international a cependant connu des coups qui ont pu lui enlever une partie de 

son prestige aux yeux des certains, mais qui n’ont en rien affecté sa force obligatoire, car le 

droit n’est pas assimilable à un être vivant : ce n’est pas les coups qui peuvent tuer le droit, 

c’est seulement l’abrogation en forme légale où la novation c’est-à-dire la substitution d’une 

règle nouvelle à force obligatoire à la règle ancienne qui ainsi disparaît.  

Ceci m’amène à vous parler des fameux amendements de 1921, qui ne connurent 

jamais la force de la loi.  

En effet, l’Assemblée vota le 4 Octobre 1921 certaines résolutions comportant 

amendements à l’art. 16 du Pacte et certaines résolutions concernant l’arme économique, 

destinées à servir de directives que l’Assemblée recommande à titre provisoire au Conseil et 

aux Membres de l’Assemblée tant que les amendements ne seront pas mis en vigueur dans la 

forme voulue par le Pacte.  

Quels sont ces amendements ? Quelles sont ces directives ? Que valent elles tant que 

les amendements ne sont pas entrés en vigueur ?  

Ils sont au nombre de quatre. Seulement le dernier des ces amendements constitue un 

changement important du texte de l’art. 16 tel que nous venons de l’étudier.  

En effet, le premier de ces amendements se contente de substituer dans la dernière 

partie du premier alinéa de l’article 16 la notion de résident à celle de national.  

Le second amendement désigne de façon tout à fait utile l’organe central en matière de 

sanctions. 

« Il appartient au Conseil d’émettre un avis sur le point de savoir s’il y a ou non 

rupture de Pacte. Au cours des délibérations du Conseil sur cette question, il ne sera pas tenu 

compte du vote des Membres accusés d’avoir eu recours à la guerre et des Membres contre 

qui cette guerre est entreprise ».  

C’est une analogie avec l’article 15 tout à fait légitime et explicable. Ajoutons que le 

Conseil n’émet qu’un avis, ce qui confirme la thèse que je viens de développer, notamment 
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que la désignation de l’agresseur est une question qui relève de la souveraineté de chaque État 

pris individuellement.  

Le troisième amendement se réfère à une question de procédure.  

« Le Conseil doit notifier à tous les Membres de la Société la date à laquelle il 

recommande d’appliquer les mesures de pression économique visées au présent article ».  

Mais lorsqu’il s’agit du quatrième amendement, nous tombons sur un projet qui tend à 

modifier l’article 16 de façon substantielle. En effet, le texte de l’art. 16 tel que nous l’avons 

étudié et tel qu’il existe met sur un pied de parfaite égalité tous les États Membres de la SDN 

au point de vue de leur obligation quant aux sanctions.  

Le quatrième projet d’amendement change la structure de l’article 16 tel que nous 

l’avons étudié. Il y a des États pour lesquels l’application de l’article 16 est immédiate ; il y a 

d’autres pour lesquels l’application de l’article 16 pourrait être ajournée.  

Voici en effet le texte du quatrième amendement.  

« Toutefois, si le Conseil jugeait que pour certains Membres, l’ajournement pour une 

période déterminée d’une quelconque de ces mesures dût permettre de mieux atteindre l’objet 

visé par les mesures mentionnées dans le paragraphe précédent, ou fût nécessaire pour réduire 

au minimum les pertes et les inconvénients qu’elles pouvaient leur causer, il aurait le droit de 

décider cet ajournement ».  

La rédaction est habile, il faut en convenir : on ajourne pour certains l’application des 

sanctions dans le but de mieux sanctionner. Mais au fond, sous le prétexte de rendre service 

aux sanctions, on crée le droit de les évader.  

Aucun des amendements n’est entré en vigueur. Ils sont juridiquement nuls et non 

avenus. Mais le 4 Octobre 1921, l’Assemblée vota encore une résolution disant que les 

propositions d’amendement dont je viens de m’occuper constituent des directives que 

l’Assemblée recommande à titre provisoire au Conseil jusqu’au jour où ces amendements 

seront mis en vigueur dans la forme voulue par le Pacte.  

16 ans sont passés depuis. Et les amendements ne sont pas entrés en vigueur. Quelle 

est dans ces conditions la valeur de la recommandation de l’Assemblée ? Nulle et non avenue. 

Si l’on acceptait que les dispositions du Covenant soient modifiées par des amendements qui 

ne pensent pas entrer en vigueur, en ajoutant que jusqu’au moment de leur entrée en vigueur, 

ils seront reconnus provisoirement comme valables, on peut détruire la Soc. des Nat. par des 

jeux qui rappellent ceux des enfants. Mieux vaut dissoudre la SDN que laisser planer sur elle 

l’épée de Damoclès d’un tel aléa.  

Je dirai donc : dans la mesure dans laquelle les amendements de 1921 complètent le 

texte du Covenant sans le contredire, ils peuvent constituer des directives pour les Membres 

de la SDN. Dans la mesure où ces amendements contredisent le texte du Covenant, ils sont le 

néant. Les États signataires du Covenant ne peuvent s’évader de ses obligations que par la 

voie des amendements réalisés conformément au texte du Covenant ou par leur retrait de la 

SDN.  

Retenons donc de cette fameuse résolution du 4 Octobre 1921 ce qui peut être retenu : 

a) L’acte unilatéral de l’état de guerre ne peut pas créer un état de guerre ; il ne fait 

que donner aux autres Membres de la SDN la faculté de procéder à des actes de guerre ou de 

se déclarer en état de guerre avec l’État en rupture de Pacte ;  

b) Il appartient aux différents Membres de la SDN de déterminer s’il y a une rupture 

du Pacte. Les obligations qui incombent aux Membres, en vertu de l’art. 16, découlent 

directement du Pacte et leur mise en vigueur relève de la foi due aux Traités. ; 

c) Le Conseil est l’organe central en matière de sanctions. C’est à lui de donner un 

avis sur la désignation de l’agresseur, de notifier à tous les Membres de la SDN cet avis, aussi 

que de recommander la date à laquelle il convient d’appliquer la pression économique prévue 

par l’art. 16 ;  
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d) L’ajournement en tout ou en partie pour certaines parties des sanctions 

économiques est une impossibilité, vu que le quatrième amendement proposé par l’Assemblée 

en 1921 n’est pas entré en vigueur pas plus que les 3 autres d’ailleurs [?]. En ce qui concerne 

l’interprétation donnée à l’article 16, à l’occasion des accords de Locarno du 16 Octobre 

1925, par la note remise à l’Allemagne et signée par les représentants de la Belgique, de la 

France, de l’Angleterre, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, et dans laquelle les 

signataires déclarent que « les obligations résultant de l’art. 16 doivent être entendues en ce 

sens que chacun des États membres de la SDN est tenu de collaborer loyalement et 

efficacement pour faire respecter le Pacte et pour s’opposer à toute mesure d’agression dans 

la mesure qui soit compatible avec la situation militaire et qui tienne compte de la situation 

géographique » je n’ai pas d’objection à faire. D’abord, parce que c’est une entente entre 

quelques pays qui constitue une res inter allias pour tous les autres Membres de la SDN. 

Ensuite, parce qu’il est raisonnable de tenir compte au point de vue de la contribution de 

chaque État à l’action collective que prévoit l’article 16 des deux réalités qui s’appellent la 

situation militaire et la situation géographique. Voilà, Messieurs, résumés et commentés avec 

toute la précision désirable les sanctions telles que les prévoit la loi actuelle.  

 

27 Mai 1937 

 

II 

 

Pourquoi ce système des sanctions s’est-il révélé inefficace, lorsque récemment on a 

voulu l’appliquer ? C’est au conflit italo-éthiopien que je pense en posant cette question. Mais 

précisons de quelle manière.  

Loin de moi l’idée d’évoquer ici ce conflit pour me prononcer sur les mérites de son 

cas. Il faut se rappeler que l’Italie n’a pas voulu plaider son cas devant le Conseil ; qu’elle 

s’est contentée d’invoquer l’incompétence du Conseil et qu’elle s’est prévalue pour la 

conquête d’Éthiopie d’arguments qui évoquent étrangement les temps révolus, en tenant un 

langage que l’on ne croyait plus possible depuis la création de la SDN.  

Ainsi donc, nous n’allons pas examiner ici les mérites du cas dans le conflit italo-

éthiopien, nous allons nous préoccuper seulement du mécanisme de la SDN et des raisons qui 

expliquent son mauvais fonctionnement.  

Je dois dire cependant que l’attitude de l’Italie fut tellement brusque, tellement 

inattendu qu’elle dressa contre elle l’unanimité de l’opinion publique universelle. Tous les 

membres de la SDN, même ceux qui jusqu’à ce jour-là étaient hostiles aux sanctions, et qui 

avaient même considéré l’art. 16 comme caduc déclarèrent l’Italie en rupture de Pacte. Seuls 

trois États firent exception à cette règle. Leur situation spéciale à l’égard de l’Italie explique 

leur vote. Ils s’appellent la Hongrie, l’Albanie et l’Autriche. Si malgré cette unanimité, l’art. 

16 ne donna pas les résultats escomptés, la raison en est double : la véritable solidarité franco-

anglaise ne s’établit que tardivement et l’art. 16 fut appliqué non pas comme les exigences du 

droit international actuel le voulaient, mais comme si les amendements du 4 Octobre 1921 

eussent été déjà en vigueur.  

Et puisque je parle de la solidarité franco-anglaise, et puisque j’ai été associé 

intimement et à l’admission de l’Éthiopie à la SDN et à la question des sanctions, laissez-moi 

vous raconter une histoire qui a du moins deux qualités : elle est vraie et elle n’est pas triste. 

Comment vaincre les difficultés de la vie si on ne trouve pas en soi, de temps à autre, la force 

de rire ? 

J’avais été élu en 1923, c’est-à-dire à peu près au début de ma carrière diplomatique, 

vice-président de la 6
ème

 Commission. J’étais très fier de mon titre, quoique à Genève la règle 

veut que les vice-présidents ne président jamais. Ainsi j’ai été élu 2 fois de suite Président de 
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l’Assemblée de la SDN. Chaque fois, j’ai eu pour m’assister dans mes fonctions 12 vice-

présidents. Mais jamais aucun d’eux n’occupa le fauteuil présidentiel. C’est ainsi que le 

demande la tradition de Genève. Vous voyez donc le sort obscur qui m’attendait comme vice-

président d’une simple Commission. Mais, un accident allait me tirer des ténèbres à la 

lumière. La belle-mère de mon Président M. Hymans étant morte, ce dernier quitta Genève 

sur-le-champ et je dus occuper effectivement sa place. Parmi les questions inscrites à l’ordre 

du jour, il en y avait une qui dépassait en importance toutes les autres : la question de 

l’admission de l’Éthiopie comme Membre de la SDN. Deux États luttaient fougueusement 

pour son admission : c’était l’Italie et la France ; plusieurs États ayant à leur tête la Grande-

Bretagne combattaient cette admission, spécialement pour un motif très grave : l’existence de 

l’esclavage en Abyssinie. Du coup, mes débuts diplomatiques connurent la pire difficulté : 

celle qui consiste à être pris entre des Grandes Puissances et à devoir opter entre elles. 

Comme tout Président qui se respecte, je nommai de suite un Sous-comité qui avait du moins 

le mérite d’enlever la publicité à une dispute des Grands, et de préparer un accord, car une 

fois qu’on s’est tout dit que reste-t-il, sinon la nécessité de s’entendre ? 

Je vois encore les séances de ce Sous-comité en automne 1923 à Genève. Nous n’étions 

pas nombreux. Un représentant des États Nordiques, qui se rallia de suite à la thèse 

britannique, et les deux principaux protagonistes, M. Henri de Jouvenel, représentant de la 

France et M. Edouard Wood, Président of the Board of Education, plus tard Lord Irwin et 

aujourd’hui Lord Halifax, représentant de la Grande-Bretagne. J’écoutais ces Messieurs et je 

ne disais pas un mot. Ma voix comptait double, parce que Président. Mais à qui la donner ? À 

la Grande-Bretagne et par là voter contre la France avec laquelle mon pays entretenait des 

rapports très amicaux ? À la France, alors que j’étais accrédité comme Ministre auprès de la 

Cour de St. James ? Quelle lutte terrible se passait en moi sous mes apparences calmes de 

Président. Un soir vers 7 heures, Lord Halifax, sur un ton légèrement ironique m’interpella 

directement : mais quelle est l’opinion de notre Président sur la matière ? Je prétextai qu’il 

était trop tard pour commencer à parler et nous nous donnâmes rendez-vous pour le 

lendemain matin.  

Je rentrai chez moi triste. Je ne savais que faire. Dans la ville que j’habitais alors, près 

de Genève, il y avait une belle bibliothèque. Machinalement, je tirai un livre et je l’ouvrais au 

hasard. Je tombai sur un passage qui remplit mon cœur de joie. J’étais sauvé. Le lendemain je 

dis à Lord Halifax : est-ce que la Grande-Bretagne est contre l’admission de l’Éthiopie au sein 

de la SDN pour la simple raison qu’il existe l’esclavage ? 

Oui, répondit Lord Halifax. 

Alors, je suis pour l’admission de l’Éthiopie, lui répliquai-je, car l’esclavage est une 

institution naturelle. Et pour le prouver, je citerai non pas Aristote, qui l’a dit le premier, mais 

un auteur qu’aucun Britannique ne saurait contester : Darwin. Et j’ouvris le livre que j’avais 

trouvé par hasard la veille et où il était dit en substance :  

« Les fourmis ont l’habitude de faire des esclaves. La fourmi esclave apporte la 

nourriture à la fourmi maîtresse. Cette dernière a l’habitude de se laisser traîner sur les dos de 

la fourmi esclave. Mais, chose curieuse, observe Darwin, il n’y a que deux espèces de fourmis 

qui fassent des esclaves, ce sont celles qui appartiennent aux deux Nations les plus libertaires 

du Monde : la Suisse et la Grande-Bretagne. Mais, ajoute Darwin, en bon Britannique, les 

fourmis anglaises traitent avec plus de bienveillance leurs esclaves que ne le font les fourmis 

suisses ! » 

Tout le monde se mit à rire. Et je passai ainsi habilement le premier cap de ma carrière 

diplomatique.  

Mais Lord Halifax ne désarma pas. Il sortit de sa serviette la convention de prohibition 

d’importation d’armes de 1881 et, avec documents à l’appui, prouva que l’Abyssinie l’avait 

violé. And now, quote Darwin again if you can. 
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Quelques jours plus tard un accord s’était réalisé entre la France, l’Italie et la Grande-

Bretagne, je signai la lettre par laquelle j’apportais à l’Abyssinie la nouvelle de son admission 

au sein de la SDN, en employant le protocole abyssin.  

Si la tardivité de la solidarité franco-anglaise caractérise les débuts de la tragédie qui 

s’appelle : l’Abyssinie et la SDN, si on se rend compte aujourd’hui surtout de la légitimité de 

la résistance anglaise, c’est encore la tardivité de l’établissement d’une véritable solidarité 

franco-anglaise qui explique que les sanctions de l’art. 16 n’ont pas fonctionné comme il le 

fallait.  

La France limita dès le début l’application de l’art. 16 aux sanctions économiques. 

Bien plus, ces dernières au lieu d’être appliquées globalement et automatiquement 

comme l’exige l’art. 16 du Pacte, furent appliquées graduellement par paliers et partiellement.  

Si l’on relit les procès verbaux de 1935 et 1936 on est frappé de la petitesse 

(mesquinerie) des discussions et des décisions prises.  

Il y a onze volumes imprimés par la SDN sur le conflit italo-éthiopien. Ils contiennent 

1696 grandes pages imprimées de façon très serrée. Et tout cela pourquoi ? Pour arriver à 

avoir des discussions interminables sur la confection de la liste des marchandises prohibées à 

l’importation en Italie : les armements, les chevaux mulets ou chameaux, le manganèse, le 

nickel, les tungstène, le vanadium, le ferro-silicium ! 

Quant au pétrole, on discuta beaucoup sur lui. Mais son inclusion dans la liste a été 

conditionnée par certains à une offre préalable d’un partage partiel de la victoire pour que 

l’Italie cessât les hostilités. Un Ministre dut perdre son portefeuille à cause de cette raison. Et 

le résultat fut que l’Italie put acheter librement du pétrole jusqu’à la conquête définitive de 

l’Éthiopie par les armes, on est arrivé aussi à un stade où ce qui préoccupe le plus la SDN est 

la question de savoir : par quelle formule peut-on reconnaître de facto sinon de jure la 

conquête de l’Italie pour que cette dernière ne décidât pas sa sortie de la SDN ?  

Il y a cependant sous ces apparences décevantes quelque chose de bon qui frappe : la 

première fois que l’article 16 a été appliqué, il y a eu une telle solidarité dans les intentions 

sinon dans les actes de bien des Membres de la SDN, que cette grande défaite de la SDN, loin 

d’autoriser le découragement, autorise au contraire de beaux espoirs pour l’action 

internationale commune à l’avenir, bien entendu si nous voulons tirer des enseignements du 

Passé les leçons qu’ils comportent.  

 

28 Mai [1937] 

 

III 

 

Que doit-on faire, en effet, pour que l’art. 16 fonctionne et à l’avenir de façon 

satisfaisante. Trois choses selon moi : a) l’abandon des résolutions et amendements de 1921 

qui n’ont pas de force légale ; b) le complément de l’art. 16 par des accords militaires 

régionaux ; c) le développement du système préventif, qui permette soit l’application de plus 

en plus rare de l’article 16, soit l’emploi des sanctions avant qu’un État n’ait été considéré 

comme étant en rupture de Pacte conformément à l’art. 15 de ce dernier.  

En effet, il faut que soient abolies les directives de 1921, alors que les amendements 

d’où elles dérivent n’ont pas de force légale. Beaucoup d’États ont couvert, dans le conflit 

italo-éthiopien, leur évasion de l’article 16 par ces soi-disant résolutions. Je me suis toujours 

opposé, moi, à cette manière de voir. Mais qu’elle fût exprimée de façon explicite, ou 

appliquée de façon tacite c’est la manière contraire qui triomphe dans le conflit italo-

éthiopien.  

Mais si le texte de l’art. 16 a à être élaboré [malgré] des entraves que lui apportent les 

résolutions de 1921, il doit en outre être complété par les Pactes militaires régionaux.  
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En effet, la conception wilsonienne crée une obligation tellement large en surface au 

point de vue de l’assistance militaire que sa substance ne peut être que très faible ; autrement 

on créerait une obligation impossible à exécuter.  

La conception wilsonienne veut que toute la planète soit mise en cause parce qu’une 

agression s’est produite quelque part ; aussi, dans cette combinaison-là, l’assistance ne peut 

être que facultative.  

Mieux vaut une assistance militaire plus restreinte mais obligatoire. Soyons réalistes. Il 

nous faut pour que l’art. 16 fonctionne convenablement, la concomitance entre les sanctions 

économiques universelles et des sanctions militaires régionales.  

Tout membre de la SDN est obligé d’apporter son concours aux sanctions 

économiques, autrement il n’y aurait plus de lien sérieux entre les États qui créent la SDN. 

Mais certains membres seulement sont obligés d’apporter leur concours militaire, mais cette 

fois-ci de façon obligatoire : ce sont ceux de la région affectée par l’éclatement d’une guerre.  

En effet, l’Europe devra être partagée en régions au point de vue de la sécurité : il y 

aura d’abord celle de l’Ouest où la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l’Allemagne sont 

intéressées ; il y a ensuite la région du Centre et de l’Est Européen, où l’URSS, la 

Tchécoslovaquie, la Roumanie, l’Allemagne – si elle le veut – sont considérées intéressées. Il 

y a ensuite la région du Sud Est Oriental où l’Italie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie, 

la Grèce et la Turquie sont intéressées. Ce départage n’a rien de définitif. Il sert seulement 

d’exemple. La Paix est indivisible. La France est déjà liée au groupe de l’Est par ses Traités 

d’alliance avec la Pologne, la Tchécoslovaquie et l’URSS et ses traités d’amitié avec la 

Roumanie et la Youg. La Grande-Bretagne garde, quant à l’Est, une liberté de mouvement qui 

ne signifie nullement le désintéressement, mais qui signifie que pour cette région elle 

appliquera, si elle le juge nécessaire, ex post facto
40

, l’alinéa 2 de l’art. 16, sans prendre 

d’avance des engagements écrits.  

Des Pactes d’assistance mutuelle lieront ces États, pour le cas où le Conseil prononce 

des recommandations à l’unanimité, pour le cas où il les prononce à la majorité des voix (art. 

15 § 7) et pour le cas dans lequel il n’en prononcera pas du tout. Ces pactes sont faits en 

prévision de l’application de l’art. 16 et doivent rester ouverts à l’adhésion de tous les 

intéressés pour ne pas ressembler aux alliances d’avant-guerre. Pour de tels pactes, nul besoin 

de la réforme du Covenant : ce sont des actes faits en vertu de l’art. 21 et qui se superposent 

au Pacte de la SDN.  

Mais il reste encore une mesure à prendre pour rendre les sanctions véritablement 

efficaces. Il peut y avoir des États qui préparent méthodiquement une agression. La politique 

économique qu’ils mènent en subordonnant les besoins de la population aux besoins de leur 

réarmement, qui dépassent de beaucoup les besoins de la défense, la constitution de réserves 

de matières premières indispensables en temps de guerre, et qui dépassent de beaucoup les 

besoins qu’ils ont en état de paix, fait que nous pouvons avoir sous nos yeux la préparation de 

la guerre  

Que peut et que doit faire la Soc. des Nat. dans ces cas ?  

J’ai examiné cette situation en 1926, au sein d’une commission composée par M. de 

Brouckère, qui était le Président, Lord Cecil et par moi.  

Je me rappelai qu’à cette époque, ayant le flou, Lord Cecil prit les dispositions que la 

Conférence eut lieu chez moi, dans mon salon.  

Le Foreign [Office] y installa en conséquence une table ronde couverte d’un tapis vert.  

Ce fut pour moi un grand excitement : avoir chez soi, à la maison, la table officielle, 

autour de laquelle on prend la parole était pour moi un rêve.  

                                                 
40

 Ex post facto (lat.) – Retroactive. 



74 

 

J’avoue, après dix ans, que plusieurs fois, la nuit, je me levais pour toucher le tapis 

vert !  

Que voulez-vous ? La Conférence Table est pour moi ce qu’est the grass for a race 

horse.  

Nous fîmes un rapport qui fut approuvé par le Conseil en 1927. Il s’agissait d’examiner 

de très près les possibilités d’appliquer les sanctions à titre préventif et de les graduer selon 

l’intensité du péril de guerre. Il faut, pour arriver à des résultats pratiques, considérer l’art. 16 

comme le prolongement de l’art. 11 et 10.  

Je crois qu’une interprétation de l’art. 11 pourrait suffire. Mais ce texte suppose pour 

ses applications le vote des parties intéressées. J’arrive ainsi à la conclusion qu’un 

amendement à l’article 16 serait la voie la plus pratique et le seul amendement que 

j’accepterai. Si les dispositions de l’art. 16 ne s’appliquent pas seulement à un État en rupture 

de Pacte, mais encore aux États qui préparent la guerre, si les mesures de polices qu’il 

comporte s’appliquent non pas seulement à titre répressif mais encore à titre préventif, je crois 

que la guerre aura été écartée pour toujours.  

Que faut-il pour cela ? De la bonne volonté et du courage.  

Nous voulons tous une Société des Nations ennemie de la mort et source de la vie. Le 

destin que l’homme est appelé à remplir est trop souvent contrecarré par la guerre hideuse qui 

fauche les vies au moment de leur plein épanouissement.  

Y a-t-il une Nation qui refusera son concours aux seules sanctions qui peuvent nous 

satisfaire, celles que l’on applique à titre préventif pour écarter la guerre ? 

Je crois que non, si nous sommes tous mis sur pied d’égalité au point de vue du 

contrôle international que ces sanctions, non ! 

Quant à ceux qui refuseraient un pareil système, ils se sont désignés d’avance comme 

les agresseurs de demain. Mieux vaut les empêcher par la force de commettre leurs méfaits 

aujourd’hui, que demain, quand leur force sera si grande que la bonne volonté sera paralysée 

et la force contraire vaincue.  

Nous vivons des jours de grande responsabilité. La plus grande sera celle de laisser se 

préparer la guerre sans lui opposer la résistance qu’elle peut encore rencontrer aujourd’hui : 

l’idéal constructeur au service de la force organisée actuelle.  

Ce n’est qu’en remplissant les obligations de ces responsabilités que nous pourrons 

atteindre la véritable Paix. Elle est pour moi comme je l’ai définie, un état d’esprit comme 

but ; une organisation légale comme instrument et un cri du cœur comme moyen de fixer dans 

la conscience universelle ses impérieux commandements.  

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 2, caiet 3. 
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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  

 

 

D. no 802 
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 Berlin, 25 Mai 1937 

(Reçu: Dir. Pol., 8 Juin) 

 

 Parmi les conversations diplomatiques qui ont suivi les fêtes du couronnement du roi 

George VI, celles qui ont eu pour objet l’Europe centrale ont retenu tout spécialement 

l’attention des milieux politiques allemands. Ceux-ci qui, deux semaines auparavant, avaient 

attaché tant d’espoirs au voyage de M. Beck en Roumanie, se sont demandé si les résultats 

qu’ils attendaient de cette visite ne seraient pas contrecarrés par les entrevues des ministres 

des États danubiens avec les dirigeants de Paris et de Londres. Leur mauvaise humeur s’était 

déjà manifestée de façon assez vive au moment où s’était répandue la nouvelle de démarches 

françaises à Varsovie et à Bucarest. Le rédacteur en chef de la Gazette de Francfort, qui prend 

ses directives à la Wilhelmstrasse, écrivait en substance, le 4 Mai, que « le Quai d’Orsay, 

mécontent de l’activité déployée par la politique polonaise, s’agitait, inspiré, comme toujours, 

par le souci de tout régler et de tout régenter dans le monde ». Cependant, cette réaction pleine 

d’acrimonie s’est assez vite apaisée, comme si l’Allemagne voulait éviter de compromettre 

davantage l’homme sur lequel elle compte pour l’aider à détruire les groupements de forces et 

les alliances qu’elle juge contraires à ses intérêts sur le Danube. Effectivement, l’Observateur 

raciste a souligné, le 15 Mai, sous la signature de son correspondant en Pologne, que ce pays 

savait être « habile et tenace », qu’il ne se laisserait pas détourner de ses objectifs, qu’en 

particulier, il restait résolument hostile à la Tchécoslovaquie, mais que trop de précipitation 

serait dangereuse car elle provoquerait de nouvelles « tentatives d’intimidation de la part de 

Moscou ou de Paris ». 

 On estime, d’autre part, à Berlin, que la Roumanie n’est pas encore suffisamment 

préparée pour prendre l’orientation que souhaite le Reich, que son évolution intérieure peut 

être, en l’espèce, déterminante, qu’elle est, justement, encore trop incertaine et que, de plus, le 

gouvernement de Bucarest « croira impossible d’affirmer son indépendance tant que sa 

puissance militaire ne sera pas plus développée ». 

 Le rédacteur de politique étrangère du Berliner Tageblatt, M. Rudolf Fischer, qui fait 

une tournée d’études dans les Balkans, décrivait récemment
41

 la situation des différents partis 

roumains comme « très fluctuante » et les perspectives comme incertaines. D’après lui, la 

« Garde de Fer » n’a, pour le moment, qu’une influence restreinte et surtout idéologique. Les 

nationalistes de M. Goga participeraient beaucoup plus à la politique active. Mais la lutte pour 

le pouvoir est encore circonscrite entre les tsaranistes et les libéraux. Les premiers sont en 

grande défaveur auprès de l’opinion du Reich parce qu’attachés aux idées de M. Titulesco et 

travaillant, aujourd’hui encore, de concert avec lui. Quand aux seconds, le journaliste 

allemand les représente comme d’une « moralité spéciale » et comme les auxiliaires des 

capitalistes occidentaux « qui exploitent le pays ». Il observe toutefois que le cabinet 

Tataresco, s’il ne s’écarte pas résolument de la France, « subit néanmoins les influences 

nouvelles ». Après avoir remarqué en passant que l’équipement de l’armée est défectueux, il 

conclut que tout jugement sur l’avenir doit être réservé. Il souligne qu’en tout cas, le roi Carol 

reste l’arbitre de toutes les controverses et de toutes les rivalités. 

 Ainsi, manifestement, si l’on en juge d’après de nombreux indices concordants, 

l’Allemagne considère que sa propagande en Roumanie a besoin d’être poursuivie et que, 

d’une façon générale, l’évolution de l’Europe centrale, pour se précipiter de façon décisive 

dans un sens conforme à ses vues, exigera encore de sa part de sérieux efforts de persuasion et 

de pression. C’est  bien la raison pour laquelle elle s’inquiète de l’action entreprise à Paris et à 

Londres auprès des pays danubiens.  
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Sa colère se concentre en premier lieu sur la Tchécoslovaquie, qui est accusée de 

fomenter ouvertement ou secrètement des plans dirigés contre Berlin. L’action déployée 

auprès des milieux britanniques par M. Hodza
42

 a été dénoncée ici comme une répétition 

obstinée des mêmes projets qui visent à exclure le Reich d’une région, « où ses intérêts 

ethniques et économiques sont dominants et représentent un élément essentiel d’une 

organisation rationnelle de la paix ». Il y a lieu de remarquer, du reste, que les attaques de la 

presse allemande sur ce point on coïncidé avec un reprise de l’agitation menée dans les 

Sudètes et à Prague par le parti de M. Henlein. Le malaise général qui résulte de ces 

polémiques violentes et répétés est, à son tour, utilisé par la propagande germanique pour 

représenter à Belgrade et à Bucarest « le danger qu’il aurait à lier son sort à celui d’un État  

aussi menacé » intérieurement et extérieurement.  

La France est, elle aussi, en butte aux mêmes reproches dans la mesure où on la 

soupçonne d’appuyer ou d’inspirer le gouvernement tchécoslovaque afin d’empêcher 

l’hégémonie de l’Allemagne sur l’Europe centrale.  

Envers l’Angleterre, l’attitude est beaucoup plus nuancée. Aux appréhensions très 

réelles que suscite l’attention accrue de ce pays semble porter aujourd’hui aux questions 

danubiennes depuis la constitution de l’axe Rome–Berlin, se mêle le désir de trouver une 

formule d’accord avec lui et de le convaincre que les ambitions allemandes dans cette région 

sont parfaitement conciliables avec la politique générale d’une « puissance mondiale dont le 

domaine est sur l’ensemble du globe et non pas dans un coin limité de l’Europe ». C’est à ce 

titre que l’on suit ici le développement de la conférence impériale
43

 et que l’on a cru déjà 

discerner une certaine opposition des Dominions envers le chef du Foreign Office. En tout 

cas, on a enregistré comme un succès le fait que « la Grande-Bretagne ai jugé prudent de ne 

pas renouveler la déclaration relative à l’indépendance autrichienne qui avait été autrefois une 

des principales manifestations du front de Stresa ».  

Néanmoins, on n’ignore pas ici que le gouvernement anglais ne peut se désintéresser 

de l’Europe centrale. La Gazette de la Bourse du 26 Mai relève avec amertume que l’activité 

de la diplomatie britannique est de plus en plus grande à Vienne et à Budapest ; elle se plaint, 

en particulier, que M. Knox, « dont on n’a pas oublié le rôle dans la Sarre »
44

, ait pris une 

attitude « nettement antiallemande ». L’organe berlinois déplore également les paroles d’un 

député aux Communes, M. Llewellyn Jones qui, en passant récemment dans la capitale 

magyare, aurait évoqué « le danger germanique » et préconisé, pour y faire face, un 

rapprochement hungaro-tchèque sur la base d’une révision de la frontière slovaque. Le 

journaliste allemand tourne en ridicule ce projet qu’il affecte de considérer comme 

chimérique et fantaisiste. Il s’attache également à montrer que M. Jones n’exprime guère 

qu’une opinion personnelle et qu’il n’est pas autorisé à parler au nom de don pays. 

De cette correspondance et de plusieurs autres analogues, il faut retenir que 

l’Allemagne se préoccupe du développement que prend l’influence anglaise sur le Danube. 

Aussi la Wilhelmstrasse cherche-t-elle à « dissiper les craintes qu’ont pu susciter à Londres et 

ailleurs les calomnies de M. Hodza ». Tel était notamment le thème d’un article visiblement 

inspiré que la même Gazette de la Bourse a fait paraître le 23 Mai. Le Reich, à l’en croire, 

serait uniquement soucieux du bien-être, de l’équilibre et de la paix en Europe centrale. Il est 

le meilleur client de tous ces pays et n’aspire qu’à resserrer encore ses relations commerciales 

avec eux. D’autre part, son accord du 11 Juillet 1936 avec Vienne vise à établir une bonne 
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harmonie entre les deux États  allemands. Aux temps de M. Gömbös, « qualifié de 

germanophile, la Hongrie a connu une période de calme intérieur qu’elle doit actuellement 

regretter. Enfin, la Yougoslavie n’a-t-elle pas à se féliciter de la collaboration germano-

italienne qui lui a apporté, par le traité du 25 Mars 1937
45

, la tranquillité en Adriatique ? » 

Il manque, pour rendre cette argumentation convaincante, des précisions sur les 

intentions de l’Allemagne à l’égard de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie. Le gouvernement 

hitlérien, en proclamant sa sollicitude envers les petits États du centre et du sud-est de 

l’Europe, pousse chacun d’eux à se cantonner dans une attitude de neutralité. Mais il est 

beaucoup moins satisfait lorsqu’on répand l’idée d’un « bloc des neutres » qui aurait pour but 

de dresser une barrière contre toute entreprise aventureuse. Un récent éditorial de la revue 

Ostland laisse clairement apparaître que l’organisation d’un tel groupement déplaisait 

vivement à Berlin, qui se trouverait ainsi battu avec ses propres armes. L’article en question 

déclare que c’est là le but de la Pologne
46

 ; il en exprime d’autant plus le mécontentement 

que, d’après lui, cette politique serait appuyée par l’Angleterre. Les contacts de plus en plus 

fréquents et étroits entre Londres et Varsovie auraient servi à en jeter les bases au cours des 

derniers mois. Même si l’on fait la part de l’esprit soupçonneux, rancunier qui anime toujours 

l’organe de la « Ligue de l’Est allemand » envers « le voisin oriental », cette note n’en est pas 

moins  très intéressante à rapprocher des indications que l’on relève ailleurs. 

Quoi qu’il en soit, il est certain que l’activité développée par la diplomatie anglaise sur 

un terrain que le Reich considère pour ainsi dire comme « sa chasse gardée » est observée ici 

avec méfiance. Même l’article de lord Lothian, que j’ai signalé par mon télégramme en clair 

no 1963 du 6 Mai, n’a pas été commenté avec toute la faveur qu’on aurait pu attendre. Sans 

doute sait-on gré à l’homme politique anglais d’avoir implicitement reconnu la position 

spéciale de l’Allemagne en Europe centrale et de lui avoir accordé un tel crédit moral qu’il 

envisage de lui concéder, dans cette région, une situation de protecteur de « nations libres » 

associées, par exemple, suivant le modèle de l’Empire britannique. Mais c’est là justement le 

point sensible ; les dirigeants nazis ne veulent pas admettre tout les États danubiens tels qu’ils 

existent actuellement comme partenaires égaux. L’Autriche n’est, pour eux, qu’une partie de 

la nation germanique et la Tchécoslovaquie est l’oppresseur d’un des rameaux le plus 

vigoureux du Deutschtum. Le rédacteur en chef de la Gazette de Francfort, commentant les 

suggestions de l’ancien secrétaire de M. Lloyd George, n’a pas osé dévoiler clairement ce qui, 

dans ces offres, lui paraissait insuffisant, mais il a, en termes vagues, fait allusion 

« notamment à des questions de frontière ». Il a surtout, pour se tirer d’affaire, essayé 

d’incriminer la France en déclarant qu’elle ne voulait jamais reconnaître « la mission 

constructive »  du Reich. 

C’est là, d’ailleurs, un des principaux éléments de la tactique allemande. Berlin n’est, 

au fond, guère moins mécontent de l’influence de Londres que de celle de Paris ; à certains 

égards, il l’est peut-être davantage, car il affectait de croire, au moins jusqu’à ces derniers 

temps, que notre pays ne pourrait plus exercer une action importante sur le Danube surtout 

depuis l’entente germano-italienne. En revanche, la Grande-Bretagne lui paraît en mesure de 

se faire écouter.  

Dans ces conditions, le premier souci de l’Allemagne est de chercher à séparer la 

diplomatie de la France et celle de l’Angleterre, de les opposer même l’une à l’autre et de 

proclamer que cette dernière, dont l’esprit est plus large et les intérêts répandus partout dans 

le monde, est mieux disposée à comprendre les revendications germaniques. Les dessous de 

cette manoeuvre s’éclairent complètement à la lecture d’un article publié le 23 Mai par le 

Berliner Tageblatt. Ce journal indique que, de toute façon, la politique britannique procède 

lentement car elle a du temps devant soi ; la France, au contraire, n’en est pas et aurait besoin 
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d’un effet rapide. Nul doute que la Wilhelmstrasse, faute d’autre moyen, compte mettre à 

profit cette différence de rythme pour précipiter, au besoin, l’évolution qu’elle souhaite avant 

qu’une collaboration effective ait pu s’établir sur le Danube entre les États occidentaux. Il 

suffit de remarquer comment la propagande du Reich flatte les ambitions de la Pologne et la 

vanité de son ministre des Affaires étrangères pour voir qu’elle cherche à les utiliser, non pas 

seulement pour prêcher une « politique neutraliste » en Europe centrale, mais pour préparer 

ensuite une révision, un « reclassement des puissances » dont la Tchécoslovaquie, entre autre, 

ferait les frais. 

 

[Traducere] 

 

Depeşă nr. 802 

 

Berlin, 25 mai 1937 

 (Primită: Direcţia politică, 8 iunie) 

 

 Printre convorbirile diplomatice care au urmat ceremoniilor de încoronare a Regelui 

George VI, cele care au avut ca obiect Europa Centrală au reţinut în mod special atenţia 

cercurilor  politice germane. Acestea care, cu două săptămâni în urmă, au ataşat atâtea 

speranţe călătoriei dlui Beck în România, s-au întrebat dacă rezultatele pe care le aşteptau de 

la această vizită nu vor fi contracarate de întrevederile miniştrilor statelor dunărene cu 

conducătorii de la Paris şi de la Londra. Proasta lor dispoziţie s-a manifestat destul de puternic 

în momentul în care s-a răspândit vestea demersurilor franceze de la Varşovia şi de la 

Bucureşti. Redactorul şef al publicaţiei „Gazette de Francfort“, care primeşte directive de la 

Wilhelmstrasse, scria în esenţă, la 4 mai, că „Quai d’Orsay-ul, nemulţumit de activitatea 

desfăşurată de politica poloneză, se agita, inspirat, ca de obicei, de preocuparea de a 

reglementa şi conduce autoritar totul în lume“. Această reacţie plină de acrimonie s-a potolit 

totuşi repede, ca şi cum Germania ar fi dorit  să evite compromiterea şi mai mult a persoanei 

pe care contează pentru a o ajuta să distrugă grupările de forţe şi alianţele pe care le consideră 

contrare intereselor sale legate de Dunăre. Efectiv, publicaţia „Observateur raciste“ a 

subliniat, la 15 mai, sub semnătura corespondentului ei în Polonia, că această ţară ştia să fie 

„abilă şi tenace“, că nu va permite să fie deturnată de la obiectivele ei, că în mod special va 

rămâne hotărât ostilă Cehoslovaciei, dar că o precipitare prea mare ar fi primejdioasă pentru 

că ar provoca noi „tentative de intimidare din partea Moscovei şi a Parisului“. 

 Pe de altă parte, la Berlin se apreciază că România nu este încă suficient pregătită 

pentru a adopta orientarea dorită de Reich, că evoluţia ei internă poate fi, în speţă, 

determinantă, că este, pe drept cuvânt, încă prea nesigură şi că, în plus, guvernul de la 

Bucureşti  „va crede imposibil să-şi afirme independenţa atâta vreme cât puterea ei militară nu 

va fi mai dezvoltată“.  

 Redactorul de politică externă a cotidianului „Berliner Tageblatt“, dl Rudolf Fischer, 

care a făcut o călătorie de studii în Balcani, descria recent
47

 situaţia diferitelor partide române 

drept „foarte fluctuantă“ şi perspectivele drept incerte. Potrivit acestuia, „Garda de Fier“ nu 

are, pentru moment, decât o influenţă limitată, mai ales ideologică. Naţionaliştii dlui Goga ar 

participa mult mai mult la politica activă. Dar lupta pentru putere este încă limitată la cea între 

ţărănişti şi liberali. Primii sunt foarte defavorizaţi după opinia Reichului fiind ataşaţi ideilor 

dlui Titulescu şi lucrează, şi astăzi încă, în înţelegere cu el. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi, 

jurnalistul german îi prezintă ca având „o moralitate specială“ şi ca auxiliari al capitaliştilor 

occidentali „care exploatează ţara“. Observă, totuşi, că guvernul Tătărescu, dacă nu se 
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îndepărtează hotărât de Franţa, „suferă, cu toate acestea, noile influenţe“. După ce a remarcat 

în trecere că dotarea armatei este defectuoasă, conchide că orice judecată cu privire la viitor 

trebuie să fie rezervată. Subliniază că, în orice caz, Regele Carol rămâne arbitrul tuturor 

controverselor şi al tuturor rivalităţilor.  

 Astfel, evident, dacă judecăm după numeroasele indicii concordante, Germania 

consideră că propaganda ei în România trebuie continuată şi că, în general, evoluţia Europei 

Centrale, pentru a se accelera de o manieră hotărâtoare într-o direcţie conformă vederilor sale, 

va cere din partea sa suplimentare eforturi serioase de persuasiune şi de presiune. Acesta este 

motivul pentru care, Germania este îngrijorată din cauza acţiunii întreprinse la Paris şi la 

Londra pe lângă ţările dunărene. 

 Furia ei se concentrează în primul rând împotriva Cehoslovaciei, care este acuzată că 

ar ticlui deschis sau în secret planuri îndreptate împotriva Berlinului. Acţiunea desfăşurată pe 

lângă cercurile britanice de dl Hodža
48

 a fost denunţată aici ca o repetiţie obstinată a aceloraşi 

proiecte ce vizează excluderea Reichului dintr-o regiune „în care interesele sale etnice şi 

economice sunt dominante şi reprezintă un element esenţial al unei organizări raţionale a 

păcii“. E cazul să remarcăm, de altfel, că atacurile presei germane în această privinţă au 

coincis cu o reluare a agitaţiei uneltite în Sudeţi şi la Praga de partidul dlui Henlein. 

Indispoziţia generală ce a rezultat din aceste polemici violente şi repetate este, la rândul ei, 

utilizată de propaganda germană pentru a prezenta la Belgrad şi la Bucureşti „pericolul la care 

se expun dacă îşi leagă soarta de aceea a unui stat ameninţat“ atât din interior cât şi din 

exterior.  

 Franţa este, de asemenea, expusă aceloraşi reproşuri în măsura în care este suspectată 

că sprijină sau inspiră guvernul cehoslovac cu scopul de a împiedica hegemonia Germaniei 

asupra Europei Centrale.  

 În privinţa Angliei, atitudinea este mult mai nuanţată. Temerilor cu adevărat reale 

suscitate de atenţia sporită pe care această ţară pare să o dea astăzi chestiunilor dunărene după 

constituirea Axei Roma-Berlin, li se adaugă dorinţa de a găsi o formulă de acord cu ea şi de a 

o convinge că ambiţiile germane în această regiune se pot împăca perfect cu politica generală 

a unei „puteri mondiale al cărui domeniu este constituit de tot globul şi nu de un colţ limitat al 

Europei“. În acest sens este urmărită aici dezvoltarea conferinţei imperiale
49

 şi că s-a crezut că 

s-a putut discerne o anumită opoziţie a Dominioanelor faţă de şeful Foreign Office-ului. În 

orice caz, s-a înregistrat drept un succes faptul că „Marea Britanie a considerat prudent să nu 

reînnoiască declaraţia referitoare la independenţa austriacă, cândva una din principalele 

manifestări a frontului de la Stresa“.  

 Cu toate acestea, aici nu este trecut cu vederea faptul că guvernul englez nu se poate 

dezinteresa de Europa Centrală. „Gazette de la Bourse“ din 26 mai subliniază cu amărăciune 

că activitatea diplomaţiei britanice este din ce în ce mai mare la Viena şi la Budapesta; gazeta 

se plânge, în special, că dl Knox „al cărui rol în Saar nu a fost uitat“
50

, a luat o atitudine „net 

antigermană“. Organul de presă berlinez deplânge în egală măsură cuvintele unui deputat din 

Camera Comunelor, dl Llewellyn Jones care, trecând recent prin capitala maghiară, ar fi 

evocat „pericolul german“ şi a preconizat, pentru a i se face faţă, o apropiere ungaro-cehă pe 

baza unei revizuiri a frontierei slovace. Jurnalistul german ridiculizează acest proiect pe care 

încearcă să-l considere himeric şi fantezist. Încearcă în acelaşi timp să demonstreze că dl 

Jones nu exprimă decât o opinie personală şi că nu este autorizat să vorbească în numele ţării 

sale.  

                                                 
48

 Cu ocazia încoronării. 
49

 Deschisă la Londra, la 14 mai, şi în cursul căreia, primul-ministru australian s-a pronunţat, în ceea ce priveşte 

ţara sa, pentru o înţelegere regională între ţările Pacificului, manifestând astfel o oarecare independenţă faţă de 

Marea Britanie.  
50

 După ce a prezidat comisia guvernamentală pentru Saar, a reprezentat, în 1937, Marea Britanie la Budapesta.  



80 

 

Din această corespondenţă şi din multe altele similare, trebuie să reţinem că Germania 

se preocupă de dezvoltarea influenţei engleze asupra Dunării. Wilhelmstrasse încearcă la 

rândul său să „spulbere temerile pe care le-au provocat la Londra şi în alte părţi calomniile 

domnului Hodža“. Aceasta este, printre altele, tema articolului inspirat vizibil pe care aceeaşi 

„Gazette de la Bourse“ l-a publicat la 23 mai. Reichul, dacă ar fi să-i dăm crezare, s-ar 

preocupa doar de bunăstarea, echilibrul şi pacea Europei Centrale. El este cel mai bun client al 

tuturor acestor ţări şi nu aspiră decât la strângerea relaţiilor comerciale cu ele. Pe de altă parte, 

acordul său din 11 iulie 1936 cu Viena vizează stabilirea unei reale armonii între cele două 

state germane. Pe vremea dlui Gömbös, „calificat drept germanofil, Ungaria a cunoscut o 

perioadă de linişte internă pe care trebuie să o regrete în momentul de faţă. În sfârşit, 

Iugoslavia nu trebuie ea oare să se felicite pentru colaborarea germano-italiană, care i-a adus, 

prin tratatul din 25 martie 1937,
51

 liniştea în Adriatica?“ 

Pentru ca această argumentare să fie convingătoare, lipsesc nişte precizări referitoare 

la intenţiile Germaniei cu privire la Austria şi la Cehoslovacia. Guvernul hitlerist, proclamând 

solicitudinea sa faţă de statele mici din centrul şi sud-estul Europei, le îndeamnă pe fiecare să 

se cantoneze într-o atitudine de neutralitate. Dar este mult mai puţin satisfăcător atunci când 

se răspândeşte ideea unui „bloc al neutrilor“ care ar avea ca scop ridicarea unei bariere 

împotriva oricărei întreprinderi aventuroase. Un editorial recent din revista „Ostland“ lasă să 

se vadă clar că organizarea unei astfel de grupări displace profund Berlinului, care s-ar vedea 

astfel bătut cu propriile sale arme. Articolul respectiv declară că acesta este scopul Poloniei;
52

 

exprimă cu atât mai mult nemulţumire pentru că, potrivit lui, această politică ar fi sprijinită de 

Anglia. Contactele din ce în ce mai frecvente şi mai strânse între Londra şi Varşovia ar fi 

servit la punerea bazelor în cursul ultimelor luni. Chiar dacă ţinem seama de spiritul suspicios, 

ranchiunos care animă întotdeauna organul „Ligii Estului german“ faţă de „vecinul ei 

oriental“, această notă nu este mai puţin deosebit de interesantă pentru a fi legată de indiciile 

ce le culegem din alte părţi.  

Oricum ar fi, este sigur că activitatea desfăşurată de diplomaţia britanică pe un teren 

pe care Reich-ul îl consideră ca să spunem aşa fieful lui este privită aici cu neîncredere. Chiar 

şi articolul lordului Lothian, pe care l-am semnalat în telegrama mea în clar nr. 1 963 din 6 

mai, nu a fost comentat cu întreaga bunăvoinţă care era de aşteptat. Fără îndoială este un semn 

de gratitudine faţă de omul politic englez pentru a fi recunoscut implicit poziţia specială a 

Germaniei în Europa Centrală şi de a-i fi acordat un atare credit moral care speră să-i fie 

conferit, în această regiune, şi anume o situaţie de protector al „naţiunilor libere“ asociate, de 

pildă, după modelul Imperiului Britanic. Dar tocmai aici este punctul sensibil; conducătorii 

nazişti nu vor să recunoască toate statele dunărene, aşa cum există ele în momentul de faţă, ca 

parteneri egali. Austria nu este, pentru ei, decât o parte a naţiunii germane şi Cehoslovacia 

este opresorul uneia din ramurile cele mai viguroase ale spiritului german. Comentând 

sugestiile fostului secretar al dlui Lloyd George, redactorul şef al publicaţiei „Gazette de 

Francfort“ n-a îndrăznit să dezvăluie clar ceea ce în aceste oferte i se părea insuficient, dar a 

făcut aluzie, în termeni vagi, „mai ales la probleme de frontieră“. Pentru a se descurca, a 

încercat în special să încrimineze Franţa, declarând că aceasta nu dorea niciodată să 

recunoască „misiunea constructivă“ a Reichului.  

Acesta este, de altfel, unul din principalele elemente ale tacticii germane. Berlinul nu 

este, în fond, mai puţin nemulţumit de influenţa Londrei decât de cea a Parisului; în unele 

privinţe, este poate chiar mai nemulţumit, dat fiind că se prefăcea că ar crede, cel puţin în 

ultima vreme, că ţara noastră nu mai putea exercita o acţiune importantă în privinţa Dunării, 

mai ales după înţelegerea germano-italiană. În schimb, Marea Britanie i se pare în măsură să 

se facă ascultată. 

                                                 
51

 Aluzie la tratatul italo-iugoslav. 
52

 Aluzie la propunerile prezentate la Londra de ministrul polonez al Afacerilor Străine. 
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În aceste condiţii, prima grijă a Germaniei este de a căuta să despartă diplomaţia 

Franţei de cea a Marii Britanii, de a le opune chiar una alteia şi de a proclama că cea de-a 

doua – al cărei spirit este mai larg şi ale cărei interese sunt răspândite în întreaga lume – este 

mai dispusă să înţeleagă revendicările germane. Dedesubturile acestei manevre se limpezesc 

complet după lectura unui articol publicat la 23 mai de „Berliner Tageblatt“. Cotidianul indică 

faptul că, oricum ar fi, politica britanică acţionează lent căci, în ceea ce o priveşte, are timp; 

Franţa, dimpotrivă, nu are timp şi are nevoie de un efect rapid. Nu există nicio îndoială că 

Wilhelmstrasse, în lipsa oricărui alt mijloc, încearcă să profite de această diferenţă de ritm 

pentru a accelera, la nevoie, evoluţia dorită de ea, înainte ca să se poată stabili o colaborare 

efectivă între statele occidentale în privinţa Dunării. Ajunge să remarcăm modul în care 

propaganda Reichului flatează ambiţiile Poloniei şi vanitatea ministrului Afacerilor Străine al 

acesteia pentru a vedea că încearcă să le utilizeze nu doar pentru a propovădui o „politică 

neutralistă“ în Europa Centrală, ci şi pentru a pregăti apoi o revizuire, „o redefinire a 

puterilor“, ale cărei costuri le-ar suporta, între altele, Cehoslovacia.   

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome V (20 Février–

31 Mai 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1972, doc. 365, pp. 615–618. 
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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 

 

 

Geneva, 25 mai 1937 

 

În cursul convorbirii s-au abordat diferitele chestiuni la ordinea zilei: Polonia, Italia, 

Ungaria şi, în sfârşit, chestiunea relaţiunilor româno-sovietice. 

Convorbirea a decurs pe un ton care a devenit din ce în ce mai cordial. 

În ce priveşte relaţiunile româno-sovietice, dl Litvinov l-a întrebat pe dl Victor 

Antonescu de ce – dacă e vorba să încheiem un pact – nu am face un pact de asistenţă 

mutuală. 

Dl Victor Antonescu a răspuns că un asemenea pact nu e posibil între două state ale 

căror forţe sunt atât de deosebite. România nu ar putea da niciun ajutor efectiv Rusiei. Pactul 

de asistenţă mutuală ar însemna, deci, ajutorul unilateral dat României de către Rusia, adică 

protectoratul rusesc. 

În afară de aceasta, opiniunea publică română nu ar accepta un pact de orice natură cu 

Uniunea Sovietică fără o recunoaştere de jure a alipirii Basarabiei. Căci cine ar putea concepe 

o alianţă sau o prietenie cu un stat care nici măcar nu-ţi recunoaşte graniţele. 

Dl Litvinov a răspuns că, în ce priveşte Basarabia, s-a menţinut la cele ce au fost 

convenite cu dl Titulescu în momentul reluării relaţiunilor diplomatice între cele două state: 

adică de partea sovietică nu s-a mai pomenit numele Basarabiei cu niciun prilej, nici în 

întruniri publice, nici în orice manifestaţiune oficială. Dl Litvinov crede că aceasta este o 

situaţiune foarte bună pentru România şi că ar trebui să se mulţumească cu ea. 
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În ce priveşte pactul de asistenţă mutuală, dl Litvinov a arătat că n-a cerut dânsul cel 

dintâi să încheie un pact de asistenţă mutuală româno-sovietic, ci dl Titulescu a cerut un 

asemenea pact. Nu înţelege, deci, de ce dl Victor Antonescu cere mai mult ca dl Titulescu, 

care nu cerea recunoaştere de jure a Basarabiei, ci se mulţumea cu formule piezişe – iar, în 

schimb, dl Victor Antonescu acordă mai puţin decât dl Titulescu. 

După o discuţiune destul de vie pe această temă, dl Litvinov a întrebat pe dl Victor 

Antonescu dacă România ar fi dispusă a încheia cu Rusia Sovietică un pact după modelul 

pactului italo-iugoslav de la Belgrad (adică dl Litvinov s-ar mulţumi şi cu mai puţin decât îi 

acorda dl Titulescu). 

Dl Victor Antonescu a răspuns că crede că am putea lua în consideraţiune încheierea 

unui asemenea pact, dar că la baza acestui pact ar trebui să fie recunoaşterea de jure a 

Basarabiei. 

 
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. 66, pp. 143–144. 
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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 

 

 

[Geneva], 25 mai 1937 

 

Antonescu a fost la mine şi m-a informat despre negocierile cu Italia. Iniţial, Ciano a 

insistat asupra unei înţelegeri preliminare sau simultane între România şi Ungaria, dar după 

aceea a renunţat la această condiţie. Zilele trecute, trimisul italian i-a spus lui Antonescu că 

Ciano i-ar fi propus lui Lugoşianu o înţelegere cu România care să meargă şi mai departe 

decât pactul italo-iugoslav, până la aproape o garantare materială a frontierelor. Înainte de 

plecarea sa, însă, Antonescu nu dispunea încă de aceste informaţii de la Lugoşianu. România 

vrea să aibă relaţii bune cu Italia, însă le acordă o importanţă secundară, promovând în prim 

plan o politică generală cu Parisul, Londra, Moscova şi Praga. Antonescu a încercat să 

justifice comportarea lui Beck care, chipurile, n-a împins deloc România în braţele Italiei. 

Antonescu, însă, mi-a dezvoltat imediat o argumentaţie prin care i-a demonstrat lui Beck 

relativa lipsă de interes a României faţă de Italia. Antonescu numai a roşit la remarca făcută 

de mine că, dacă el a considerat necesar să dezvolte o asemenea argumentaţie, atunci, 

probabil, Beck i-a demonstrat necesitatea unui acord cu Italia. 

I-am spus lui Antonescu că asigurările făcute anul trecut, privitoare la disponibilitatea 

sa de a continua politica lui Titulescu, nu s-au confirmat. În această perioadă a continuat 

consolidarea legăturilor sale cu Polonia, iar nouă ne-a „servit“ decorarea fostului ministru 

plenipotenţiar ţarist [la Bucureşti].
53

 Nu am fost de acord cu Antonescu că Titulescu ar fi dus 

                                                 
53

 Ulterior, decorarea în 1936 de către Suveranul României, cu titlul personal, a fostului trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar ţarist la Bucureşti avea să fie interpretată de către mass-media din U.R.S.S. drept 

manifestare a politicii antisovietice. Astfel, în articolul Politica aventurilor, publicat în nr. 198 din 20 iulie 1937 
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o politică de provocări în ceea ce priveşte Polonia şi că, de aceea, România a trebuit să 

redreseze relaţiile sale cu aceasta. I-am amintit lui Antonescu acţiunile provocatoare ale lui 

Beck şi ale trimisului său Arciszewski în România şi am remarcat răbdarea îndelungată a lui 

Titulescu. 

Antonescu a vorbit despre dorinţa sa de a încheia cu noi un acord care să reglementeze 

problema Basarabiei, iar în ceea ce priveşte negocierile noastre cu Titulescu, el ar dori să vadă 

textele. I-am răspuns că Titulescu a înţeles foarte bine că pentru o înţelegere cu noi trebuie 

evitate discuţiile despre Basarabia. Ultima [Basarabia] este ocupată de România, nu ridicăm 

pretenţii, cu atât mai mult este în interesul României să tacă. Între noi şi Titulescu a existat un 

acord tacit de a nu aborda problema Basarabiei. Dacă acum în România se vor declanşa noi 

discuţii despre aceasta, atunci nici noi nu vom putea tăcea. În ceea ce priveşte textele, ele sunt 

publicate în presă, pentru că la baza negocierilor noastre cu Titulescu s-a aflat Pactul sovieto-

cehoslovac, cu unele modificări. Am vrut să aflu dacă Antonescu doreşte să continue 

negocierile pe această bază. La remarca lui Antonescu că, în condiţiile actualei opinii publice 

din România, lui îi este greu să vorbească despre asistenţa mutuală, eu am răspuns că, 

probabil, odată cu plecarea lui Titulescu s-a schimbat şi opinia publică din România, pentru 

că, neîndoios, ţinea şi el seama de ea şi, totuşi, găsea posibil să vorbească despre asistenţa 

mutuală, iar noi ştim că el avea, în această privinţă, acordul deplin al Regelui. Fireşte, 

asistenţa mutuală nu a fost propusă de noi, ci de Titulescu, aşa că este treaba României să 

continue negocierile sau să renunţe la ele. Noi nu propunem nimic altceva. Dacă Antonescu 

are propuneri, noi le vom examina. Antonescu a răspuns că el este gata să poarte negocieri pe 

baza pactului similar cu cel italo-iugoslav sau cu Pactul Mării Negre, despre care Aras trebuie 

să vorbească cu mine. I-am răspuns că, în cazul de faţă, unele articole din Pactul italo-

iugoslav nu ne convin, iar Aras vorbea de Pactul Mării Negre fără să precizeze conţinutul său. 

Cuvântul „pact“ nu spune nimic deocamdată. Eu aş dori să cunosc mai exact despre ce este 

vorba anume. I-am explicat lui Antonescu în ce condiţii şi din ce cauză s-a propus la 

Montreux Pactul Mării Negre şi de ce el a eşuat. 

 
AVP RF, fond 059, opis 1, mapa 249, dosar 1 747. Publicat în: DVP, vol. XX, doc. nr. 175; 

apud Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 67, pp. 144–146. 
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ŞTIRE TRANSMISĂ DE ION LUCULESCU, SECRETAR DE PRESĂ  

PE LÂNGĂ LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA PARIS, PRIN CARE INFORMEAZĂ 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DESPRE APARIŢIA ÎN PRESĂ  

A UNOR ARTICOLE PRIVIND ÎNTÂLNIREA DE LA TALLOIRES DINTRE NICOLAE 

TITULESCU ŞI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV 

 

 

[Paris], 29 mai 1937 

 

                                                                                                                                                         
al ziarului „Pravda“, se menţiona: „Guvernul român subliniază în mod demonstrativ tendinţele sale antisovietice. 

Aşa, de exemplu, la sfârşitul anului trecut a fost decorat fostul ministru plenipotenţiar al Rusiei ţariste, cu un 

nume răsunător, Poklewski-Koziell. Acest fapt, prin sine însuşi, are un caracter umoristic. Dar cuvântarea rostită 

de Rege cu ocazia acestui important eveniment, fără îndoială, a avut drept scop să dea acestei decorări caracterul 

unei demonstraţii politice antisovietice“. 
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D. Luculescu telefonează din Paris: 

 

„Le Journal“, „Echo de Paris“ şi „Petit Journal“ publică o telegramă a 

corespondentului Agenţiei „Havas“ din Annecy cu următorul cuprins: 

Aflăm că d. Titulescu, fost ministru al Afacerilor Străine al României, s-a întâlnit 

astăzi într-un hotel din Talloires, în apropiere de Annecy, cu d. Litvinov, comisarul poporului 

pentru Afacerile Străine. 

D. Titulescu a sosit cel dintâi pe la orele 10 şi apoi pe la ora 13 a venit şi d. Litvinov. 

Întrevederea a durat până la ora 17. Se luaseră toate precauţiunile pentru ca să se păstreze 

întrevederii un caracter cât mai strict. 

„Petit Journal“ primeşte de la corespondentul său particular din Geneva următoarea 

telegramă: 

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 astăzi are deci o înaltă semnificaţie politică. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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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 

 

 

 [Paris], 29 mai 1937, ora 21 

 

D. Luculescu telefonează: 

 

Ziarele de seară „Le Temps“, „Paris Soir“, „L’Intransigeant“ şi „La Liberté“ dau ştirea 

întâlnirii de azi de la Talloires între dnii Titulescu şi Litvinov. 

În „La Liberté“, d. Claude Jeantet, comentând hotărârea Consiliului Societăţii 

Naţiunilor de a acorda încrederea sa comitetului de la Londra, cu toate încercările dlui 

Litvinov de a agrava conflictul, scrie: „Un alt motiv de nelinişte: conferinţa misterioasă care a 

reunit la Talloires pe dnii Litvinov şi Titulescu. Cei doi bărbaţi de stat s-au întreţinut în mare 

mister timp de mai multe ceasuri, înainte de a se întoarce la Geneva. 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“. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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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 

 

 

[Viena], 29 mai 1937 

 

Legaţia din Viena comunică telefonic la orele 13: 

Foaia vieneză de informaţii „Telegraf“ publică ştiri din Paris, sub titlul: 

 

Convorbiri importante între Titulescu şi Litvinov 

Poziţia lui Antonescu zguduită? 

 

Întrevederea de ieri dintre Litvinov şi Titulescu a făcut aici (la Paris) mare senzaţie. Se 

subliniază că au vorbit timp de 4 ore. Zvonurile despre întoarcerea lui Titulescu la putere au 

prins din nou forţă. Se subliniază că Litvinov, în cursul convorbirii sale avute cu dl Antonescu 

la Geneva, s-a arătat foarte rezervat, deşi dl Antonescu i-a făcut propuneri foarte avansate. 

Ministrul de Externe român a vorbit despre încheierea unui pact ruso-român. Litvinov 

i-a declarat că Rusia n-are interes pentru un astfel de tratat. 

Dl Antonescu a vorbit şi despre posibilitatea unui pact de asistenţă reciprocă, după 

modelul pactului ruso-german. Litvinov ar fi considerat „propunerea aceasta“ cam rece, 

spunând că n-are nicio grabă. 

Această atitudine a lui Litvinov se explică prin faptul că dl Antonescu însuşi ar fi lăsat 

să se înţeleagă că nu mai rămâne mult timp ministru de Externe şi că în România se aşteaptă o 

schimbare de guvern. 

 

Se presupune că acest articol ar fi dat chiar de ataşatul de presă austriac. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 

 

 

 

99 

 

GÂNDURI ALE LUI NICOLAE TITULESCU DESPRE EDVARD BENEŠ, 

ÎNCREDINŢATE CA PREFAŢĂ UNUI VOLUM OMAGIAL  

ÎNTOCMIT DE NEPOTUL ACESTUIA, BOHUSLAV BENEŠ  

 

 

Le Président Beneš vu par M. Titulesco 

 

 Monsieur B. Beneš, neveu du Président Beneš, ayant demandé à Monsieur N. 

Titulesco d’écrire une introduction pour son livre sur le Président Beneš, Monsieur Titulesco 

a envoyé la préface suivante, qui paraît pour la première fois, aujourd’hui, samedi 29 Mai, 

dans l’hebdomadaire „Pestry Tyden“ de Prague. 

* 
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 L’histoire de l’Europe d’après guerre, telle qu’elle sera écrite par ceux qui n’ont pas 

vécu cette série interminable de moments d’angoisse, qui est à la base de l’équilibre instable 

actuel, et que l’on a convenu d’appeler la Paix, est difficile à prévoir. 

 Une chose me parait cependant certaine. Il sera impossible à l’historien futur de ne pas 

relever que cette période est caractérisée par la prépondérance de certaines individualités sur 

les masses. 

 On a connu autre fois l’Europe de Metternich, on a connu l’Europe de Bismarck, mais 

les temps qui précédèrent la Grande Guerre furent ceux où les courants de l’opinion publique 

étaient tellement forts, que l’homme d’État, tout en ayant l’air de diriger, se contentait bien 

souvent de les suivre. 

 Ce n’est pas le cas de l’Europe d’Après Guerre. 

 Cette fois-ci des personnalités très fortes, au nom des doctrines les plus diverses, se 

font suivre par les masses, dont la religion la plus agissante est de les idolâtriser. 

 Certes, ces personnalités ont toujours les qualités de premier ordre qui expliquent leur 

ascendant sur les peuples qu’elles dirigent, beaucoup plus que l’idéologie qu’elles incarnent. 

 Mais, à regarder de près, pour beaucoup d’entre elles leur force est due à l’absorption 

des libertés des masses au service de leur pouvoir, ou plus exactement, au service de ce que, 

en initiés, ils considèrent comme leur mission de gouverner le monde. 

 Ce n’est pas là une critique ; c’est la simple constatation d’un fait qui peut constituer 

une source d’admiration des qualités maîtresses de l’individu comme tel. 

 Parmi les grands hommes qui font l’exception à cette manière d’affirmer leur 

personnalité, le Président Beneš figure au premier plan. 

 Imbu de la doctrine démocratique la plus saine, qui sait concilier les commandements 

de la liberté avec ceux de l’autorité, le Président Beneš représente l’image d’un homme en 

continuelle ascension pendant près de vingt ans, et en continuelle concurrence avec ceux qui 

briguaient d’arriver aux mêmes sommets, que ceux qui se dessinaient à chaque pas de la 

carrière exceptionnelle de cet homme exceptionnel. 

 La caractéristique du Président Beneš este que sa force n’est pas constituée par le total 

des libertés perdues par ses concitoyens. 

 La raison qui explique ce phénomène d’exception est claire. 

 Sa patrie, par l’entremise du Président Masaryk, mit, pour la direction des affaires 

étrangères, toute sa foi dans le docteur Edouard Beneš. La continuité dans cette foi fut 

tellement grande, tellement au dessus de tout doute qui aurait pu amoindrir son prestige, 

qu’elle imposa à l’opinion publique internationale l’obligation d’associer de façon 

permanente le nom de la Tchécoslovaquie à celui de son Ministre des Affaires Étrangères. 

 Et, chose importante à relever, cette foi, cette continuité dans le travail, se transforma 

graduellement en capital politique réversible : de même que l’on ne pouvait prononcer 

autrefois le nom de la Tchécoslovaquie sans prononcer celui du Docteur Edouard Beneš, on 

ne peut aujourd’hui prononcer le nom du Président Beneš, sans y associer immédiatement 

celui de sa patrie. 

 Tous les liens d’amitié que le Président Beneš a su créer dans sa longue carrière 

ministérielle, toute la reconnaissance due aux services qu’il a apporté à la cause de la Paix, 

tout le prestige qu’il a su acquérir, par sa sagesse politique, auprès de ceux qui décident les 

destinées des peuples, ne sont plus, pour lui, des biens personnels. Ils sont devenus 

aujourd’hui les biens les plus précieux de la Tchécoslovaquie. 

 La personnalité Beneš, transformée en capital politique, par la confiance illimitée et 

ininterrompue de son pays, est en train de produire des intérêts aux profits de la collectivité 

qui l’a soutenu sans défaillance et pour laquelle il a travaillé avec un dévouement qui n’a 

jamais connu de limites. 
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 On ne saurait écrire la biographie du Président Beneš sans retracer en même temps 

l’histoire de l’Europe pendant et après la Grande Guerre. 

 Qu’il s’agisse de la noble mission des Légionnaires Tchécoslovaques, qu’il s’agisse de 

la Conférence de la Paix ou de toute autre Conférence, qu’il s’agisse de l’organisation de la 

Paix en Europe, qu’il s’agisse de la Société des Nations, du Désarmement, de l’Arbitrage, du 

Bureau du Travail, il est impossible de ne pas prononcer le nom du Président Beneš et de ne 

pas relever les traces de son oeuvre. 

 J’ai eu le bonheur de le rencontrer à la fin de la guerre. Nous étions tous les deux en 

exil. Nous fîmes carrière ensemble. Et pendant 18 ans nous collaborâmes sans interruption. 

 Je n’ai jamais cessé d’admirer ses qualités maîtresses : la loyauté, la simplicité, et le 

sens de la mesure. 

 A force de travailler ensemble, nos conceptions étaient devenues tellement identiques, 

que nous exprimions les mêmes opinions sans nous être concerté. Grâce à cette fraternité 

d’esprit et grâce à notre ami Jeftić, qui avait le même idéal et les mêmes idées que nous, le 

Pacte d’Organisation de la Petite Entente, signé à Genève le 16 Février  1933, qui est la 

véritable charte politique de cette association – car c’est lui qui transforma la Petite Entente en 

unité internationale supérieure et indivisible – put être conclu de suite sans négociations 

préalables. 

 Ma longue collaboration avec le Président Beneš m’impose comme un devoir de 

conscience, dans les moments troubles que nous traversons, d’exprimer une conviction 

profonde. 

 Si d’habitude, l’élection à la Présidence de la République est le signe d’une carrière 

qui finit, pour le Président Beneš son élection est le signe réconfortant d’une nouvelle carrière 

qui commence. 

 Le Président Beneš est, en effet, un être privilégié. Sa destinée est de vivre 

consciemment l’histoire telle qu’il l’a faite et la fera et telle qu’on devra l’écrire si l’on veut se 

soumettre à l’impératif catégorique de la vérité. 

 

„Pestry Tyden“ (Praga), 29 mai 1937; „Le Moment“ (Paris), 30 mai 1937; „L’Europe 

Orientale“, an VII, nr.5–6, 1937, pp. 209–212; apud AMAE, fond 77/ T. 34, vol. 11. 

 

 [Traducere] 

 

D. N. Titulescu despre d. Edvard Beneš 

 

 D. B. Beneš, nepotul preşedintelui Beneš, cerând dlui N. Titulescu să scrie o 

introducere la cartea sa despre preşedintele Beneš, d. Titulescu a trimis următoarea prefaţă, 

care apare întâi astăzi, sâmbătă, 29 mai, în hebdomadarul „Pestry Tyden“ de la Praga. 

* 

 „Istoria Europei de după război, astfel cum ea va fi scrisă de către acei care n-au trăit 

această serie nesfârşită de momente de îngrijorare, care stau la baza echilibrului instabil actual 

şi pe care am convenit să o numim Pacea, este greu de prevăzut. 

 Un lucru pare totuşi sigur. Va fi imposibil istoricului viitor să nu observe că această 

perioadă este caracterizată de preponderenţa anumitor individualităţi asupra maselor. 

 Am cunoscut odinioară Europa lui Metternich, am cunoscut Europa lui Bismarck. Dar 

timpurile care au precedat Marele Război au fost acelea în care curentele de opiniune publică 

erau atât de tari, încât omul de stat, cu tot aerul ce-şi dădea că le diriguieşte, se mulţumea de 

cele mai multe ori să le urmeze.  
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 Acesta nu este cazul Europei de după război. De data aceasta personalităţi foarte 

puternice, în numele doctrinelor celor mai diverse, sunt urmate de mase a căror religiune 

efectivă constă în faptul de a idolatriza. 

 Desigur, aceste personalităţi au toate calităţile de prim ordin, care explică ascendentul 

lor asupra popoarelor ce conduc, mai mult decât ideologia pe care o incarnează. 

 Dar dacă ne uităm de aproape, pentru multe din aceste personalităţi, forţa lor este 

datorită absorbirii libertăţii maselor în serviciul puterii lor, sau mai exact în serviciul a ceea 

ce, în calitatea lor de iniţiaţi, ei consideră ca misiunea lor de a guverna lumea. 

 Cele ce spun nu constituiesc o critică. Este vorba de o constatare pur şi simplu a unui 

fapt care poate deveni un izvor de admiraţie a calităţilor esenţiale ale individului ca atare. 

 Printre oamenii mari care fac excepţie la acest fel de a-şi afirma personalitatea, 

preşedintele Beneš figurează în primul plan. 

 Stăpânit de doctrina democratică cea mai sănătoasă, care ştie să concilieze poruncile 

libertăţii cu acelea ale autorităţii, preşedintele Beneš reprezintă imaginea unui om în continuă 

ascensiune timp de aproape 20 de ani, şi în continuă concurenţă cu acei care râvneau să atingă 

aceleaşi culmi, ca acele care apăreau la fiecare pas al carierei excepţionale a acestui om 

excepţional. 

 Caracteristica preşedintelui Beneš constă în faptul că puterea lui nu este alcătuită din 

totalul libertăţilor pierdute de concetăţenii săi. 

 Raţiunea care explică acest fenomen de excepţiune este clară. 

 Patria lui, prin intermediul preşedintelui Masaryk, a pus pentru conducerea afacerilor 

străine, toată încrederea ei în doctorul Eduard Beneš. Continuitatea acestei încrederi a fost atât 

de mare, atât de mult deasupra oricărei îndoieli care ar fi putut să-i micşoreze prestigiul, încât 

ea a impus opiniei publice mondiale obligaţiunea de a asocia în chip permanent numele 

Cehoslovaciei cu acela al ministrului ei de de afaceri străine. 

 Şi lucru important de observat, această încredere, această continuitate a misiunii sale s-

a transformat progresiv într-un capital politic reversibil. După cum odinioară nu se putea 

pronunţa numele Cehoslovaciei fără a pronunţa pe acela al doctorului Eduard Beneš, nu se 

poate azi pronunţa numele preşedintelui Beneš, fără a nu i se asocia acela al Patriei sale. 

 Toate legăturile de amiciţie, pe care preşedintele Beneš a ştiut să le şi le creeze în 

lunga sa carieră ministerială, toată recunoştinţa datorită serviciilor aduse de el cauzei păcii, tot 

prestigiul ce a ştiut el să dobândească prin înţelepciunea sa politică pe lângă cei care decid de 

soarta popoarelor, nu mai sunt pentru el bunuri personale. Ele au devenit azi bunurile cele mai 

preţioase ale Cehoslovaciei. 

 Personalitatea Beneš, transformată în capital politic, prin încrederea nelimitată şi 

neîntreruptă a ţării sale, este pe punct de a produce dobândă în profitul colectivităţii, care l-a 

susţinut fără slăbiciune, şi pentru care el a lucrat cu un devotament care nu a cunoscut 

niciodată limită. 

 Este imposibil de a scrie biografia preşedintelui Beneš fără a nu scrie în acelaşi timp 

istoria Europei în timpul şi după Marele Război. 

 Fie că ar fi vorba de nobila misiune a legionarilor cehoslovaci, fie că ar fi vorba de 

conferinţa păcii sau de orice altă conferinţă, fie că ar fi vorba de Societatea Naţiunilor, de 

dezarmare, de arbitraj, la Biroul Internaţional al muncii, este imposibil să nu pronunţi numele 

preşedintelui Beneš şi să nu găseşti urmele operei sale. 

 Am avut fericirea să-l întâlnesc la sfârşitul războiului. Eram amândoi în exil. Am făcut 

cariera împreună. Şi timp de 18 ani am colaborat amândoi fără întrerupere. 

 N-am încetat o clipă de a admira calităţile lui esenţiale: lealitatea, simplicitatea şi 

simţul măsurii. 

 Lucrând mereu împreună, concepţiunile noastre au devenit atât de identice, încât 

exprimam amândoi aceleaşi opiniuni, fără să ne fi consultat. Graţie acestei fraternităţi 
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spirituale şi graţie amicului nostru Jevtić, care avea acelaşi ideal şi aceleaşi idei ca noi, pactul 

de organizare al Micii Înţelegeri, semnat la Geneva la 16 februarie 1933, care este adevărata 

Constituţie politică a acestei asociaţiuni – căci acest pact a transformat Mica Înţelegere în 

unitatea internaţională superioară şi indivizibilă – a putut fi încheiat fără negociaţiuni 

prealabile. 

 Lunga mea colaborare cu preşedintele Beneš îmi impune ca o datorie de conştiinţă, în 

momentele tulburi prin care trecem, de a exprima o adâncă convingere. 

 Dacă, obişnuit, alegerea la preşedinţia Republicii este semnul unei cariere care 

sfârşeşte, pentru preşedintele Beneš alegerea lui este semnul îmbucurător al unei cariere noi, 

care începe. 

 Preşedintele Beneš este, într-adevăr, o fiinţă privilegiată: soarta lui este de a trăi în 

mod conştient istoria, aşa cum a făcut-o, aşa cum o va face şi aşa cum va fi scrisă de acei care 

vor să se supună imperativului categoric al adevărului.“ 

N. Titulescu 

 

„Universul“, 29 mai 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 425. 
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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 

 

 

 [Paris], 30 mai 1937, ora 23 

 

Dl Luculescu telefonează: 

 

Paris. Întrevederea Titulescu–Litvinov continuă să preocupe presa. 

„L’Humanite“ scrie: „Dl Titulescu a păstrat o mare influenţă în România şi Mica 

Înţelegere şi concepţiile sale despre pace în Europa se identifică cu politica de pace pe care o 

urmăreşte URSS“.  

„Petit Jurnal”, sub titlul Dl Titulescu va fi rechemat la putere? Întrevederea de la 

Talloires ar fi punctul de plecare al unei noi orientări în politica României, scrie următoarele 

din Geneva:  

„Ştirea întrevederii care a avut loc la Talloires între dnii Titulescu şi Livinov a produs 

în cercurile diplomatice geneveze o profundă impresie. Se ştie la Geneva că în clipa când 

eminentul om de stat român se văzu îndepărtat de la putere, adversarii săi ridicau trei acuzaţii: 

1) intimitatea excesivă cu U.R.S.S., 2) ostilitatea sa faţă de Italia şi 3) răceala faţă de Polonia. 

Întâlnirea dlui Titulescu cu dl Litvinov a avut loc în momentul precis în care dl V. Antonescu, 

ministrul român al Afacerilor Străine, caută să se apropie de Uniunea Sovietelor, căreia îi face 

făgăduieli şi îi formulează oferte de tratat din cele mai atrăgătoare. Această întâlnire a avut loc 

după eşecul încercării de apropiere italo-română. Pe de altă parte, atmosfera cauzată de 

incidentele care s-au produs cu prilejul recentei călătorii la Bucureşti a dlui Beck este departe 

de a se fi risipit. 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 
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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 şi în orice caz care slăbesc considerabil importanţa morală şi eficacitatea materială a 

acestora. Recentele vizite la Paris permiseseră omului de stat român să discute cu diriguitorii 

politici francezi, semnalându-le pericolul extrem pe care-l încerca securitatea colectivă, al 

cărui principal partizan era dl Titulescu, alături de Regele Alexandru şi Louis Barthou.  

Conversaţiile de la Tailloires într-o largă măsură au fost continuarea logică a 

conversaţiilor dlui Titulescu de la Paris. Departe de a se limita la discuţii despre politica 

română faţă de U.R.S.S., politică care este în clipa de faţă destul de confuză şi nehotărâtă, dnii 

Titulescu şi Litvinov au studiat situaţia generală a Europei Centrale şi Orientale, căutând a 

desprinde posibilităţile unei îndreptări, posibilităţile de a salvgarda sistemul colectiv bazat pe 

Societatea Naţiunilor şi al cărui pivot a fost totdeauna Franţa, Mica Înţelegere, chestiunile 

balcanice, situaţia în Mediterana Orientală, viitorul Societăţii Naţiunilor, necesitatea unei 

regrupări a puterilor pacifice, acestea au fost fără îndoială principalele subiecte ale acestei 

convorbiri. Dnii Titulescu şi Litvinov, pe care îi separă concepţii politice foarte diferite, 

deoarece primul reprezintă marea tradiţie a democraţiei liberale, în timp ce al doilea aderă la 

doctrina comunistă, au [fost] mereu de acord asupra liniilor generale ale politicii europene. 

Unul şi altul admit necesitatea unei politici active şi dinamice, în cadrul Societăţii Naţiunilor, 

care singură poate să se opună în mod eficace încercărilor anexioniste şi imperialismului 

ideologic al dictaturilor. La Geneva, unde se deplânge slăbiciunea actuală a României şi 

izolarea la care a adus-o noua sa politică externă, se acordă cea mai înaltă semnificaţie 

politică întrevederii de la Talloires. Se aşteaptă aici cu o foarte vie curiozitate viitoarele 

călătorii ale dlui Titulescu în Anglia şi Cehoslovacia.“ 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „LE PETIT JOURNAL“  

CU PRIVIRE LA ÎNTÂLNIREA DE LA TALLOIRES  

DINTRE NICOLAE TITULESCU ŞI MAKSIM MAXIMOVICI LITVINOV  

 

 

M. Titulesco sera-t-il rappelé au pouvoir ? 

L’entrevue de Talloires serait le point de départ d’une nouvelle orientation de la 

politique roumaine 

 

Genève, 29 Mai. – La nouvelle de l’entrevue qui a eu lieu à Talloires, au bord du lac 

d’Annecy, entre M. Titulesco et M. Litvinof a produit dans les milieux diplomatiques 

genevois une profonde impression. On rappelle à Genève qu’au moment où l’éminent homme 

d’Etat roumain se voyait écarté du pouvoir, ses adversaires articulaient trois accusations : 1. 

son intimité excessive avec l’U.R.S.S. ; 2. son hostilité envers l’Italie ; 3. sa tiédeur à l’égard 

de la Pologne. 

Or, la rencontre de M. Titulesco avec M. Litvinof a eu lieu au moment précis où M. 

Antonesco, ministre roumain des Affaires étrangères, cherche à se rapprocher de l’Union 

Soviétique, lui prodigue des promesses et formule les offres de traité les plus alléchantes. 

Cette rencontre a eu lieu après l’échec de la tentative du rapprochement italo-roumain. 
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D’autre part, le malaise causé par les incidents qui s’étaient produits lors du récent séjour à 

Bucarest de M. Beck est loin d’être dissipé. 

On rappelle à Genève que depuis la dernière entrevue Titulesco-Litvinof, qui a eu lieu 

en été 1936, les positions respectives des États de la Petite-Entente ont sensiblement évolué. 

L’axe Rome-Berlin a abouti à l’établissement en Europe Centrale de zones d’influence qui 

tendent à exclure toute possibilité de maintenir le réseau des amitiés et des alliances françaises 

et en tout cas en affaiblissant sensiblement la portée morale et l’efficacité matérielle. 

Les récentes visites à Paris avaient permis à l’homme d’Etat roumain de conférer avec 

les dirigeants de la politique française, leur signalant le danger extrême que courait la sécurité 

collective, dont M. Titulesco fut l’un des principaux artisans aux côtés du roi Alexandre et de 

Louis Barthou. L’entretien de Talloires a été dans une très large mesure la continuation 

logique des conversations de M. Titulesco à Paris. 

Loin de se confiner à la discussion de la politique roumaine vis-à-vis de l’U.R.S.S., 

politique qui est à l’heure actuelle particulièrement confuse et indécise, MM. Titulesco et 

Litvinof ont étudié la situation générale de l’Europe Centrale et Orientale, cherchant à 

dégager les possibilités d’un redressement, les possibilités de sauvegarder le système collectif 

basé sur la S.D.N. et dont la France a toujours été le pivot. 

La Petite-Entante, les questions balkaniques, la situation en Méditerranée orientale, 

l’avenir de la Société des Nations, les nécessités d’un regroupement des puissances 

pacifiques, tels ont été sans doute les principaux sujets de cet entretien. MM. Titulesco et 

Litvinof, que séparent des conceptions politiques très différentes, puisque le premier 

représente la grande tradition de la démocratie libérale tandis que le second adhère à la 

doctrine communiste, ont toujours été d’accord sur les lignes générales de la politique 

européenne. L’un et l’autre admettent la nécessité d’une politique active et dynamique dans le 

cadre de la S.D.N. qui peut seule s’opposer efficacement aux tentatives annexionnistes et à 

l’impérialisme idéologique des dictatures. 

À Genève, où l’on déplore la faiblesse actuelle de la Roumanie et l’isolement dans 

lequel l’a conduite sa nouvelle politique extérieure, on attache la plus haute signification 

politique à l’entrevue de Talloires. On y attend avec une très vive curiosité les prochains 

voyages de M. Titulesco en Angleterre et en Tchécoslovaquie. 

M.P. 

 

[Traducere] 

 

Dl Titulescu va fi rechemat la putere? 

Întrevederea de la Talloires ar reprezenta punctul de plecare pentru o nouă orientare 

a politicii româneşti 

 

Geneva, 29 mai. – Noua întrevedere care a avut loc la Talloires, pe malul lacului 

Annecy, între dl Titulescu şi dl Litvinov a produs o profundă impresie în cercurile diplomatice 

din Geneva. Cei din Geneva îşi aduc aminte că, în momentul în care eminentul om de stat 

român se vedea îndepărtat de la putere, adversarii săi formulau trei acuzaţii: 1. intimitatea sa 

excesivă cu U.R.S.S.; 2. ostilitatea sa faţă de Italia; 3. atitudinea sa de indiferenţă faţă de 

Polonia. 

Întâlnirea dlui Titulescu cu dl Litvinov a avut loc exact în perioada în care dl 

Antonescu, ministrul român al Afacerilor Străine încearcă să se apropie de Uniunea Sovietică, 

care îl copleşeşte cu promisiuni şi îi face oferte de tratat dintre cele mai îmbietoare. Această 

întâlnire a avut loc după eşecul tentativei de apropiere italo-română. Pe de altă parte, 

neplăcerea cauzată de incidentele care s-au produs cu ocazia recentei vizite la Bucureşti a dlui 

Beck e departe de a se fi risipit. 
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Cei din Geneva îşi amintesc că după 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 condus la constituirea în Europa Centrală a unor zone de 

influenţă care tind să excludă orice posibilitate de menţinere a reţelei de prietenii şi alianţe 

franceze şi, în orice caz, slăbind considerabil influenţa sa morală şi eficacitatea sa materială. 

Recentele vizite ale omului de stat român la Paris i-au permis acestuia să confere cu 

conducătorii politicii franceze, semnalându-le pericolul extraordinar care ameninţă securitatea 

colectivă, printre ai cărei principali artizani s-a numărat şi dl Titulescu, alături de Regele 

Alexandru şi de Louis Barthou. Întrevederea de la Talloires a fost, într-o foarte mare măsură, 

continuarea logică a convorbirilor pe care dl Titulescu le-a avut la Paris. 

Departe de a se limita la discutarea politicii româneşti faţă de U.R.S.S., politică care 

este la ora actuală deosebit de confuză şi şovăielnică, dnii Titulescu şi Litvinov au analizat 

situaţia generală a Europei Centrale şi Răsăritene, încercând să identifice posibilităţile unei 

redresări, posibilităţile salvgardării sistemului colectiv bazat pe Societatea Naţiunilor, al cărei 

pivot a fost întotdeauna Franţa. 

Mica Înţelegere, problemele balcanice, situaţia din Mediterana Orientală, viitorul 

Societăţii Naţiunilor, necesităţile regrupării forţelor pacifiste, acestea au fost fără îndoială 

principalele subiecte ale întrevederii. Dnii Titulescu şi Litvinov, pe care îi separă concepţii 

politice foarte diferite, deoarece primul reprezintă marea tradiţie a democraţiei liberale, în 

timp ce al doilea aderă la doctrina comunistă, au fost totdeauna de acord în privinţa liniilor 

generale ale politicii europene. Atât unul, cât şi celălalt, admit necesitatea unei politici active 

şi dinamice în cadrul Societăţii Naţiunilor, singura capabilă să se opună în mod eficient 

tentativelor anexioniste, precum şi imperialismului ideologic al dictaturilor. 

La Geneva, unde este deplânsă actuala slăbiciune a României şi izolarea la care a 

condus-o noua sa politică externă, se acordă cea mai înaltă semnificaţie politică întrevederii 

de la Talloires. Aici sunt aşteptate cu viu interes apropiatele călătorii ale dlui Titulescu în 

Anglia şi în Cehoslovacia. 

M.P. 

 

„Le Petit Journal“, 30 mai 1937. 
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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 

 

 

Legaţiunea Regală a României 

Viena 

 

Nr. 1 191 

 

Anexe: 1 

Întâlnirea Titulescu–Litvinov 
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Viena, 30 mai 1937 

Înregistrată la MAS cu nr. 32 276/1 iunie 1937 

 

Domnule ministru, 

Am onoarea a transmite Excelenţei Voastre aci-alăturat în traducere o informaţiune 

apărută în ziarul „Telegraf“ sub titlul Importante convorbiri Titulescu–Litvinov. Situaţia lui 

Antonescu zdruncinată? 

(ss) Alex. Gurănescu 

 

Excelenţei Sale 

Domnului Victor Antonescu, 

Ministru al Afacerilor Străine 

etc. etc. etc. 

Bucureşti 

 
AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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ŞTIRE APĂRUTA ÎN ZIARUL „DIMINEAŢA“ CU PRIVIRE LA  

PRECONIZATA ACORDARE A TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA  

LUI NICOLAE TITULESCU DE CĂTRE UNIVERSITATEA DIN BRATISLAVA 

 

 

D. N. Titulescu la Bratislava 

 

El va fi proclamat doctor honoris causa 

 

În legătură cu reîntoarcerea dlui Titulescu în ţară, aflăm că Dsa se va opri la 

Bratislava, unde i se va înmâna cu o deosebită solemnitate diploma de doctor honoris causa al 

Facultăţii de Drept din acel oraş. 

La festivităţile de la Universitatea Masaryk, preşedintele republicii va fi reprezentat, 

probabil, prin d. Şamal
54

, cancelarul preşedinţiei. De asemenea, sunt invitaţi şi membrii 

guvernului şi ai parlamentului. Solemnitatea va avea loc, după toate probabilităţile, la 16 

iunie. 

 
„Dimineaţa“, 31 mai 1937. 
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STENOGRAMA COMUNICĂRII TELEFONICE  

TRANSMISĂ DE LA ROMA DE CORESPONDENTUL AGENŢIEI RADOR  

CU PRIVIRE LA ÎNTÂLNIREA DE LA TALLOIRES DINTRE  

                                                 
54

 Přemysl Šámal. 
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NICOLAE TITULESCU ŞI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV 

 

 

AGENŢIA TELEGRAFICĂ ROMÂNĂ ORIENT RADIO–RADOR 

Bucureşti 

1, Str. Matei Millo Nr.7 

Tel. 340.30 

 

Roma, 31 mai 1937, ora 23,30 

 

 D. Kiriţescu telefonează: 

„Stampa“, în ediţia de duminică, publică o corespondenţă din Paris semnată de d. 

Concetto Vesinatto, intitulată Linguşiri franco-ruse pentru a încercui România, în care se 

spune că la Talloires, pe lacul Annecy, d. Titulescu s-a întâlnit cu d. Litvinov. Într-o 

misterioasă convorbire de câteva ore, cei doi comparşi au trecut în revistă situaţia diplomatică 

internaţională, după care s-au separat, luând fiecare drumul Genevei. D. Vesinatto reproduce 

pasagiul din „La Liberté“, în care Doriot se întreabă până când Titulescu va mai fi primit la 

Paris ca adevărat şef al guvernului român. D. Vesinatto spune că, în vreme ce Titulescu 

conspira pe lacuri, d. Antonescu sosea la Paris pentru a lua cuvântul la Sorbona, la 

comemorarea lui Briand. Ministrul român a vizitat deja pe dnii Chautemps şi Cot şi va vedea 

pe d. Delbos, care soseşte la Paris cu aeroplanul. Apoi, d. Herriot, la banchetul Asociaţiei 

„Accueil Français“, a urat dlui Antonescu bun sosit şi a înălţat un imn de slavă prieteniei 

franco–române. După cum se vede – afirmă d. Vesinatto – Franţa se dă peste cap ca să 

readucă în orbita ei guvernul de la Bucureşti, suspectat de veleităţi separatiste şi pentru a face 

să eşueze orice posibilitate de acord italo-român, acord care rămâne să se încheie, fie cu 

asistenţa, fie fără asistenţa Poloniei. 

 O corespondenţă identică semnată de d. Concetto Vesinatto a apărut şi în „Popolo di 

Roma“. 

 „Corriere della Sera“, într-o corespondenţă din Geneva, spune că la întrunirea 

reprezentanţilor Înţelegerii Balcanice, de la care au lipsit însă miniştrii de Externe respectivi, 

s-a vorbit despre întâlnirea dintre Litvinov şi fostul ministru de Externe Titulescu. 

Corespondenţa adaugă că în cercurile delegaţiei române această întâlnire a fost socotită drept 

o provocare, deoarece chiar zilele acestea guvernul sovietic a încercat să atragă România într-

un acord care însă a eşuat datorită intervenţiei colonelului Beck, fiindcă tratatul de alianţă 

polono-român prevede că guvernul din Bucureşti trebuie să consulte în prealabil pe cel din 

Varşovia. 

 „Popolo d’Italia“, sub titlul Influenţa lui Litvinov, spune că Litvinov mai are încă 

trecere în anumite cercuri internaţionale. Dovadă este întâlnirea cu Titulescu, care a găsit un 

mare ecou în presa franceză. Această întrevedere 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. Corespondentul adaugă că unul din motivele vizitei la Paris a dlui 

Victor Antonescu a fost şi acela de a neutraliza activitatea subversivă a lui Titulescu, care nu 

se poate împăca cu gândul că nu mai este la putere şi că nu mai reprezintă nimic. 

 „Giornale d’Italia“, sub titlul Conduita lui Titulescu blamată în România, publică o 

telegramă din Bucureşti în care se afirmă că cercurile oficiale româneşti, cu prilejul întâlnirii 

cu Litvinov, condamnă acţiunea dlui Titulescu de a continua relaţiile cu reprezentanţii politicii 

internaţionale, lucru reprobabil şi din punct de vedere constituţional. Telegrama adaugă că în 

cercurile de dreapta cele patru ore de conversaţii dintre dnii Titulescu şi Litvinov sunt socotite 

drept o dovadă a strânselor legături dintre d. Titulescu şi Rusia Sovietică. 
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 Presa italiană, anunţând întrunirea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri de la 

Geneva, spune că nu s-a hotărât nimic nou. D. Delbos ar fi invitat la toamnă la o conferinţă pe 

reprezentanţii Micii Înţelegeri, pentru a încerca să dreagă oalele sparte – cum spune d. C. 

Vesinatto – urmând prin aceasta sugestia dlui Litvinov, care vrea să se încredinţeze pe care 

din aliaţii Franţei mai poate conta Rusia Sovietică. 

 

Stenografiat: Constantinescu 

 
AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „ADEVĂRUL“ CU PRIVIRE LA OPINIILE 

EXPRIMATE DE NICOLAE TITULESCU DESPRE EDVARD BENEŠ 

 

 

D. Titulescu despre democraţie şi încă despre ceva 

 

Sărbătorirea preşedintelui Republicii Cehoslovace a dat ocazie dlui Nicolae Titulescu 

să-şi exprime – odată cu sentimentele de caldă prietenie ce-l leagă de d. Edvard Beneš – şi 

câteva opinii extrem de interesante asupra unor probleme care formează preocuparea omului 

politic încadrat fidel concepţiilor democratice şi dornic să servească statul căruia îi aparţine, 

fără nicio rezervă, fără nicio credinţă alta decât aceea închinată binelui obştesc. 

Făcând o paralelă între dictatorii care conduc unele ţări graţie „mai mult ascendentului 

lor personal asupra popoarelor decât graţie ideologiei pe care o încarnează“ şi şefii de stat 

liber aleşi de masele populare, d. Titulescu scrie: 

„Caracteristica preşedintelui Beneš constă în faptul că puterea lui nu este alcătuită din 

totalul libertăţilor pierdute de concetăţenii săi“. 

Este o admirabilă definiţie nu numai a funcţiunii preşedintelui Cehoslovaciei, ci o 

lapidară şi în acelaşi timp cuprinzătoare definiţie şi elogiere a democraţiei. Într-adevăr, pe 

când dictatorii îşi trag forţa din suma libertăţilor răpite concetăţenilor lor şi continuă să 

guverneze prin opresiune substituindu-şi voinţa lor celei a maselor puse în imposibilitate de a-

şi spune cuvântul, şeful statului democratic e expresia însăşi a acestei voinţe populare, liber 

manifestată în momentul alegerii şi lăsată mai departe liberă să controleze actele de fiecare 

clipă ale magistratului suprem al statului. Numai astfel au putut Cehoslovacia şi toate ţările cu 

regim democratic să progreseze şi să se afirme ca elemente utile civilizaţiei şi numai datorită 

acestei colaborări nestingherite dintre naţiune şi conducătorul ei, aceste state pot sta mândre 

pe linia de apărare a drepturilor lor. 

Dar d. Titulescu mai face o constatare în legătură cu forţa morală a statului ale cărui 

destine le conduce astăzi d. Edvard Beneš. Rememorând activitatea dlui Beneš, care timp de 

optsprezece ani a fost conducătorul Afacerilor Străine ale Cehoslovaciei şi stăruind asupra 

încrederii ce i-a fost acordată de patria sa în îndeplinirea importantei misiuni ce o avea, d. 

Titulescu spune: 

„Continuitatea acestei încrederi a fost atât de mare, atât de mult deasupra oricărei 

îndoieli care ar fi putut să-i micşoreze prestigiul, încât ea a impus opiniei publice mondiale 

obligaţiunea de a asocia în chip permanent numele Cehoslovaciei cu acela al ministrului ei de 

Afaceri Străine“. 

Şi adaugă d. Titulescu: 
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„Personalitatea Beneš, transformată în capital politic prin încrederea nelimitată şi 

neîntreruptă a ţării sale, este pe punctul de a produce dobândă în folosul colectivităţii, care l-a 

susţinut fără slăbiciune şi pentru care el a lucrat cu un devotament ce n-a cunoscut niciodată 

limită“. 

Există domenii de activitate publică unde se pot realiza progrese în folosul 

colectivităţii numai prin menţinerea fără şovăire a continuităţii. O încredere nelimitată şi 

neîntreruptă în cei însărcinaţi să activeze în acele domenii este necesară, pentru că numai 

astfel pot fi create opere trainice care să formeze temelia statului. Cehoslovacia – cum arată d. 

Titulescu – a înţeles acest lucru şi de aceea „personalitatea Beneš“ îşi produce dobânda spre 

binele patriei sale. Constatarea aceasta e un omagiu adus şi dlui Beneš şi statului amic şi aliat 

cu noi, care dă un exemplu rar de cunoaştere a intereselor sale şi recunoaştere a muncii depusă 

în slujba acestor interese de unul din cei mai străluciţi fii ai săi. 

Pe marginea opiniilor exprimate de d. Nicolae Titulescu, este cazul să se mediteze cu 

deosebită atenţiune. 

G. Spina 

 

„Adevărul“, 1 iunie 1937. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL “VREMEA NOUĂ“ DIN SLATINA  

DESPRE TÂRNOSIREA BISERICII „SF. NICOLAE DIN COASTĂ“,  

NUMĂRÂND PRINTRE DONATORI PE NICOLAE TITULESCU 

 

 

Târnosirea Bisericii „Sf. Nicolae din Coastă“ 

 

Încă de sâmbătă seara a sosit în localitate Prea Cuviosul Daniel Ciobotaru, 

arhimandritul Sfintei Episcopii de Argeş, care a slujit vecernia şi a sfinţit artosele. 

A doua zi la orele 8:30 dimineaţa a venit şi P.S. Grigore, Episcopul Argeşului, însoţit 

de Iconomul Ioan Druţu, consilier referent. 

P.S. Episcop a fost întâmpinat de membri comitetului de restaurare, în frunte cu dl Ilie 

Popescu, deputat şi preşedinte al comitetului, de Pr. Aurel Popescu. Protoereul Judeţului şi de 

Pr.C. Stănescu, deserventul bisericii, Corul Şcolii profesionale sub conducerea dlui M. 

Smărăndescu a intonat „Pre Arhiereul nostru“ iar P.C. Daniel Ciobotaru l-a întâmpinat cu Sf. 

Evanghelie. 

Mulţime mare de oameni umplea biserica şi curtea ei. 

P.S. Grigorie a oficiat serviciul liturgic înconjurat de un sobor de preoţi. Impresionantă 

a fost partea din serviciul religios, când P.S. Episcop înconjurat de clerul îmbrăcat în odăjdii 

strălucitoare, în sunetul clopotelor şi al cântecelor bisericeşti, a ieşit din altor cu cârja 

episcopală în mână şi cu mitra şi a făcut ocolul bisericii. 

Predica zilei a fost ţinută de Pr. Ilie Căpăţineanu.  

Cuvântarea Pr. Stănescu 

Deserventul bisericii, Pr. C. Stănescu, arată cum a fost hirotonisit de repauzatul întru 

fericire Episcopul Nichita, cu misiunea de a reda cultului acest Sfânt locaş. 

Vorbeşte apoi despre greutăţile întâmpinate şi adevăratele motive care l-au determinat 

să recurgă la înfiinţarea comitetului de restaurare fără concursul căruia nu ar fi putut duce la 

bun sfârşit opera începută. Mulţumeşte tuturor donatorilor: Nicolae Titulescu, Laura 
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Zăgănescu, Nicolae şi Sultana Marinescu, Camera de Comerţ şi Industrie, Sfatul Negustoresc, 

familiilor Peter A. Ivanovici, Nicolae Fuscel, Marin Marinescu, Ilie Scărlătescu, Traian 

Stănescu-Craiova, D.M. Constantinescu, Marin Costea, Gh. Stavrii, Traian Ionescu, Greceanu 

etc., etc. 

În numele enoriaşilor bisericii asigură pe P.S. Episcop de toată dragostea rugându-l să 

acorde tuturor arhiereasca bine cuvântare. 

 

“Vremea Nouă“, an. XI, nr. 224, 1 iunie 1937. 
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COPIE A RAPORTULUI ÎNAINTAT DE EMIL POPESCU,  

CONSULUL ROMÂNIEI LA LWOW, LEGAŢIEI ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, PENTRU 

A FI TRIMIS LUI VICTOR ANTONESCU, MINISTRU AL AFACERILOR EXTERNE, 

CU PRIVIRE LA COMENTARIILE ZIARULUI „CHWILA“ DESPRE ACTIVITATEA 

POLITICĂ A LUI NICOLAE TITULESCU ÎN STRĂINĂTATE  

 

 

Consulatul general al României la Lwow 

Nr. 739 

 

Lwow, 1 iunie 1937 

Înregistrată la MAS cu nr. 32 060/3 iunie 1937 

 

Domnule ministru, 

Am onoarea să trimit Excelenţei Voastre alăturata copie a raportului ce am făcut 

Legaţiunii noastre din Varşovia privitor la o ştire publicată de ziarul „Chwila“ relativ la 

activitatea politică a dlui N. Titulescu. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru asigurarea prea înaltei mele consideraţiuni. 

Consul, 

(ss) Em. Popescu 

 

Excelenţei Sale 

Domnului Victor Antonescu 

Ministrul Afacerilor Străine 

etc. etc. etc. 

 

[Anexa] 

 

Consulatul general al României la Lwow 

Nr. 739 

 

Lwow, 1 iunie 1937 

 

Domnule ministru, 

Ziarul „Chwila“ publică sub titlul Bucureştii strică planurile politice ale fostului 

ministru Titulescu. Culisele vizitei ministrului Antonescu la Paris, următoarele: 
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„Ministrul Antonescu vine la Paris pentru a participa la inaugurarea pavilionului 

român de la Expoziţia din Paris. Această vizită este în legătură vizibilă cu ultima activitate 

politică a dlui Titulescu. După informaţii obţinute din cercurile politice, dl ministru 

Antonescu va atrage atenţia factorilor răspunzători francezi asupra faptului că dl Titulescu nu 

este un personagiu oficial şi de aceea, atât declaraţiile pe care le-a făcut presei, cât şi vizitele 

sale ostentative şi recepţiile de la Paris au trezit uimirea guvernului român. 

În legătură cu cele de mai sus, în cercurile politice se subliniază că, de câtăva vreme, 

demersurile politice ale dlui Titulescu, care se odihneşte în sudul Franţei, au început să fie 

puse în umbră, iar vizita sa la Londra, anunţată de amicii săi cei mai apropiaţi şi care trebuia 

să aibă un caracter nu mai puţin ostentativ decât întrevederile sale de la Paris, întâmpină mari 

dificultăţi cu toate eforturile făcute de dl Titulescu.“ 

Primiţi, vă rog, domnule ministru asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

Consul, 

(ss) Em. Popescu 

 

Excelenţei Sale 

Domnului Alex. Duiliu Zamfirescu 

Trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Varşovia 

 
AMAE, Fond 77/T. 34, vol. XI. 
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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 

 

 

T. nos 498 à 500, Réservé 

 

 Prague, 2 Juin 1937 

(Reçu : le 4, 17 h. 15) 

 

 Je me réfère à mon télégramme nos 477–478.
55

 

 J’ai demandé au président de la République quel était l’objet et quels avaient été les 

résultats du voyage du général Maritch. 

 M. Benès m’a répondu que le ministre de la Guerre yougoslave avait demandé le 

concours du gouvernement tchécoslovaque pour un programme d’armement assez important. 

Il s’agit de 700 millions de couronnes. Les moyens de réalisation technique et financière 

seront étudiés. 

 Le Président a prescrit d’autre part que fussent montrés sans réserve au général les 

moyens d’action en hommes et en matériel de l’armée tchécoslovaque. Celui-ci a, paraît-il, 

été très impressionné par le potentiel militaire dont dispose la République.  

                                                 
55

 Le télégramme nos 477–478, du 30 Mai, faisait allusion à diverses plaintes du général Syrovy relatives à la « 

réserve grandissante » apportée par l’état-major yougoslave dans ses rapports avec celui de Prague. 
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 M. Benès a dit lui-même et a fait répéter sans cesse et avec insistance au général 

Maritch par les généraux Syrovy et Krejci qu’en raison du concours matériel recherché en 

Allemagne par la Yougoslavie tant en ce qui concerne les fournitures militaires que les 

fournitures industrielles, l’armée et les industriels tchécoslovaques étaient inquiets de penser 

que leurs secrets de fabrication pourraient être révélés aux techniciens allemands. Le ministre 

de la Guerre yougoslave a, paraît-il, été énervé, mais impressionné de cette insistance. Au 

début de chaque conversation, il priait : « Pour l’amour de Dieu, ne me parlez pas de 

l’Allemagne ».  

 Le Président dit que le général Maritch a fait les déclarations les plus orthodoxes quant 

à la fidélité à la Petite Entente et à la France. Il le considère comme un homme sincère et de 

bonne foi. Mais ce n’est pas le général, ajoute-t-il, qui dirige la politique yougoslave. M. 

Stoyadinovitch a une personnalité moins claire et des méthodes d’action différentes. Il 

continue à donner l’impression d’une grande indépendance à l’égard de ses alliés.  

 M. Benès n’a d’ailleurs pas le sentiment que l’entente soit complète entre le prince 

Paul et le président du Conseil. Il dit que les deux hommes se reprochent l’un à l’autre 

certaines initiatives comme celui qui a donné lieu à la visite du général Goering. Il est 

persuadé d’ailleurs que des visites pareilles se renouvelleront. Il croit que le prince Paul se 

réserve la possibilité de se séparer de M. Stoyadinovitch, mais ajoute qu’en ce moment 

aucune autre personnalité yougoslave ne serait capable d’assurer les charges du pouvoir.  

 Le Président m’a demandé si Votre Excellence m’avait tenu au courant des résultats de 

la visite du Prince Paul à Paris.
56

 J’ai répondu que jusqu’ici, je ne savais rien à ce sujet. Il me 

serait utile d’être renseigné. M. Benès croit savoir que M. le Président du Conseil et Votre 

Excellence ont tenu au Prince un langage ferme et précis. 

Quant à la Roumanie, M. Benès pense qu’elle va continuer à fleureter avec la Pologne 

et que celle-ci cherchera à l’entraîner dans un front commun et dirigé contre l’Union 

soviétique. Il considère M. Antonesco comme un homme de bonne volonté mais sans 

influence. Quant à M. Titulesco, aux yeux du Président, il a « exagéré » à Paris,
57

, et il 

exagérera encore à Londres.  

Pour résumer son impression sur la solidité de la Petite Entente, M. Benès estime 

qu’en cas de conflagration, ne fait pas de doute la fidélité de Bucarest et de Belgrade à la 

France et à la Tchécoslovaquie. Les inconstances de la Roumanie et de la Yougoslavie 

seraient imputables à une constellation d’hommes au pouvoir, et non à la nature des choses. 

Elles ne seraient que passagères. Elles n’en donneraient pas moins actuellement l’impression 

de l’affaiblissement de la Petite Entente. 

L’Italie aurait abandonné pour le moment ses efforts en vue de la désorganisation de 

ce groupement. Elle témoignerait moins de malveillance à la Tchécoslovaquie. M. de 

Facendis aurait dit hier au Président que le gouvernement de Rome ne voulait ni guerre, ni 

révision de frontières ; il désirait l’établissement d’un statu quo équilibré où chacun 

s’accommoderait de ses voisins.  

Sans prendre ces paroles très au sérieux, M. Benès voit dans les variations perpétuelles 

de ce gouvernement les preuves de l’inquiétude et de la nervosité de l’Italie devant la menace 

anglaise qui la rejette vers la collaboration avec l’Allemagne où elle se sent s’embourber. 

                                                 
56

 Le Prince, retour de Londres où il avait assisté aux fêtes du couronnement, était arrive à Paris le 25 Mai au soir 

pour exposer aux dirigeant français la politique extérieure de son pays et notamment la signification des 

rapprochements récemment intervenus entre Belgrade d’une part, Rome et Sofia d’autre part (Le Temps du 27 

Mai, première page).  
57

 Allusion vraisemblablement aux déclarations faites lors d’un séjour à Paris, fin Avril, par l’ancien ministre des 

Affaires étrangères au Temps, et selon lesquelles « ses amis lui ont demandé de manifester à nouveau son 

existence physique et politique ».   
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J’ai demandé au Président si l’évolution du problème de la minorité allemande 

continuait à cheminer suivant ses prévisions et si le gouvernement du Reich maintenait à cet 

égard son attitude extérieurement correcte, si le gouvernement tchécoslovaque avait 

l’impression d’un travail souterrain dirigé de Berlin et contrariant son action. 

M. Benès m’a répondu que l’attitude du gouvernement allemand restait correcte. 

Quant au travail souterrain, Berlin l’avait poursuivi dès avant la guerre et le continuait 

actuellement. M. Benès est résolu à ne pas s’écarter de la ligne de conduite qu’il a arrêtée, et 

qui a trouvé sa dernière expression dans la déclaration du 20 Février .
58

 Il reconnaît que les 

discours de certains de ses ministres on pu être inopportuns, mais quelques erreurs de cette 

nature sont inévitables. Il ne consentira jamais à traiter avec Henlein pour qui il prévoit une 

fin analogue à celle d’antérieurs agitateurs de mêmes tendances. 

Il se sent soutenu par l’opinion publique tchécoslovaque, le parti agrarien lui-même 

ayant dû reconnaître que la ligne politique suivie était la bonne.  

 

[Traducere] 

 

T. nr. 498 la 500, rezervat 

 

Praga, 2 iunie 1937 

(Primită: 4 iunie, orele 17,15) 

 

 Mă refer la telegrama mea nr. 477–478.
59

 

 L-am întrebat pe preşedintele Republicii care era scopul şi care au fost rezultatele 

călătoriei generalului Marić.  

 Dl Beneš mi-a răspuns că ministrul de Război iugoslav ceruse concursul guvernului 

cehoslovac pentru un program destul de important de înarmare. Este vorba de 700 de milioane 

de coroane. Mijloacele de realizare tehnică şi financiare vor fi studiate. 

Preşedintele, pe de altă parte, a recomandat expres să-i fie arătate generalului 

mijloacele de acţiune în oameni şi materiale ale armatei cehoslovace. Acesta, se pare, a fost 

foarte impresionat de potenţialul militar de care dispune Republica. 

Dl Beneš a spus el însuşi şi a pus să i se repete neîncetat şi cu insistenţă generalului 

Marić de către generalii Syrový şi Krejči că din cauza concursului material cerut de 

Iugoslavia în Germania atât în privinţa furniturilor militare cât şi a celor industriale, armata şi 

industriaşii cehoslovaci sunt îngrijoraţi la gândul că secretele lor de fabricaţie ar putea fi 

dezvăluite tehnicienilor germani. Ministrul iugoslav, după cât se pare, s-a enervat, dar a fost 

impresionat în acelaşi timp de această insistenţă. La începutul fiecărei discuţii, adresa 

rugămintea: „Pentru numele lui Dumnezeu, nu-mi vorbiţi de Germania“. 

Preşedintele a spus că generalul Marić a făcut declaraţii cât se poate de ortodoxe în 

privinţa fidelităţii faţă de Mica Înţelegere şi faţă de Franţa. Îl consideră un om sincer şi de 

bună credinţă. Dar nu generalul, a adăugat el, este cel care conduce politica iugoslavă. Dl 

Stojadinović are o personalitate mai puţin clară şi metode de acţiune diferite. Acesta continuă 

să dea impresia unei mari independenţe faţă de aliaţii săi. 

Dl Beneš nu are de altfel sentimentul că înţelegerea ar fi totală între prinţul Paul şi 

preşedintele Consiliului. A spus că cei doi îşi reproşează reciproc unele iniţiative precum cea 

care a prilejuit vizita generalului Goering. El [preşedintele] este convins de altfel că astfel de 

vizite se vor repeta. Crede că prinţul Paul îşi rezervă posibilitatea de a se despărţi de dl 

                                                 
58

 Allusions aux accords passés à cette date entre le gouvernement tchécoslovaque et les trois groupes allemande 

activistes (sociaux-démocrates, agrariens, chrétiens-sociaux).  
59

 Telegrama nr. 477–478, din 30 mai, făcea aluzie la diverse plângeri ale generalului Syrovy referitoare la 

„rezerva crescândă“ manifestată de statul major iugoslav în raporturile sale cu cel de la Praga. 
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Stojadinović, dar adaugă că în momentul de faţă nicio altă personalitate iugoslavă nu ar fi 

capabilă să-şi asume sarcinile puterii.  

Preşedintele m-a întrebat dacă Excelenţa Voastră m-a ţinut la curent cu rezultatele 

vizitei prinţului Paul la Paris.
60

 Am răspuns că până acum, nu am ştiut nimic în legătură cu 

acest subiect. Mi-ar fi util să fiu informat. Dl Beneš crede că ştie că dl preşedinte al 

Consiliului şi Excelenţa Voastră v-aţi exprimat faţă de Prinţ într-un limbaj ferm şi precis.  

În ceea ce priveşte România, dl Beneš crede că ea va continua să flirteze cu Polonia şi 

că aceasta va încerca să o antreneze într-un front comun şi îndreptat împotriva Uniunii 

Sovietice. Îl consideră pe dl Antonescu un om plin de bunăvoinţă, dar lipsit de influenţă. Iar în 

ceea îl priveşte pe dl Titulescu, potrivit preşedintelui, acesta a „exagerat“ la Paris
61

 şi va 

exagera din nou la Londra.  

Pentru a rezuma impresia sa despre soliditatea Micii Înţelegeri, dl Beneš estimează că 

în caz de conflagraţie, fidelitatea Bucureştilor şi a Belgradului faţă de Franţa şi Cehoslovacia 

nu lasă loc niciunei îndoieli. Inconsecvenţele României şi ale Iugoslaviei ar fi imputabile unei 

constelaţii de oameni de la putere şi nu ţin de firea lucrurilor. Ele nu ar avea decât un caracter 

trecător. Dar actualmente nu ar da mai puţin impresia de slăbire a Micii Înţelegeri.  

Italia a abandonat pare-se pentru moment eforturile ei de dezorganizare a acestei 

grupări. Dovedeşte mai puţină rea-voinţă faţă de Cehoslovacia. Dl de Facendis ar fi spus ieri 

preşedintelui că guvernul de la Roma nu dorea nici război, nici revizuirea frontierelor; doreşte 

stabilirea unui statu quo în care fiecare s-ar împăca cu vecinii săi.  

Fără să ia aceste cuvinte foarte în serios, dl Beneš vede în variaţiunile neîncetate ale 

acestui guvern dovada îngrijorării şi a nervozităţii Italiei faţă de ameninţarea engleză, ceea ce 

o împinge spre colaborarea cu Germania în care simte că se înnămoleşte. 

L-am întrebat pe preşedinte dacă evoluţia chestiunii minorităţii germane continuă 

potrivit previziunilor sale şi dacă guvernul Reichului îşi menţine în această privinţă atitudinea 

corectă în aparenţă, dar că guvernul cehoslovac avea impresia unei lucrături subterane dirijată 

de Berlin şi care ar contraveni acţiunii sale. 

Dl Beneš mi-a răspuns că atitudinea guvernului german rămâne corectă. În ceea ce 

priveşte lucrăturile subterane, Berlin le-a urmat încă dinainte de război şi continuă acest lucru 

şi în prezent. Dl Beneš este hotărât să nu se îndepărteze de la linia de conduită pe care şi-a 

fixat-o şi care şi-a găsit cea mai recentă expresie în declaraţia din 20 februarie.
62

 Recunoaşte 

că discursurile unora dintre miniştrii săi puteau să fi fost inoportune, dar că unele erori de 

această natură sunt inevitabile. Nu va consimţi niciodată să trateze cu Henlein căruia îi 

prevede un sfârşit similar celui suferit de agitatorii anteriori cu aceleaşi tendinţe.  

Se simte susţinut de opinia publică cehoslovacă, partidul agrarian însuşi fiind nevoit să 

recunoască faptul că linia politică urmată este cea bună. 

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VI (1er Juin–29 

Septembre 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1970, doc. 11, pp. 14–16. 
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 Prinţul, la întoarcerea de la Londra, unde a asistat la ceremoniile de încoronare, a sosit la Paris la 25 mai seara 

pentru a expune conducătorilor francezi politica externă a ţării sale şi mai ales semnificaţia apropierilor recente 

intervenite între Belgrad, pe de-o parte, şi Roma şi Sofia, pe de altă parte („Temps“ din 27 mai, p. 1). 
61

 Aluzie, după toate probabilităţile, la declaraţiile făcute cu ocazia şederii sale la Paris, la sfârşitul lunii aprilie, 

de către fostul ministru al Afacerilor Străine, ziarului „Temps“, şi potrivit cărora „prietenii săi i-au cerut să-şi 

manifeste din nou existenţa fizică şi politică“. 
62

 Aluzie la acordurile intervenite la această dată între guvernul cehoslovac şi cele trei grupări activiste germane 

(social-democraţii, agrarienii, creştin-socialii). 
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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  

 

 

Dĕkan právnické fakulty 

university Komenského 

v Bratislavĕ 

 

Bratislava, le 2 Juin 1937 

 

Excellence, 

 Ainsi que je vous ai déjà annoncé par mon télégramme, c’est avec un veritable plaisir 

que nous avons pris connaissance de votre décision de venir personnellement à Bratislava le 

19 Juin. Par la présente je me permets de vous proposer l’emploi du temps suivant tout en 

espérant qu’il vous conviendra. 

 Si vous venez au moins la veille de la promotion (le dernier train de Prague arrive à 

Bratislava à 19,41), on se réunirait pour un dîner amical et sans cérémonie au restaurant de 

l’Hôtel Carlton. La promotion solennelle aura lieu le samedi, 19 Juin, à 11 heures. Après la 

promotion, la Faculté de Droit se permettra de vous offrir un déjeuner de cérémonie auquel 

prendront part tous les hôtes de marque invités par l’Université, en premier ligne M. le 

Ministre des Affaires étrangères et le représentant de M. le Président de la République. 

 Quant aux visites et interviews que vous voulez faire à Prague entre 16 et 18 Juin, M. 

le président du Conseil vient de nous annoncer qu’à son plus grand regret il ne pourra pas, 

comme il en avait l’intention, assister à votre promotion ni même vous recevoir à Prague 

parce que, à partir du 13 Juin, il séjournera à Bucarest. M. le Ministre des Affaires étrangères 

a l’intention de venir à Bratislava pour assister à la promotion; une interview avec lui à 

Prague ne présentera aucune difficulté. Quant à M. le Président de la République, je me 

permets de vous faire savoir que suivant la lettre de la Chancellerie que nous venons de 

recevoir, M. le Président vous recevra en audience particulière le 17 Juin et vous priera en 

même temps de déjeuner avec lui. 

 Je vous prie de vouloir bien m’indiquer si nous pouvons espérer que Madame 

Titulesco viendra aussi à Bratislava. Il est inutile d’ajouter que sa présence nous ferait un 

plaisir tout particulier et que nous serons très honorés si elle accepte notre invitation. 

 Je me permets de vous envoyer le résumé français du discours qui sera prononcé par le 

« commendans » M. Rauscher, professeur de l’Histoire du Droit en Europe centrale; M. 

Tomsa, professeur de Droit international, qui avait été désigné d’abord pour cette fonction, a 

dû y renoncer à cause de maladie. Le discours de M. Beneš prononcé à l’occasion de sa 

promotion honoris causa avait un caractère tout spécial et se distinguait des discours 

prononcés par les docteurs lors de leur promotion: c’était un appel adressé par le chef d’État à 

la jeune génération de la Slovaquie. Je crois donc que l’envoi de son discours ne vous serait 

pas d’une grande utilité; et puisque, d’autre part, depuis de longues années aucune promotion 

honoris causa n’a eu lieu à notre Université, je regrette de ne pas pouvoir vous envoyer un 

autre texte du discours solennel. Mais je ne doute pas qu’un orateur aussi éloquent que Votre 

Excellence ne s’acquitte brillamment de cette tâche. Je puis vous garantir que vous trouverez 

à Bratislava un public qui suivra avec la plus grande attention votre discours quel que soit le 

sujet que vous aurez choisi. 
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 Je vous assure, Excellence, que nous envisageons avec une grande joie la journée qui 

restera mémorable dans l’histoire de notre Université, la journée où vous serez promu docteur 

honoris causa. 

 Je vous prie, Excellence, de vouloir bien agréer l’assurance de mes sentiments 

profondément respectueux. 

Peiza m. p. 

Le Doyen 

 

 [Traducere] 

 

Decanul Facultăţii de Drept 

a Universităţii Komensky 

din Bratislava 

 

Bratislava, 2 iunie 1937 

 

Excelenţă, 

 Aşa cum v-am anunţat deja, prin telegrama mea, am luat cunoştinţă cu adevărată 

plăcere despre hotărârea dv. de a veni personal la Bratislava, la 19 iunie. Prin prezenta, îmi 

permit să vă propun programul sejurului, sperând că vă va conveni. 

 Dacă veţi veni cel puţin în preziua decernării titlului (ultimul tren din Praga soseşte la 

Bratislava la 19,41) ne vom întâlni pentru un dineu amical şi fără protocol la restaurantul 

Hotelului Carlton. Reuniunea solemnă va avea loc sâmbătă, 19 iunie, la orele 11. După 

decernarea titlului, Facultatea de Drept îşi va permite să vă ofere un dejun festiv, la care vor 

lua parte toţi oaspeţii de marcă invitaţi de universitate, în primul rând ministrul Afacerilor 

Străine şi reprezentantul dlui preşedinte al Republicii. 

 Cât priveşte vizitele şi interviurile pe care aveţi intenţia să le realizaţi la Praga, între 16 

şi 18 iunie, dl preşedinte al Consiliului tocmai ne-a anunţat că, spre marele său regret, nu va 

putea, aşa cum avusese intenţia, să asiste la înmânarea titlului de doctor honoris causa, nici să 

vă primească la Praga, întrucât, începând cu 13 iunie, se va afla la Bucureşti. Dl ministru al 

Afacerilor Străine are intenţia să vină la Bratislava pentru a asista la solemnitate; o 

întrevedere cu Domnia Sa nu prezintă niciun fel de dificultate. Cât priveşte pe dl preşedinte al 

Republicii, îmi permit să vă aduc la cunoştinţă că, potrivit scrisorii Cancelariei, pe care tocmai 

am primit-o, dl preşedinte vă va primi în audienţă particulară la 17 iunie şi vă va invita să 

dejunaţi cu Domnia Sa. 

 Vă rog să binevoiţi să-mi precizaţi dacă putem spera că doamna Titulescu va veni şi 

Domnia Sa la Bratislava. Ar fi inutil să adaug că prezenţa Domniei Sale ne va face o plăcere 

cu totul deosebită şi vom fi foarte onoraţi dacă va accepta invitaţia noastră. 

 Îmi permit să vă trimit rezumatul în limba franceză al discursului pe care-l va pronunţa 

dl Rauscher, profesor de istorie a dreptului în Europa Centrală; dl Tomsa, profesor de drept 

internaţional, care fusese desemnat anterior pentru a îndeplini această misiune, a trebuit să 

renunţe, fiind bolnav. Discursul dlui Beneš, pronunţat cu ocazia desemnării sale ca doctor 

honoris causa, a avut un caracter cu totul aparte şi s-a deosebit de discursurile pronunţate de 

alţi doctori cu ocazia primirii acestui titlu: a fost un apel adresat de către şeful statului tinerei 

generaţii a Slovaciei. Cred, în consecinţă, că expedierea discursului Domniei Sale nu vă va fi 

de prea mare folos, iar întrucât, pe de altă parte, de mai mulţi ani, n-a mai avut loc la 

universitatea noastră nicio altă acordare a unui titlu de doctor honoris causa, regret că nu sunt 

în măsură să vă trimit un alt text al unui discurs solemn. Nu mă îndoiesc însă că un orator atât 

de elocvent ca Excelenţa Voastră nu se va achita în mod strălucit de o asemenea sarcină. Vă 
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pot încredinţa că veţi întâlni la Bratislava un public care va urmări cu cea mai mare atenţie 

discursul Domniei Voastre, oricare ar fi subiectul pe care-l veţi alege. 

 Vă asigur, Excelenţă, că ne gândim cu mare bucurie la ziua care va rămâne 

memorabilă în istoria universităţii noastre, ziua în care veţi fi declarat în mod oficial doctor 

honoris causa. 

 Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea sentimentelor mele de profund respect. 

Peiza m.p. 

Decan 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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REZUMAT
63

 AL DISCURSULUI PE CARE PROFESORUL RUDOLF RAUSCHER AVEA 

SĂ-L PRONUNŢE LA CEREMONIA ACORDĂRII TITULULUI DE DOCTOR HONORIS 

CAUSA LUI NICOLAE TITULESCU DE CĂTRE UNIVERSITATEA KOMENSKY DIN 

BRATISLAVA 

 

 

[Bratislava, 2 iunie 1937] 

  

 Le rapporteur expose les raisons qui ont fait prendre au corps enseignant de la Faculté 

de Droit de l’Université Komensky la décision unanime de décerner le titre de docteur 

honoris causa à Son Excellence le Ministre N. Titulescu. 

 Il retrace d’abord sa vie, ses études et son activité scientifique. Il cite ses ouvrages 

scientifiques. 

 Il analyse ensuite son action politique et fait ressortir notamment l’amitié que M. 

Titulescu entretenait avec Take Ionescu, en 1917; il parle de l’entrevue entre Take Ionescu, 

M. Titulescu et M. Masaryk, qui a eu lieu pendant la Grande Guerre. Il suit l’activité de M. 

Titulescu à la Conférence de la Paix en 1919-20 et parle de sa collaboration avec M. Beneš. 

 Puis il met en lumière l’activité que M. Titulescu a deployé comme Ministre de 

Finances, en 1920-22, et passe en revue ses réformes qui sont jusqu’aujourd’hui d’une 

importance capitale pour le système fiscal roumain. 

 Ensuite il retrace la carrière diplomatique de M. Titulescu comme ambassadeur à 

Londres, délégué roumain auprès de la Société des Nations et Ministre des Affaires 

étrangères. Il montre les services rendus par M. Titulescu quant à l’organisation de la Petite 

Entente, de l’Entente Balcanique et de la paix dans l’Europe de l’Est. Il souligne à cette 

occasion les sentiments d’amitié que M. Titulescu manifestait pour notre État et pour le 

président Beneš. À la fin, il prononce les paroles suivantes: 

 Votre Excellence a déclaré dans son discours prononcé à Košice, le 11 Décembre 

1933: La Petite Entente est une réalité politique et une grande réalité économique. La Petite 

Entente est aussi une réalité psychologique. Nous sommes unis et nous serons toujours unis. 

De même que nous sommes unis en temps de paix, de même nous serions unis si nous étions 

obligés de défendre la paix par la guerre. Nous défendrons la Slovaquie comme si c’était la 

Roumanie. Il n’y a pas de différence entre nous. Nous aimons la Tchécoslovaquie et nous la 

défendrons comme nous aimons notre Roumanie et la Yougoslavie. 

                                                 
63

 Trimis de dr. Peiza împreună cu scrisoarea din 2 iunie 1937. 
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 Votre Excellence, la Slovaquie et la Tchécoslovaquie n’ont pas oublié vos paroles et 

vous en seront toujours reconaissantes. 

 Vous avez souvent souligné votre amitié avec le président Beneš. La Faculté de Droit 

a décerné le titre de docteur honoris causa à notre président M. Beneš, et dans la même année 

elle décerne le titre de docteur honoris causa aussi à vous, ami de notre nation et ami de notre 

président. Par votre doctorat honoris causa vous serez inscrits tous les deux en lettres d’or 

dans les annales de notre Faculté. 

 

 [Traducere] 

 

 Raportorul expune raţiunile pentru care corpul profesoral al Facultăţii de Drept a 

Universităţii Komensky a luat hotărârea unanimă de a acorda titlul de doctor honoris causa 

Excelenţei Sale ministrul N. Titulescu. 

 Trasează mai întâi de toate viaţa acestuia, studiile sale şi activitatea sa ştiinţifică. 

Menţionează lucrările sale ştiinţifice. 

 Analizează în continuare acţiunea sa politică, subliniind în mod special prietenia pe 

care dl Titulescu o avea cu Take Ionescu în 1917; vorbeşte de întâlnirea între Take Ionescu, dl 

Titulescu şi dl Masaryk, care a avut loc în timpul Marelui Război. Urmăreşte apoi activitatea 

dlui Titulescu la Conferinţa de Pace din anii 1919–1920 şi vorbeşte despre colaborarea cu dl 

Beneš. 

 Pune ulterior în relief activitatea pe care dl Titulescu a desfăşurat-o ca ministru de 

Finanţe, în 1920–1922
64

 şi trece în revistă reformele sale, care sunt până astăzi de o 

importanţă capitală pentru sistemul fiscal românesc. 

 În continuare, reconstituie cariera diplomatică a dlui Titulescu ca ambasador
65

 la 

Londra, delegat la Societatea Naţiunilor şi ministru al Afacerilor Străine. Arată serviciile 

aduse de dl Titulescu în privinţa organizării Micii Înţelegeri, a Înţelegerii Balcanice şi a păcii 

în Europa de Răsărit. Subliniază cu această ocazie sentimentele de prietenie pe care dl 

Titulescu le-a manifestat faţă de ţara noastră şi faţă de preşedintele Beneš. Excelenţa Voastră 

a declarat, în discursul Domniei Sale, pronunţat la Košice, la 11 decembrie 1933: „Mica 

Înţelegere este o realitate politică şi o mare realitate economică. Mica Înţelegere este de 

asemenea o realitate psihologică. Suntem uniţi şi vom fi totdeauna uniţi. Întrucât suntem uniţi 

în timp de pace, vom fi de asemenea uniţi dacă vom fi obligaţi să apărăm pacea apelând la 

război. Vom apăra Cehoslovacia ca şi cum ar fi vorba de România. Nu există deosebire între 

noi. Iubim Cehoslovacia şi o vom apăra aşa cum iubim România şi Iugoslavia.“ 

 Excelenţa Voastră, Slovacia şi Cehoslovacia n-au uitat cuvintele dv. şi vă vom fi 

totdeauna recunoscători. 

 Aţi subliniat adesea prietenia dv. cu preşedintele Beneš. Facultatea de Drept a decernat 

titlul de doctor honoris causa preşedintelui nostru, dl Beneš, şi în acelaşi an ea vă decernează 

titlul de doctor honoris causa dumneavoastră înşivă, prieten al naţiunii noastre şi prieten al 

preşedintelui nostru. Prin titlurile dv. de doctor honoris causa veţi fi înscrişi amândoi, cu 

litere de aur, în analele facultăţii noastre. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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 Nicolae Titulescu a fost ministru de Finanţe  între 10 iulie 1917–26 ianuarie 1918 şi între 13 iunie 1920–13 

decembrie 1921. 
65

 Trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. 
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COMENTARIU SEMNAT DE GRIGORE GAFENCU ÎN  

ZIARUL „TIMPUL“ CU PRIVIRE LA SENSUL ÎNTÂLNIRII  

TITULESCU–LITVINOV DE LA TALLOIRES  

ŞI ECOURI ÎN PRESA FRANCEZĂ 

 

 

Între Paris şi Talloires 

 

 D. Victor Antonescu a petrecut câteva zile la Paris. S-a bucurat mai întâi de 

ospitalitatea cercurilor politice franceze: mese, primiri, convorbiri diplomatice. A împărtăşit 

apoi, cu aceleaşi cercuri, îngrijorarea pentru primejdioasa încăierare dintre flota germană şi 

Spania guvernamentală. 

 A avut deci prilejul, în zile mai bune, ca şi în clipe de nelinişte, să asigure Franţa de 

sincerele şi credincioasele simţăminte de prietenie ale poporului român. 

 Nădăjduim că îndeplinirea acestei sarcini, plăcute şi fireşti, nu i-a fost tulburată prin 

zgomotul pe care îl fac unele agenţii şi ziare din străinătate, în jurul unor pretinse „deosebiri 

de orientare“ în politica noastră externă. 

 Ne întrebăm însă ce urmăresc aceste ziare şi aceste agenţii, care ridică pe unul sau pe 

altul dintre oamenii noştri politici, călătorind prin străinătate, împotriva politicii oficiale a 

statului român? 

* 

 Departe de noi gândul că d. Titulescu, de pildă, ar putea aproba zgomotoasa publicitate 

pe care „Petit Journal“, între alte ziare pariziene, a făcut-o lungii sale convorbiri la Talloires 

cu d. Litvinov. 

 D. Titulescu are legături strânse de prietenie cu mulţi oameni de vază din Europa şi e 

firesc să împrospăteze, din când în când, aceste preţioase prietenii. De aci, însă, până la a 

cerceta, cum scrie „Petit Journal“, putinţa „unei refaceri a sistemului de siguranţă colectivă“ 

deoarece „după plecarea dlui Titulescu, valoarea materială şi morală a alianţelor franceze a 

scăzut“, iar „politica României faţă de Soviete e deosebit de confuză şi de nehotărâtă“, 

dovedeşte din partea confratelui nostru din Paris un exces de zel, care nu poate folosi nimănui. 

 D. Titulescu ştie, 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. 

Grigore Gafencu 
 

„Timpul“, 3 iunie 1937. 
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PRIN CARE INCRIMINEAZĂ PREZENŢA POLITICĂ A LUI  

NICOLAE TITULESCU ÎN STRĂINĂTATE 

 

 

Nedumerire 

 

 O lună ne mai desparte numai până să se împlinească anul şi să dăm peste ziua în care 

d. N. Titulescu s-a văzut pus în retragere. Ani de-a rândul, patrusprezece la număr, ni se pare, 

a stat Dsa necurmat la Ministerul de Externe. 

 Şi se părea – lumea fusese deprinsă cu această idee, prin atâtea şi atâtea sugestii – c-ar 

putea rămâne acolo pe viaţă. Un ministru, mare specialist, mare maestru într-ale diplomaţiei. 

Ce înălţare, ce măreţie pentru un om! Dar, într-o zi, într-o bună zi, o furtună, ca din senin 

stârnită, a învârtejit lucrurile şi d. Titulescu a auzit că a rămas ca simplu călător prin ţări 

străine… Ce prăbuşire neaşteptată şi dureroasă. 

 Neîndoios, credem noi, Dsa va fi găsit mângâierea în nestatornicirea lucrurilor 

omeneşti, în necurmatele şi neprevăzutele prefaceri politice, în tainicele surprinderi ale 

diplomaţiei mai ales şi la urmă poate chiar şi în ingratitudinea unei ţări, care n-a apucat să-l 

priceapă bine şi întru totul. 

 Iar ţara aceasta nu pricepe acum şi-şi arată nedumerirea ei, de ce fostul ei ministru de 

Externe n-a găsit încă vremea să se reîntoarcă acasă. Boala grea, după punerea sa în retragere, 

ca şi convalescenţa pentru întremarea puterilor, ţara le-a apreciat şi le înţelege. 

 Neînţeles rămâne pentru ea faptul că, după acestea, d. Titulescu deloc nu s-a grăbit să-

şi îndrepte paşii pe calea de întors acasă, ca şi cum ori că se simte cu vreo vină oarecare faţă 

de ea, ori că, prins de vraja măririi şi a gloriei, o dispreţuieşte, când fără de ea, cu toate 

acestea, oricâtă valoare personală ar fi avut d. Titulescu, n-ar fi însemnat totuşi nimic. 

 Presa, aceeaşi presă care făcea cor în jurul persoanei şi activităţii sale diplomatice. ne 

aduce şi azi diferite ştiri despre fostul nostru ministru de Externe, nu ştim şi nu putem şti dacă 

cu ştiinţa sau fără ea a Dsale. Scrie acum această presă că Dsa s-a îndrumat spre Paris şi 

Londra, unde, zice-se, ar ţine nişte conferinţe, tot aşa şi la Bratislava. 

 Dacă francezii şi englezii şi alte neamuri simt nevoia şi plăcerea de a-l auzi pe d. 

Titulescu conferenţiind, cu mult mai mare cuvânt ar putea stăpâni aceste sentimente pe 

Români. Că are legături şi şi-a făcut prieteni buni printre străini, nu ne trece prin cap să 

tăgăduim, dar acasă, în ţară, are fraţi şi rude, care l-ar vrea printre dânşii, care doresc să iasă 

din nedumerirea lor şi-s necăjiţi oarecum când văd că-şi găseşte vorbă şi pe mai departe cu d. 

Litvinov, reprezentantul Uniunii Republicilor Sovietice. Ei îşi aduc astfel aminte de o vorbă 

străbună: Timeo danaos et dona ferentes
66

, mă tem adică de greci, ziceau ei, şi de cei ce 

umblă cu daruri, şi-i prinde frica şi se cutremură la gândul că d. Titulescu are încă naivitatea 

de a crede că am putea duce casă bună cu cine totdeauna ne-a înşelat şi ne momeşte 

necontenit. 

Gr. Roşu 

 
„Mişcarea“, 3 iunie 1937. 
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CONFERINŢĂ ŢINUTĂ DE NICOLAE TITULESCU LA LONDRA  

                                                 
66

 Timeo danaos et dona ferentes (lat.) – Mă tem de greci, chiar când aduc daruri – Vergiliu, Eneida, (II, 49). 
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ÎN CAMERA COMUNELOR 

 

 

Londra, 3 iunie 1937 

 

“What we want is to avoid war, not to win it a second time” 

 

Mr. Chairman,  

Gentlemen,  

I perform today one of the greatest acts of courage in my life: I speak English to 

members of the House of Commons without knowing English. Therefore my first words will 

be to ask for your indulgence. But as I know the British people pretty well, I shall not ask for 

indulgence based on the Christian spirit of Charity, but on the character of the British people 

which I myself have experienced. One day someone asked me – “What is the difference 

between a Frenchman and an Englishman?” I said that is very easy to answer. If you make the 

slightest fault in French, the Frenchman will say to you, with severity, “How is it possible that 

you don’t know that!” When on the other hand, you stammer some words in English, an 

Englishman says, “How nice! You know that.” But if my first words are to ask for indulgence, 

I hope that when I finish my lecture I shall not be compelled to ask for it again.  

If one wished to embody in a formula all those international happenings which have 

occurred, from 1918 till the present day, I think that what would best correspond to the 

realities we have lived through, would be to say: We won the War, but we lost the Peace.  

We won the War, because the feeling of defeat had overcome the enemy armies, and 

so the legal representatives of their countries were obliged to accept the terms of Peace that 

we put forward. But, and it is a fact, very important to note for the whole psychology of 

international life, which was to follow immediately the signature of the Peace Treaties, we 

won the War without our principal adversaries having had the feeling that they had lost it. The 

majority of the countries who won the War suffered enemy occupation and the destruction of 

riches which that implied, not to speak of the state of mind engendered by the forcible 

imposition of a foreign yoke. Our principal adversaries never knew that aspect of the horrors 

of War. And yet we lost the Peace for two reasons:  

The first was because the Treaties of Peace after applying the principle of nationality 

and so dividing up the large political units into smaller pieces – more homogeneous evidently 

from the nationality point of view – omitted to bind together the new political entities in a 

common economic system. Had they done this, they would have created large economic units 

based on the association of the States which had been either newly created or greatly enlarged 

by the treaties. The Peace Treaties by dealing exclusively with the political aspects, caused a 

break up of economic units, permitted the development without limit of the system of closed 

markets, of economic autarchy, which is the greatest enemy of true international life. 

The second reason for which we lost the Peace is the fact that the solidarity, which 

bound together a large group of states, ceased abruptly with the last cannon shot.  

I shall quote examples to express in a concrete way the two abstract ideas which I 

have just put forward, and which are at the basis of the present international situation, which 

causes us so much anxiety from the point of view of the maintenance of Peace.  

Let us take the case of Central Europe. Austria-Hungary was divided up, either to give 

rebirth to States like Poland and Czechoslovakia that had disappeared, or to give to existing 

States, like Romania and Yugoslavia, the frontiers demanded by the principle of nationalities.  

How many criticisms have been levied at the method of dividing up Austria-Hungary? 

Those which have had the widest repercussion are those which concern the frontiers 

established. I have not the intention to raise this question here. The reproach I have to make, 
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against the Peace Treaties which created Central Europe, is much more serious, but it is 

fortunately a thing which can be remedied; it is, that having traced the frontiers of the five 

Danubian countries, these treaties did not incorporate them in one single economic system. 

Had this been done, political frictions would have been lessened, and the suffering occasioned 

by the new regime would have been to a great extent avoided.  

It is true that the production of the five Danubian countries is not complementary, that 

these States need different markets beyond their frontiers. But they would have been much 

better able, had they been bound together by a common economic system, to find outlets, than 

when divided both by political controversies and by the conflict of their economic interests.  

The question of frontiers would have been of much less importance, had these five 

Danubian States been living in close economic collaboration. What is a frontier if not an 

obstacle to the passage of goods and people? If such obstacles had been removed at the very 

beginning by the Peace Treaties themselves, life would have been far less bitter than it has 

been to those of us who have lived in Central Europe. That is why I have always been of the 

opinion that it is not the revision of the frontier, that is to say the transfer of the evil, that it 

represents, from one spot to another, but it is the destruction of the frontier by the constant 

and progressive spiritualisation of what it represents, which will bring to the nations the 

happiness to which they are entitled.  

The community of economic interests is so great that the union of the countries of 

Central Europe would have come to pass long since, in spite of the errors of the Peace 

Treaties, had not two great Powers, Germany and Italy, seen in that union a challenge to their 

own interests. For that reason, the problem has been complicated each time that an attempt 

has been made to solve it. The plan drawn by President Tardieu was the most serious attempt 

in this direction. I know both the breadth of the ideas which President Tardieu wished to put 

into practice, and the tremendous efforts he made to get his plan accepted. The new Little 

Entente, created in 1933 by my friends Dr. E. Beneš, President of the Republic of 

Czechoslovakia, President Jevtić, former Prime Minister of Yugoslavia, and myself, has 

transformed the old military alliance of 1921 into a superior international unit, leaving the 

door open to their neighbours, Austria and Hungary, and setting up a common foreign and 

economic policy. Neither the plan of Mr. Tardieu, nor the new Little Entente succeeded in 

attaining their real aims of economic union. On the contrary, our efforts had an immediate 

reply. Italy hastened to make the economic triangle Rome-Vienna-Budapest, and Germany 

concluded an agreement with Austria which paralyses Austria’s movements.  

What do we see today in Central Europe? A region where two great autarchic Powers 

are engaged in a struggle for influence to such a degree that certain of the Danubian countries  

are not only rendered incapable of creating economic unity in Central Europe, on account of 

the engagements which bind them, but they have reached the stage where they fear that their 

political independence is in danger.  

The example of Central Europe, which I have taken so as to express in a concrete form 

the first idea which I put forwards, is not unique and should in no way affect the efforts to 

achieve the economic unity of the Danubian Basin.  

If one turns from Central Europe to Germany, from Germany to Italy, from Italy to 

Soviet Russia and Japan, the conclusion is forced upon one that what characterises the present 

situation, and what most menaces Peace, are the high economic barriers which so many States 

have erected in order to live in a state of complete isolation from their neighbours.  

I shall now pass on to concrete examples to illustrate the second idea I submitted to 

you – the breaking up of the solidarity, brought forth by the War, and this just when Peace 

was signed.  

Please do not misunderstand me. When I speak of solidarity, I make no distinction 

between victors and vanquished. Personally, I hate this distinction, all the more so, as in 
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modern warfare all nations emerged from the vanquished, so strong are the links which bind 

them in time of Peace, links which one cannot break with impunity. But it is a fact that during 

the last War, there were two groups of hostile States. What existed at the basis of these two 

groups if not a solidarity of every kind of interests?  What brought into the same camp 

Belgium, France, Great Britain, Russia, the United States of America, Yugoslavia, Romania, 

and so many other States, if not a community of interests and ideals? For my part, I maintain 

that if this community of interests was so strong, that each nation shed its blood in defence of 

it, it is inadmissible that, when these common interests triumphed, no struggle was made by 

pacific means, once the War was over, to defend these same interests. We fought for nothing, 

if the spiritual fruits of the War are left to the mercy of the winds by the very peoples who 

created them by their sacrifice. And this is what happened. Far be it from me to establish who 

was responsible. A statement of the facts, without asking me who is guilty, is sufficient.  

The breakdown of solidarity was first visible in the financial field. The currencies of 

the different countries, once the common support was removed, showed the most varied 

fluctuations. It was next visible in the settlement of the accounts of the same group – the War 

Debts. I believe that often the creditor for war debts showed himself more exacting than the 

creditor for reparations.  

And speaking of reparations – what is this chapter of our international history but one 

of public discord between the former allies as regards Germany, finishing by a practical 

cancellation without compensation.    

When we pass from the monetary and the financial fields to the political, the 

breakdown of solidarity is still more striking.  

Great Britain took an active interest in the European zone which specially concern her: 

the Rhine. Thanks to British initiative and effort, thanks also to the understanding of France, 

the Treaty of Locarno was signed. This Treaty represented a system of perfect solidarity 

comprising not only the four former allies – Belgium, France, Great Britain and Italy – but 

also a former enemy: Germany. Two special protocols were drawn up to harmonise the 

Franco-Polish and Franco-Czechoslovak alliances with the Treaty of Locarno. 

When, however, the question arose of Peace in Eastern Europe, the only reply was that 

one could refer to the terms of the League Covenant.  

The division of Europe into two zones from the point of view of security: the West, 

where war is virtually checked, and the East, where war is considered by the prism “Wait and 

See”, is one of the things which strikes me most from the point of view of international 

justice. It is true that at that time, one was dealing with the Germany of Stresemann, who had 

been able to impose his authority on all, by his moderation and his judgement, and that Soviet 

Russia was living in isolation as regards Western Europe and only began to cultivate friendly 

relations with the Reich after the Treaty of Rapallo. But we, the States of Central Europe, and 

Poland, which has a special geographical situation, seemed not to interest the great makers of 

the Locarno Pact. For my part, more than once I had good cause to ponder the bitterness of 

the Roman saying: de minimis non curat praetor. 

It must be recognised that France took a much greater interest in our affairs and that 

we, States of Central Europe, followed France always on the international scene. Some one 

asked me once “Why are the States of the Little Entente so disposed on every occasion to 

support French policy?” I replied “First of all, France speaks always the same language as we 

do, and then we have no choice. No one else offers herself to us to defend our interests as 

France has done. I do not say that if we had the option, we would necessarily orient our policy 

in another direction. But at least our attitude would have the value of being the fruit of 

deliberate choice – a thing which we cannot say today.” 

However, I shall not exaggerate the policy of France in Central Europe. If France is, in 

the veritable sense of the word, the ally of the two countries neighbours of Germany – 
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Czechoslovakia and Poland – she has only signed with Romania and Yugoslavia treaties of 

friendship and consultation. The structure of these treaties might provoke a smile.  

Article 1. Romania will not attack France.  

Article 2. France will not attack Romania.  

Article 3. If one of the High Contracting Parties is attacked by a third Power, 

the two High Contracting Parties will consult together.  

Article 4. None of the above provisions will violate the rights and duties 

deriving from the Covenant of the League of Nations (in other 

words, from the liberty of evasion which the Covenant grants its 

members).  

To be just, I must add that in practice, the text of the treaties was greatly exceeded. In 

fact, France, Romania and Yugoslavia have always considered themselves and have always 

acted as allies.  

Seeing the recent evolution of international life, the entry of Soviet Russia into the 

League of Nations, the Assistance Pact between France and the Soviets, I said to myself that 

the letter of the treaty which binds us to France should be adapted to the spirit of it and its 

practice. There are so many treaties which are not applied that, when a treaty is applied, 

without being in existence, one should at least draw it up formally and sign it, so as to give to 

practice the value of an international instrument, with obligatory juridical force. I worked in 

that direction.  

Authorised in due form, I offered France in June 1936 a single pact with the Little 

Entente against any aggressor. I was working for this Pact still in August 1936. In November 

1936, France declared herself ready, if the three States of the Little Entente bound themselves 

by a Pact of mutual assistance against any aggressor, to give them her help and assistance in 

every case where they would be victims of an aggression. That is not an offer made by France 

which certain States of the Little Entente refused. It is a possibility, to which the States of the 

Little Entente may have recourse, should they desire it.  

If from France we pass to Italy, the situation changes completely, and is absolutely 

reversed. If for Great Britain, the solidarity which bound together the allies during the War, 

was reduced after the Peace, as regards surface, but strengthened as to substance, where Great 

Britain deemed it useful to affirm it again, if for France, the solidarity of the War days, after 

having suffered an eclipse, tends to be strengthened once again both as regards surface and 

substance, for Italy, once the War ended, the old solidarity broke and it has not been 

resurrected. Worse still, it has been replaced by a new solidarity, that which results from the 

rapprochement between Italy and her former enemies.  

No one has better realised the advantages that could be drawn from the lack of 

solidarity between those who had signed the Peace Treaties as victors, than those who signed 

them as vanquished. There is in the actions of the latter, such continuity, such clearness of 

vision as to the objectives to be reached, such tenacity in effort, such promptitude in the 

necessary gesture to extract profit from the slightest error, such courage in speculating on the 

failure to react in presence of certain gesture, so strong a propaganda abroad, that I confess I 

examine this action, so destructive of our own interests and of Peace, with all the gravity 

commanded by such a situation, without, however, being able to refrain from a certain 

sentiment of admiration. 

Let us recall, in this connection, the latest international events. The failure of the 

League in Asia in the Sino-Japanese conflict was the beginning of an era where the open 

violation of the law and the deification of force became the watchword of the States who seek 

the happiness of their peoples in the downfall of the state of things created by the Peace 

Treaties.  
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So long as the League could grant continual concessions to Germany, the latter 

remained a member of it. When Germany saw she had reached the limits of international 

kindness, she withdrew from Geneva. In March 1935, Germany repudiated unilaterally, the 

military clauses of the Peace Treaties in exchange for a big Zero sanctions. In the autumn of 

1935, Italy, underestimating the Geneva institution, opened hostilities in Ethiopia, without 

passing by the pacific procedure required by the Pact. She found herself up against such a 

wave of resistance from the almost unanimous League members. Article 16 was applied for 

the first time to one of the most sympathetic members of the League. If Italy was able to get 

out of the affair, it was due to the tardy establishment of real Anglo-French solidarity. The 

impunity shown to the violation of the Covenant could not but have consequences: On the 7th 

March 1936, Germany repudiated unilaterally the clauses of the Locarno Treaty.  

The immediate reaction was not great. But this second German gesture brought precise 

declarations on Anglo-French relations and on the Anglo-French-Belgian relations. 

Unfortunately, as this reaction is more profound than visible, the international situation 

becomes worse.  

Now, what we want is to avoid War, not to win is a second time. This being the case, 

what, in the light of the examples quoted, is the present international situation, and what are 

the practical means to prevent War breaking out? 

I have purposely employed the method of showing by concrete cases the origin of the 

evil which ravages Europe, for it is only in this way that the solutions, which I venture to 

propose, will be justified.  

At the present time, Europe appears to be a camp of fortified citadels, standing up one 

against the other. High customs barriers separate them completely. Inside each citadel, people 

are arming, everywhere under cover of the interests of national defence, although one can 

clearly distinguish between those who are arming because they are threatened, and those who 

are not threatened, but who are arming all the same, with some objective in view assuredly, 

for, when it is a question of Peace, if only in words, they grant it to certain nations named, and 

keep a disquieting silence for those which do not figure on the list. 

Outside these citadels there is active propaganda to obtain the domination of the 

countries which have lived until now in freedom. But here one must make a distinction: 

outside their frontiers, certain of these European citadels make no propaganda at all, 

contenting themselves by presenting modest replies to the gigantic blows struck by the 

propaganda of the others on national opinion. Certain citadels make such intensive 

propaganda, that one would say their principal mission is to conquer by words and by writing 

the countries they propose to subjugate by arms.  

The danger, the great danger is that this propaganda succeeds. Those who dare to 

oppose it risk their lives or their positions. That does not prevent them from fulfilling their 

duty at the risk of dying for their country. But they die in isolation, for no one from outside, 

who shares their views, comes to their aid. The diplomatic mission changes face and 

signification according as it deals with one group or the other. If, for certain States, it 

continues to be what it has always been – intelligence and courtesy put at the service of good 

understanding between nations – for other States the diplomatic mission is confounded with 

espionage, with the most direct interference in internal affairs, with the seizure of posts of 

command, to such an extent, that the public functions, which determine the movements of a 

State on the international scene, are held only by men in the confidence of the chiefs of this 

dynamic diplomacy. This one is set aside; this other one put to work; that is the main 

objective pursued by such diplomacy.  

If any person dared to assert that in such a state of things War will not shortly break 

out, one would be right in calling him: blind, unintelligent, or of bad faith.  

What must be done, so that in spite of all these obstacles, War may be avoided? 
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According to me, three things:  

a) Direct and immediate negotiations in both the political and economic fields 

with those who tomorrow may be our enemies. (Of course not excluding from these 

negotiations all the interested States.) 

b) The international institutions destined to safeguard Peace must be 

strengthened. 

c) A system must be immediately set up, that will inform an aggressor, 

beforehand, and in time, of the consequences that his violations of international law 

will not fail to produce. 

There is only aggression when there is a certainty of impunity. To remove this 

certainty as quickly as possible means maintaining Peace the longest possible time.  

Let me develop these three ideas: 

First let us look at Germany. Far be it from me to attribute any belicose intentions to 

Germany, but it would be impossible to exclude from a study of the possibilities of a future 

war, an examination of the possibility that Germany might make war on her neighbours in 

order to obtain free access to Soviet Russia. That this hostility is provoked by the difference in 

ideology between the two countries is of small importance. Should Germany emerge 

victorious from such a war, it is none the less true that she would have annexed a vat reservoir 

of raw materials, which she lacks, and that she would have assured herself the markets which 

she needs to place her own products.  

But a victory of Germany in the East would change the balance of power in the West. 

And so there is no State in Eastern or Western Europe which would not, in its own interest, 

try to avoid a war between Germany and Soviet Russia. This being so, it is normal that 

Germany should be asked as soon as possible: What do you want, both from the political and 

economic standpoints? What are the guarantees you are ready to give should you obtain what 

you want? 

It is of no consequence to consider the form in which such talks might take place. 

What is important are the conditions to which these talks should be subordinated. Otherwise, 

there is the risk of transforming the peaceful method of negotiations into an increase of 

prestige for the eventual aggressor. There is the risk of transforming the method to gain Peace 

into a moral weapon for the State seeking to start a war. 

To my way of thinking, this excludes from the start, that only one State should enter 

into conversations with Germany. Were only one State to do so, it would appear to the rest of 

the world to be that the State in question was seeking a rapprochement with Germany, to the 

detriment of all the other countries not included in the talks.  

No! The talks from the beginning must be among all the states concerned with the 

preservation of Peace and security of Western and of Eastern Europe.  

I know that to this the reply may be made: 

Germany will never agree to talks dealing with the security of her western frontiers at 

the same time as with the security of her eastern frontiers. 

My reply is that it would be better to have no talks at all, than to repeat the mistake of 

1925, giving the impression that the agreement has been reached on the western frontiers and 

that Germany has a free hand in the East.  

I am well aware that no government of the Western States would think that. But we 

are dealing here not only with the substantial fact, but also with the impression given. But, on 

the other hand, let me say that if by false manoeuvres the impression is created that Eastern 

Europe has been left to its fate, I prophesy not only the Germanisation of the whole of Central 

Europe, but also a Germano-Russian agreement.  
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Should the Soviets once get the conviction that in their resistance to Germany they had 

been deserted by the great Western Powers, they would be very poor politicians indeed not to 

try to come to a direct understanding with Germany.  

Great Britain must realise that her fate is to write a play either in two acts or in one. In 

the first case, the play will be a tragedy. The first act will be War in the East and Peace in the 

West. In the second act, Great Britain and many other Powers will know defeat by a Germany 

whose power was increased by all the territorial possessions which she has annexed, or by all 

the economic resources she will get. 

In the second case, Great Britain will write a play in one act, which is not a tragedy: 

she will enter the team of Powers interested in the maintenance of Peace in the East, and the 

peculiarity of this second play is, that once written, it will be never played. Germany will be 

the first to recognise that against such a group of States, she would lose a war. In 1914, 

Germany was deceived by Great Britain, when she saw Great Britain renounce her neutrality. 

If the right gesture makes a new deception impossible, Peace can be preserved for a long time.  

I know Soviet diplomacy. It has shown itself to be far too clever for me to imagine for 

a single instant that the reply it would give to desertion by the States of Western Europe 

would not be an agreement with Berlin.  

There is, moreover, an essential difference between private life and political life: In 

private life the disappearance of a friendship calls only for grief; in political life, the loss of a 

friendship demands the substitution of a new friendship to replace the old.  

There are too, in spite of the difference of ideology which Chancellor Hitler 

continually emphasises, many points of contact between the Russians and the Germans. The 

mutual sympathy of the military chiefs of both countries and the long tradition of friendship 

between Germans and Russians are sufficient to prove this. Let us not forget the fact that the 

Russians only threw in their lot with the French in an accidental way.  

Before the Great War, Germany made the mistake of not renewing the treaty of 

reassurance as Bismarck had conceived and practiced it. This mistake led to the Franco-

Russian alliance. After the War, it was only the attitude of Chancellor Hitler towards the 

Russians which led them to sign the Pact of Mutual Assistance with France in 1935.  

In speaking of the necessity of having Soviet Russia on our side, I do so purely and 

simply from the international standpoint. As regards their doctrine, communism, I am the first 

to declare openly that I am its relentless enemy. And as certain parties have either, voluntarily 

or not, confused foreign policy with internal policy, I consider that we should all hold 

ourselves at an equal distance from the extreme left as from the extreme right. We should 

practice a healthy democracy, which will conciliate the needs of liberty with the needs of 

authority.  

This being so, I see, as a first means of preserving the present Peace, the necessity for 

very frank talks between Germany and all the other States, in which she would be told 

something like this: 

“You consider that Communism is a danger for Germany. Your remedy against 

Communism is force. Our remedy consists in economic measures which would lead to the 

prosperity and security of our peoples.  

We are ready to help you restore your economic life, either by granting you loans, or 

access to raw materials, on the same footing as our own nationals.  

In return, we ask you to give us serious guarantees of Peace both in the West and in 

the East.” 

Great Britain, on her side, might add all that she has done for the cancellation of 

reparations and all the financial advances granted by her to Germany to put her house in 

order, and which Germany employed for other purposes. 
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The most important thing is to establish beforehand the machinery of guarantees, 

should Germany violate the promises given. We would indeed be the laughingstock of the 

world, if we were to finance German revenge on the pretext of pacifying Europe. 

Should Germany accept, Peace is assured. Should she refuse, the system of guarantees 

I propose would put a powerful brake to War.  

The second method of preserving Peace is to strengthen the institutions destined to 

safeguard Peace. I mean by that the strengthening of the League of Nations. The League has 

been so much criticised that my sense of justice makes me say: No. It is not the Covenant that 

has failed. It is the men who have failed.  

In what way? England, France and other States are free from all reproach when they 

act alone. And when they act together, under the covering of the League, is it the League 

alone which is at fault? It would be impossible to accept such an argument.  

By strengthening the League of Nations, we have a method of preserving peace, 

which, in contradiction to the two other methods I propose, requires time for it to come into 

application. For this reason, I do not intend to deal with this method here, but reserve the 

development of my proposal for another occasion.  

I shall only state here the conclusions I have reached:  

1) It is not a question of reforming the Covenant either entirely or in part. We 

would find ourselves confronted with such difficulties that such task would be 

hopeless.  

2) We must renounce the Wilsonian idea, which demanded that the whole 

world should go to war if an aggression were committed in any part of it. This plan 

must be replaced by a scheme of military regional agreements, supported by universal 

economic sanctions. For if one omits the universal character of the economic 

sanctions, all the links which bind together the members of the League will be broken.  

The League is not a moral academy. It is a political institution. Intended to prevent 

war, and in certain cases to repress it. Where would we be, were Article 16 of the Covenant to 

lose its universal character? In virtue of that Article, we are not obliged automatically to go to 

war, but we are automatically obliged to take economic sanctions against the aggressor.  

The application of Article 16 failed in the Ethiopian conflict, because it was not 

completed by regional military sanctions, and because it was applied in a manner which can 

be greatly criticised.  

Let us take Europe and divide it up in zones, from the point of view of security and 

military assistance.  

For example, we have first of all the zone which interests Great Britain, the Rhine. 

There, military agreements are possible between Great Britain, France and, if she wishes, 

Germany.  

Next we have Eastern Europe, where the action of Soviet Russia, Czechoslovakia, 

Poland, Romania, Germany (if she wishes it) and France, who is engaged by her treaty with 

Czechoslovakia, her treaty with Poland, and her treaty with Soviet Russia, would appear as 

reasonable and effective.  

In this second method of safeguarding Peace, I would inscribe the abolition of the 

directions given by the Assembly in 1921. These directions would have value if the 

amendments to the Covenant voted in 1921 had been accepted.  

For my part I consider that the failure of the League in the Italo-Ethiopian conflict is 

due to the fact that we took advantage of these directions to apply the sanctions by stages, 

whilst the Pact requires them to be comprehensive and automatic. Therefore, I consider that 

so long as these directions are not abolished, the right of evading the obligations of the 

Covenant exists for each member and therefore the present Peace becomes very fragile.  
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I now arrive at the third method of safeguarding the present Peace. I confess that it is 

the most delicate part of my lecture.  

It was currently said during the Great War and after: If Great Britain had spoken one 

week sooner, the war might have been avoided. Those who said so were right. The better 

proof of this is that when the Right Honourable Secretary of State for Foreign Affairs, Mr. 

Eden, stated clearly the cases in which Great Britain would take up arms, apart from those in 

which she would act under the Covenant, and said notably that an attack on France would be 

equal to an attack on Great Britain, the effect was immediate. Germany multiplied more and 

more her assurances of Peace to France and Belgium, but kept a disquieting silence regarding 

Central Europe and Eastern Europe. 

Foreigners do not realise the importance of the evolution which has taken place in 

Great Britain, and of the political courage revealed by Mr. Eden’s statement.  

But take not: where Mr. Eden’s words do not apply, the spectre of war has not 

disappeared. It exists and terrifies in Central and Eastern Europe. A few words from England 

would make it disappear.  

I know you too well. I shall not ask you for the impossible.  

I know that for you to declare at present that England would go to war for Central or 

Eastern Europe is an impossibility. The road you have already gone is very far.  

A preventive engagement to intervene in the affairs of Central and Eastern Europe is 

an impossibility. But the absolute silence of Great Britain on this subject is also an 

impossibility. To preserve peace in Central Europe, France must be asked to interpret her 

engagements with Czechslovakia in a wide sense, to consider the Anschluss manu militari an 

attack on Czechoslovakia; and Great Britain must be asked to speak. 

It is for you to find the formula, which, without engaging you beforehand in a war in 

these regions, will affirm your presence in such conflicts.  

An England absent from Central and Eastern Europe means certain war in these 

regions.  

In reality what do I ask you for? 

Words! For us? No, gentlemen, for you, yourselves. 

We have known so much suffering, that a little more or a little less will in no way 

change the course of our life. Michelet has admirably resumed the history of my country thus: 

“Oh Romania, thou who hast known suffering, without having known glory!” 

I have still in my memory the picture of the carriages in which my great-grandparents 

used to go to take refuge in the mountains when they heard that the old Turks had crossed the 

Danube. I have still in my ears the voices of my grandmothers, when they described to me the 

terror with which they got into these carriages as children, without ever knowing whether it 

would be they or the Turks who would arrive first in the Carpathians. Many of the members 

of my family for this reason were born in the mountains.  

I never knew the old Turk invasions, but because I would not agree to the separate 

Peace with Germany in 1918, I knew the honour of exile with my chief Take Ionescu. 

No, it is not of us I am thinking, but of you.  

I have never known a more beautiful picture of peace than that represented by the 

English people at holidays times, lying on the grass, in gay clothes which make them 

resemble flowers.  

It is impossible, should war break out in Central or Eastern Europe, that Great Britain 

would not be by an entanglement drawn into it.  

And, therefore, it is for you English to convince yourselves. Silence may mean death 

for all those beings born for happiness. A word said beforehand may ward off the danger 

which lurks in wait for them.  
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What more eloquent proof of the greatness of your country, of the prestige of Great 

Britain, than to come to the conclusion that a word emanating from it can change the face of 

the world! 

And it is impossible for me not to connect the end of my talks with the biblical words: 

“In the beginning was the Word and the Word was with God, and the Word was God.”  

 

 [Traducere] 

 

„Ceea ce dorim noi este să evităm războiul, nu să îl câştigăm a doua oară“ 

 

 Domnule preşedinte, 

 Domnilor, 

 Dau dovadă astăzi de unul dintre cele mai mari acte de curaj din viaţa mea! Mă 

adresez membrilor Camerei Comunelor în engleză, fără a şti engleza. De aceea, primele mele 

cuvinte vor fi acelea de a vă solicita îngăduinţa. Dar, întrucât cunosc foarte bine poporul 

britanic, nu vă voi cere îngăduinţa bazată pe spiritul creştin al milei, ci aceea bazată pe firea 

poporului britanic, o fire pe care eu însumi am simţit-o. Cineva m-a întrebat într-o zi: „Care 

este deosebirea dintre un francez şi un englez?“ I-am spus că răspunsul e foarte simplu. Dacă 

vei face cea mai mică greşeală când te exprimi în franceză, francezul îţi va spune cu 

severitate: „Cum e posibil să nu ştii asta?“ Pe de altă parte, când bâiguieşti câteva vorbe în 

engleză, englezul îţi spune: „Ce bine! Ştiţi asta.“ Dar dacă primele mele cuvinte sunt acelea de 

a vă solicita îngăduinţa, sper că atunci când îmi voi încheia expunerea, nu voi mai fi din nou 

obligat să vă cer această îngăduinţă. 

 Dacă ar dori cineva să pună într-o formulă toate acele evenimente internaţionale care 

au avut loc din 1918 până în prezent, cred că ceea ce ar corespunde cel mai bine realităţilor 

prin care am trecut, ar fi să spună: Am câştigat Războiul, dar am pierdut Pacea. 

 Am câştigat războiul pentru că sentimentul înfrângerii copleşise armatele inamice şi, 

drept urmare, reprezentanţii legali ai ţărilor lor au fost obligaţi să accepte termenii păcii 

formulaţi de noi. Dar, şi este un fapt deosebit de important, pentru întreaga psihologie a vieţii 

internaţionale imediat de după semnarea Tratatelor de Pace, că noi am câştigat războiul, fără 

ca principalii noştri adversari să fi avut senzaţia că l-au pierdut. Majoritatea ţărilor care au 

câştigat războiul au suferit ocupaţia inamicului şi distrugerea bogăţiilor pe care o presupune o 

asemenea ocupaţie, ca să nu mai vorbim de starea de spirit creată de impunerea cu forţa a unui 

jug străin. Principalii noştri adversari nu au cunoscut niciodată acest aspect al ororilor 

războiului. Şi totuşi am pierdut pacea din două motive: 

 Primul a fost acela că, după ce au aplicat principiul naţionalităţii, divizând astfel 

marile unităţi politice în altele mai mici – evident mai omogene din punct de vedere al 

naţionalităţilor – Tratatele de Pace au omis să unească noile entităţi politice într-un sistem 

economic comun. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, ele ar fi creat mari unităţi economice bazate 

pe asocierea statelor, care fie că au fost nou create, fie că au fost mult mărite prin aceste 

tratate. Ocupându-se exclusiv de aspectele politice, Tratatele de Pace au provocat o ruptură a 

unităţilor economice, au permis dezvoltarea nelimitată a sistemului pieţilor închise, a autarhiei 

economice, care este cel mai mare duşman al unei adevărate vieţi internaţionale. 

 Al doilea motiv pentru care am pierdut pacea este faptul că solidaritatea, care unea un 

grup mare de state, a încetat brusc, odată cu ultima lovitură de tun. 

 Voi cita unele exemple pentru a exprima în mod concret cele două idei abstracte pe 

care le-am formulat şi care stau la baza situaţiei internaţionale actuale, situaţie care ne 

produce atâta îngrijorare în ceea ce priveşte menţinerea păcii. 
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 Să luăm cazul Europei Centrale. Austro-Ungaria a fost divizată, fie pentru a face să 

renască state ca Polonia şi Cehoslovacia, care dispăruseră, fie pentru a da unor state existente, 

ca România şi Iugoslavia, frontierele reclamate de principiul naţionalităţilor. 

 Câte critici nu s-au adus acestei metode de a diviza Austro-Ungaria! Cele mai ample 

repercusiuni le au cele care privesc frontierele stabilite. Nu intenţionez să ridic aici această 

problemă. Reproşul pe care trebuie să-l aduc Tratatelor de Pace, care au creat Europa 

Centrală, este mult mai grav, dar, din fericire, este un lucru care se poate remedia, şi anume, 

faptul că după ce au stabilit frontierele celor cinci ţări danubiene, aceste tratate nu le-au 

încorporat într-un singur sistem economic. Dacă s-ar fi făcut acest lucru, fricţiunile politice ar 

fi fost reduse, iar suferinţa cauzată de noul regim ar fi fost în mare măsură evitată. 

 Este adevărat că producţia celor cinci ţări danubiene nu este complementară, că aceste 

state au nevoie de pieţe diferite dincolo de frontierele lor. Dar în cazul că ar fi legate printr-un 

sistem economic comun, ele ar putea să găsească pieţe de desfacere mult mai uşor decât 

atunci când sunt dezbinate, atât din cauza controverselor politice, cât şi a conflictului dintre 

interesele lor economice. 

 Problema frontierelor ar fi fost de mult mai mică importanţă dacă aceste cinci state 

danubiene ar fi trăit în strânsă colaborare economică. Ce este frontiera, dacă nu un obstacol 

pentru trecerea bunurilor şi a oamenilor? Dacă Tratatele de Pace ar fi înlăturat de la bun 

început asemenea obstacole, pentru aceia dintre noi care trăim în Europa Centrală viaţa ar fi 

fost mult mai puţin amară. De aceea am fost întotdeauna de părere că nu revizuirea 

frontierelor, cu alte cuvinte, mutarea dintr-un loc în altul a răului reprezentat de ele, ci 

distrugerea frontierelor, prin spiritualizarea treptată şi progresivă a ceea ce reprezintă ele, va 

aduce naţiunilor fericirea la care au dreptul. 

 Comunitatea de interese economice este atât de mare încât, în ciuda erorilor Tratatelor 

de Pace, unirea ţărilor Europei Centrale ar fi avut loc de mult, dacă două mari puteri, 

Germania şi Italia, nu ar fi văzut în acea unire o ameninţare a propriilor lor interese. Din acest 

motiv, ori de câte ori s-a încercat o rezolvare a acestei probleme, chestiunea s-a complicat. 

Planul întocmit de către Preşedintele Tardieu
67

 a constituit încercarea cea mai serioasă în 

această direcţie
68

. Cunosc atât generozitatea ideilor pe care Preşedintele Tardieu a dorit să le 

pună în practică, cât şi eforturile extraordinare depuse de el pentru a obţine acceptarea 

planului său. Noua Mică Înţelegere
69

, creată în 1933 de către prietenii mei dr. E. Beneš
70

, 
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 André Tardieu. 
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 Ideea unei Confederaţii Dunărene a apărut în Franţa, imediat după Pacea de la Versailles. România, ca şi alte 

state unitare din Europa Centrală, s-a opus acestui proiect, astfel încât el a eşuat. În martie 1932, primul ministru 

al Franţei, André Tardieu, în scopul contracarării planurilor expansioniste ale Germaniei în Europa Centrală şi al 

întăririi influenţei franceze în această zonă, a elaborat un proiect pentru crearea Uniunii Economice Danubiene, 

potrivit căruia statele din Bazinul Dunărean trebuiau să renunţe la clauza naţiunii celei mai favorizate şi să 

stabilească în raporturile comerciale tarife preferenţiale. Statele Micii Înţelegeri au acceptat în principiu un 

asemenea plan, dar au manifestat numeroase rezerve faţă de el. Din motive politice şi economice, ele au căutat 

totuşi căi de înţelegere cu Austria şi Ungaria. România, Cehoslovacia şi Iugoslavia au formulat următoarele 

exigenţe: negocierile să se desfăşoare direct între statele dunărene, fără amestecul Marilor Puteri; uniunea 

economică să aibă la bază acorduri preferenţiale pe bază de contigentare, fără realizarea unei uniuni vamale; 

uniunea economică să nu fie îndreptată contra Germaniei sau Italiei; libertatea de a vinde terţilor mărfurile pe 

care Uniunea Economică Danubiană nu le putea absorbi; respectarea reciprocă a intereselor statelor Micii 

Înţelegeri. La Conferinţa de la Lausanne (16–19 iulie 1932) s-a discutat, într-un cadru internaţional mai larg, 

Planul Tardieu, care reedita planul francez al Confederaţiei Dunărene din 1920. Guvernul italian şi guvernul 

german s-au opus unui asemenea plan, ca de altfel Austria şi Ungaria; Marea Britanie a adoptat o poziţie de 

expectativă, din dorinţa de a-şi asigura un rol de arbitru. Practic, Conferinţa de la Lausanne marchează eşecul 

Planului Tardieu. 
69

 Pactul de Organizare a Micii Înţelegeri s-a semnat la Geneva la 16 februarie 1933 de către miniştrii de Externe 

ai României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei: Nicolae Titulescu, Edvard Beneš, Bogoljub Jevtić. 
70

 Edvard Beneš. 
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preşedintele Republicii Cehoslovacia, preşedintele Jevtić
71

, fost prim-ministru al Iugoslaviei 

şi cu mine, transformase vechea alianţă
72

 militară din 1921 într-o unitate internaţională 

superioară, lăsând uşa deschisă pentru vecinii acestor ţări, Austria şi Ungaria, şi instituind o 

politică externă şi economică comună. Nici planul dlui Tardieu, nici noua Mică Înţelegere nu 

au reuşit să-şi atingă adevăratele scopuri: unitatea economică. Dimpotrivă, eforturile noastre 

au primit o replică imediată. Italia s-a grăbit să formeze triunghiul economic Roma–Viena–

Budapesta, iar Germania a încheiat o înţelegere cu Austria, care paralizează mişcările 

Austriei. 

 Ce vedem astăzi în Europa Centrală? O regiune în care două mari puteri autarhice sunt 

angajate într-o asemenea măsură în lupta pentru influenţă, încât anumite ţări dunărene nu 

numai că au fost puse în imposibilitatea de a crea unitatea economică în Europa Centrală, în 

virtutea angajamentelor care le leagă, dar au ajuns la stadiul când se tem că însăşi 

independenţa lor politică se află în primejdie. 

 Exemplul Europei Centrale, pe care l-am ales pentru a exprima într-o formă concretă 

prima idee formulată, nu este unic şi nu trebuie să afecteze în niciun fel eforturile de a se 

realiza unitatea economică a Bazinului Dunărean. 

 Dacă trecem de la Europa Centrală la Germania, de la Germania la Italia, de la Italia la 

Rusia Sovietică şi Japonia, ni se impune concluzia că ceea ce caracterizează situaţia actuală şi 

ceea ce ameninţă cel mai mult pacea sunt înaltele bariere economice pe care atâtea state le-au 

ridicat pentru a trăi într-o stare de completă izolare faţă de vecinii lor. 

 Voi trece acum la exemplele concrete care să ilustreze a doua idee supusă spre 

examinare – destrămarea solidarităţii determinate de război şi aceasta, tocmai atunci când se 

semna pacea. 

 Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit. Când vorbesc de solidaritate, nu fac nicio deosebire 

între învingători şi învinşi. Personal, nu pot să sufăr această distincţie, cu atât mai mult cu cât 

dintr-un război modern toate naţiunile ies înfrânte; într-atât sunt de puternice legăturile care le 

leagă în timp de pace, legături pe care nu le poţi rupe fără a fi pedepsit. Dar este adevărat că în 

timpul ultimului război au existat două grupuri de state duşmane. Ce a stat la baza acestor 

două grupuri, dacă nu o solidaritate de interese de toate genurile? Ce a adus în aceeaşi tabără 

Belgia, Franţa, Marea Britanie, Rusia, Statele Unite ale Americii, Iugoslavia, România şi 

atâtea alte state, dacă nu o comunitate de interese şi idealuri? În ceea ce mă priveşte susţin că 

dacă această comunitate de interese a fost atât de puternică încât fiecare naţiune să-şi verse 

sângele pentru apărarea ei, e inadmisibil faptul că războiul o dată terminat, atunci când aceste 

interese comune au triumfat, nu s-a iniţiat nicio luptă prin mijloace paşnice pentru a apăra 

exact aceleaşi interese. Am luptat în zadar dacă roadele spirituale ale războiului sunt lăsate în 

voia vânturilor de către înseşi persoanele care, prin sacrificiul lor, au creat aceste roade. Şi 

totuşi aşa s-a întâmplat. Departe de mine gândul de a stabili cine poartă responsabilitatea. O 

expunere a faptelor, fără a fi întrebat cine este de vină, va fi suficientă. 

 Destrămarea solidarităţii a fost vizibilă mai întâi în domeniul financiar. De îndată ce 

sprijinul comun a fost retras, monedele diferitelor ţări au prezentat cele mai variate fluctuaţii. 

A fost apoi vizibilă în reglementarea conturilor aceluiaşi grup – datoriile de război. Cred că 

adesea creditorul pentru datorii de război s-a dovedit mai exigent decât creditorul pentru 

reparaţii de război. 
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 Bogoljub (Bosko) Jevtić. 
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 Convenţia de alianţă defensivă între România şi Cehoslovacia, semnată la Bucureşti, la 23 aprilie 1921. 

Convenţia de alianţă defensivă între România şi Iugoslavia, semnată la Belgrad, la 7 iunie 1921. Convenţia de 

alianţă defensivă între Iugoslavia şi Cehoslovacia a fost încheiată la Belgrad, la 14 august 1920. Ansamblul 

acestor convenţii – conturând înfiinţarea Micii Înţelegeri – dădea expresie hotărârii celor trei state de a se opune 

oricăror pretenţii revizioniste, de a apăra statu quo-ul teritorial stabilit prin Tratatele de Pace de la Trianon (4 

iunie 1920) şi Neuilly-sur-Seine (27 noiembrie 1919). 
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 Şi vobind dspre reparaţii, ce este acest capitol al istoriei noastre internaţionale, dacă nu 

capitolul discordiei publice dintre foştii aliaţi în ceea ce priveşte Germania, sfârşind printr-o 

anulare, practic fără nicio compensaţie. 

 Când trecem de la domeniul monetar şi financiar la cel politic, destrămarea solidarităţii 

este şi mai izbitoare. 

 Marea Britanie a manifestat un interes viu pentru zona europeană, care o preocupă în 

mod deosebit: Rinul. Datorită iniţiativei şi efortului britanic, datorită, de asemenea, înţelegerii 

arătate de către Franţa, s-a semnat Tratatul de la Locarno. Acest tratat reprezenta un sistem de 

perfectă solidaritate, cuprinzând nu numai pe cei patru foşti aliaţi – Belgia, Franţa, Marea 

Britanie şi Italia – ci şi un fost duşman: Germania. Au fost elaborate două protocoale speciale 

care să pună de acord alianţele franco-polonă şi franco-cehoslovacă cu Tratatul de la 

Locarno
73

. 

 Cu toate acestea, când s-a ridicat problema păcii în Europa Răsăriteană, singurul 

răspuns a fost acela că ea poate fi abordată în termenii Pactului Societăţii Naţiunilor. 

 Împărţirea Europei din punct de vedere al securităţii în două zone: Apusul, unde 

războiul este practic sub control, şi Răsăritul, unde războiul se apreciază prin prisma „aşteaptă 

şi vezi“, este unul din lucrurile care, din punct de vedere al justiţiei internaţionale, mă 

frapează cel mai mult. Este adevărat că la acea dată aveam de-a face cu Germania lui 

Stresemann, care reuşise să-şi impună asupra tuturor autoritatea datorită moderaţiei şi 

judecăţii sale, şi că Rusia Sovietică trăia în izolare faţă de Europa Occidentală şi că de abia 

începuse să cultive relaţii prieteneşti cu Reichul după Tratatul de la Rapallo
74

. Dar noi, statele 

din Europa Centrală, şi Polonia, care are o situaţie geografică specială, nu păream să 

interesăm pe marii făuritori ai Pactului de la Locarno. În ceea ce mă priveşte, am avut nu 

numai o dată motive temeinice să meditez cu amărăciune asupra dictonului roman: de minimis 

non curat praetor
75

. 

 Trebuie să recunoaştem că Franţa a arătat un mult mai mare interes pentru problemele 

noastre şi că pe scena internaţională noi, statele Europei Centrale, am urmat aproape 

întotdeauna Franţa. Odată cineva m-a întrebat: „De ce în toate împrejurările statele Micii 

Înţelegeri înclină să sprijine politica franceză?“ I-am răspuns: „Mai întâi pentru că Franţa 

vorbeşte întotdeauna aceeaşi limbă ca şi noi, iar apoi, pentru că nu avem încotro. Nimeni 

altcineva nu se oferă să ne apere interesele aşa cum o face Franţa. Nu vreau să spun că dacă 

am avea posibilitatea de opţiune ne-am orienta neapărat politica în altă direcţie. Dar cel puţin 
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 Între 5 şi 16 octombrie 1925, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei de la Locarno (Elveţia). La 16 octombrie 

1925 au fost parafate Acordurile de la Locarno, şi anume, un act final şi o serie de anexe prin care se urmărea 

substituirea sistemului de la Versailles cu înţelegeri liber consimţite asupra recunoaşterii statu quo-ului teritorial 

în Europa Occidentală ca bază a securităţii colective în Europa. Astfel, Acordurile de la Locarno erau alcătuite 

din Tratatul dintre Germania, Belgia, Franţa, Marea Britanie şi Italia, numit şi Pactul renan de garanţie prin care 

semnatarii garantau menţinerea frontierelor între Franţa şi Belgia, pe de o parte, şi Germania, pe de altă parte. Ca 

urmare, Actul final cuprindea: convenţiile de arbitraj dintre Germania şi Belgia, dintre Germania şi Franţa; 

Tratatele de arbitraj dintre Germania şi Polonia, dintre Germania şi Cehoslovacia; Tratatele de garanţie între 

Franţa şi Polonia, între Franţa şi Cehoslovacia. Sistemul de acorduri de la Locarno a dus la împărţirea Europei în 

ţări cu hotare garantate şi ţări cu hotare negarantate, dat fiind că Germania, sprijinită de Marea Britanie, a refuzat 

să acorde Cehoslovaciei şi Poloniei aceleaşi garanţii pe care le-a acordat vecinilor săi din Vest, Franţa şi Belgia, 

semnând cu ei doar tratate de arbitraj. Acordurile de la Locarno au lăsat deschisă Germaniei posibilitatea de a 

invada Polonia şi Cehoslovacia. La 1 decembrie 1925, Acordurile de la Locarno au fost semnate la Londra. 

România a salutat Acordurile de la Locarno, dar a subliniat ineficienţa lor. 
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 Tratatul ruso-german de la Rapallo (16 aprilie 1922), încheiat în timpul desfăşurării Conferinţei de la Genova, 

a avut ca principal scop reglementarea chestiunilor rezultând din starea de război dintre Rusia şi Germania. 

Clauzele Tratatului stipulau renunţarea reciprocă a celor două state la datoriile de război şi rambursarea 

cheltuielilor necesitate de întreţinerea prizonierilor de război. 
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 De minimus non curat praetor (lat.) – Pretorul nu se ocupă de treburi mărunte. 
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atitudinea noastră ar avea meritul de a fi rodul unei alegeri deliberate, un lucru de care astăzi 

nu poate fi vorba“. 

 Totuşi, nu voi exagera politica Franţei în Europa Centrală. În timp ce Franţa este 

aliată, în adevăratul sens al cuvântului, cu două ţări vecine
76

 Germaniei – Cehoslovacia şi 

Polonia – ea a semnat cu România
77

 şi Iugoslavia doar tratate de prietenie şi consultare. 

Structura acestor tratate ar putea provoca un zâmbet. 

 Articolul 1. România nu va ataca Franţa. 

 Articolul 2. Franţa nu va ataca România. 

 Articolul 3. Dacă una din Părţile Contractante este atacată de o a treia  

Putere, cele două Părţi Contractante se vor consulta împreună. 

 Articolul 4. Niciuna dintre prevederile de mai sus nu va viola  

drepturile şi îndatoririle ce derivă din Pactul Societăţii Naţiunilor (cu 

alte cuvinte, din libertatea de evaziune pe care Pactul o acordă 

membrilor săi). 

 Ca să fiu drept, trebuie să adaug că, în practică, textul tratatelor a fost mult depăşit. În 

fapt, Franţa, România şi Iugoslavia întotdeauna s-au considerat şi întotdeauna au acţionat ca 

aliaţi. 

 Văzând recenta evoluţie a vieţii internaţionale, intrarea Rusiei Sovietice în Societatea 

Naţiunilor, Pactul de asistenţă dintre Franţa şi Soviete
78

, mi-am zis că litera tratatului care ne 

leagă de Franţa trebuie să fie adaptată spiritului său şi practicii sale. Sunt atâtea tratate care nu 

se aplică, încât atunci când, fără a exista, un tratat se aplică, cineva ar trebui cel puţin să îl 

elaboreze în mod formal şi să îl semneze, dând astfel practicii un instrument internaţional cu 

forţă juridică obligatorie. Am acţionat în această direcţie. 

 Autorizat în forma cuvenită, în iunie 1936 am oferit Franţei un pact unic cu Mica 

Înţelegere împotriva oricărui agresor. În august 1936 mai acţionam încă în direcţia încheierii 

Pactului. În noiembrie 1936, Franţa s-a declarat gata să dea celor trei state ale Micii Înţelegeri 

ajutor şi asistenţă în toate cazurile când acestea ar fi victime ale unei agresiuni, cu condiţia ca 

aceste trei state să încheie între ele un Pact de asistenţă împotriva oricărui agresor. Nu este o 

ofertă făcută de Franţa pe care anumite state ale Micii Înţelegeri au refuzat-o. Este o 

posibilitate la care pot recurge statele Micii Înţelegeri în caz că ar dori acest lucru. 

 Dacă de la Franţa trecem la Italia, situaţia se schimbă total; este absolut inversă. Dacă 

pentru Marea Britanie solidaritatea care i-a unit pe aliaţi în timpul Războiului a scăzut la 

suprafaţă, dar s-a întărit în esenţă după încheierea Păcii – acolo unde Marea Britanie a 

considerat util să o afirme din nou –, dacă pentru Franţa, după ce a suferit o eclipsă, 

solidaritatea zilelor de război tinde să se întărească din nou atât la suprafaţă, cât şi în esenţă, 

pentru Italia, odată cu încheierea războiului, vechea solidaritate s-a destrămat şi nu a mai fost 

reînviată. Ba mai rău, a fost înlocuită printr-o nouă solidaritate, care decurge din apropierea 

dintre Italia şi foştii ei inamici. 
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 Tratatul din 19 februarie 1921, semnat între Franţa şi Polonia. Tratatul semnat la 25 ianuarie 1924 între Franţa 

şi Cehoslovacia. La 16 octombrie 1925, Tratatele franco-polon şi franco-cehoslovac au fost completate cu pacte 

de asistenţă mutuală reală, Cehoslovacia, Polonia şi Germania asumându-şi obligaţii de neagresiune garantate de 

Franţa. 
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 La 10 iunie 1926, s-a semnat la Paris Tratatul de amiciţie între România şi Franţa. A fost ratificat de România 

la 30 septembrie 1926, şi de Franţa la 11 septembrie 1926. La 10 iunie 1926 a fost semnată la Paris, de 

asemenea, Convenţia dintre România şi Franţa pentru reglementarea paşnică a diferendelor, intrată şi ea în 

vigoare la 8 noiembrie 1926. 
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 La 2 mai 1935, Franţa a semnat, la Paris, Pactul de asistenţă mutuală cu U.R.S.S. La 16 mai 1935, 

Cehoslovacia a semnat cu U.R.S.S. un pact similar. 
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 Nimeni nu şi-a dat seama mai bine de avantajele care s-ar putea trage din lipsa de 

solidaritate dintre cei ce semnaseră Tratatele de Pace
79

 ca victorioşi, decât cei care le 

semnaseră ca învinşi. În acţiunile acestora din urmă există o asemenea continuitate, asemenea 

clarviziune în privinţa obiectivelor care trebuiesc atinse, asemenea tenacitate în strădanii, 

asemenea promptitudine în gestul necesar pentru a profita de pe urma celei mai mici greşeli, 

asemenea curaj în specularea lipsei de reacţie în faţa unui anumit gest, o propagandă atât de 

puternică peste hotare, încât mărturisesc că examinez această acţiune, atât de distructivă 

pentru propriile noastre interese, cât şi pentru pace, cu toată seriozitatea impusă de o 

asemenea situaţie, fără însă a mă putea sustrage unui anumit sentiment de admiraţie. 

 Să ne reamintim, în legătură cu aceasta, ultimele evenimente internaţionale. Eşecul 

Societăţii Naţiunilor în Asia, în conflictul chino-japonez
80

, a fost începutul unei ere în care 

violarea deschisă a legii şi deificarea forţei au devenit cuvântul de ordine al statelor care caută 

fericirea popoarelor lor în prăbuşirea stării de lucruri creată prin Tratatele de Pace. 

 Atâta vreme cât Societatea Naţiunilor a putut acorda Germaniei concesii permanente, 

aceasta din urmă a rămas membră a Societăţii Naţiunilor. Când Germania a văzut că a ajuns la 

limitele bunăvoinţei internaţionale, ea s-a retras de la Geneva. În martie 1935, Germania a 

repudiat unilateral clauzele militare ale Tratatelor de Pace în schimbul unui mare Zero în ceea 

ce priveşte sancţiunile. În toamna lui 1935, Italia, subestimând instituţia de la Geneva, a 

deschis ostilităţile în Etiopia
81

, fără să urmeze procedura paşnică cerută de Pact. Ea şi-a ridicat 

împotrivă un val de rezistenţă aproape unanimă din partea membrilor Societăţii Naţiunilor. 

Articolul 16 a fost aplicat pentru prima oară unuia dintre cei mai simpatici membri ai 

Societăţii Naţiunilor. Dacă Italia a putut să iasă din încurcătură, faptul s-a datorat stabilirii 

tardive a unei adevărate solidarităţi anglo-franceze. Impunitatea manifestată faţă de violarea 

Pactului nu putea rămâne fără consecinţe: la 7 martie 1936 Germania a repudiat unilateral
82

 

clauzele Tratatului de la Locarno. 

 Reacţia imediată nu a fost de amploare. Dar acest al doilea gest din partea Germaniei a 

dus la declaraţii precise asupra relaţiilor anglo-franceze şi a relaţiilor anglo-franco-belgiene. 

Din nefericire, întrucât această reacţie este mai mult profundă decât vizibilă, situaţia 

internaţională se înrăutăţeşte. 

                                                 
79

 Tratatul de pace dintre Puterile Aliate şi Asociate, pe de o parte, şi Germania, pe de altă parte, s-a semnat la 

Versailles la 28 iunie 1919. La 10 septembrie 1919 s-a semnat la Saint-Germain-en-Laye Tratatul de pace între 

Puterile Aliate şi Asociate, pe de o parte, şi Austria, pe de altă parte. Tratatul de pace de la Neuilly a fost semnat 

la 10 noiembrie 1919 de Puterile Aliate şi Asociate cu Bulgaria. Tratatul de pace dintre Puterile Aliate şi 

Asociate, pe de o parte, şi Ungaria, pe de altă parte, s-a semnat la Trianon la 4 iunie 1920. Tratatul de la Trianon 

recunoaşte pe plan internaţional unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei  şi Maramureşului cu România, a 

Slovaciei şi Ucrainei Subcarpatice cu Cehoslovacia, a Croaţiei, Sloveniei şi părţii de vest a Banatului cu Serbia 

etc. A intrat în vigoare la 26 iulie 1921. La 10 august 1920 s-a încheiat, la Sèvres, Tratatul de pace dintre Puterile 

Aliate şi Asociate, pe de o parte, şi Turcia, pe de altă parte. 
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 Războiul chino-japonez (1931 – 1932), declanşat de forţele japoneze („incidentul de la Mukden“) s-a încheiat 

prin Acordul capitulant de la Tanga (31 mai 1933). 
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 Războiul italo-etiopian (3 octombrie 1935 – 5 mai 1936). Etiopia este ocupată şi transformată în colonie 

italiană. 
82

 La 7 martie 1936, Germania a denunţat Tratatul de la Locarno şi a introdus trupe în zona demilitarizată  

renană. Berlinul a invocat o incompatibilitate între acordurile de la Locarno şi Tratatul franco-sovietic încheiat la 

2 mai 1935. Actul nu a determinat o reacţie pe măsură din partea celorlalţi semnatari ai Pactului renan. Consiliul 

Societăţii Naţiunilor, întrunit la Londra, în cea de-a 91-a sesiune (14 – 19 martie 1936), s-a mulţumit să constate 

faptul, dar nu a adoptat măsuri care să constrângă Guvernul german să-şi retragă trupele din zona demilitarizată 

renană. Acordurile de la Londra, convenite în urma consultărilor şi negocierilor avute de Belgia, Franţa, Italia şi 

Marea Britanie, au fost supuse dezbaterii Consiliului Societăţii Naţiunilor, fără ca acesta să adopte – în condiţiile 

obstrucţiei Italiei şi a lipsei de fermitate a Marii Britanii şi Franţei – vreo rezoluţie care să aibă efecte concrete. 

Consiliile Permanente ale Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice au adoptat o atitudine foarte fermă, 

exprimându-şi, la 11 martie 1936, hotărârea de a apăra prin toate mijloacele tratatele existente, inclusiv 

Acordurile de la Locarno. 
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 Ceea ce dorim noi este să evităm războiul, nu să îl câştigăm a doua oară. Aşa stând 

lucrurile, cum se prezintă, în lumina exemplelor citate, situaţia internaţională actuală şi care 

sunt mijloacele practice de a împiedica izbucnirea războiului? 

 Am folosit intenţionat metoda de a demonstra prin cazuri concrete originea răului care 

devastează Europa, căci doar în acest mod se vor justifica soluţiile pe care îndrăznesc să le 

propun. 

 La ora actuală Europa seamănă cu o tabără de citadele fortificate care se ridică una 

împotriva celeilalte. Înalte bariere vamale le separă total. În interiorul fiecărei citadele 

oamenii se înarmează, pretutindeni sub masca intereselor apărării naţionale, deşi se poate face 

o distincţie clară între cei care se înarmează pentru că sunt ameninţaţi şi cei care nu sunt 

ameninţaţi, dar cu toate acestea se înarmează, urmărind negreşit un anume scop, căci atunci 

când e vorba de pace, fie şi numai în vorbe, ei o acordă anumitor naţiuni şi păstrează o tăcere 

îngrijorătoare pentru cele care nu figurează pe listă. 

 În afara acestor citadele se face o propagandă activă pentru a obţine dominarea ţărilor 

care au trăit până acum în libertate. Dar aici trebuie să se facă o distincţie: câteva dintre aceste 

citadele europene nu desfăşoară niciun fel de propagandă în afara graniţelor lor, mulţumindu-

se cu a da replici modeste uriaşelor lovituri date opiniei naţionale de către propaganda 

celorlalte. Anumite citadele fac o propagandă atât de intensă, încât s-ar zice că principala lor 

misiune este să cucerească prin vorbe şi scris ţările pe care îşi propun să le subjuge cu armele. 

 Pericolul, marele pericol, este că această propagandă reuşeşte. Aceia care îndrăznesc 

să i se opună, îşi riscă vieţile şi situaţiile. Acest lucru nu îi împiedică să-şi facă datoria cu 

riscul de a muri pentru ţara lor. Dar ei mor în izolare, căci nicio persoană din afară, care le 

împărtăşeşte vederile, nu le vine în ajutor. Misiunea diplomatică îşi schimbă aspectul şi 

semnificaţia în funcţie de un grup sau de celălalt. Dacă, pentru anumite state, ea continuă să 

fie ceea ce a fost întotdeauna – inteligenţă şi curtoazie puse în slujba unei bune înţelegeri între 

naţiuni – pentru alte state, misiunea diplomatică se confundă cu spionajul, cu cel mai direct 

amestec în treburile interne, cu acapararea posturilor de conducere, într-o asemenea măsură 

încât funcţiile publice care determină mişcările unui stat pe scena internaţională sunt deţinute 

doar de oameni care se bucură de încrederea şefilor acestei diplomaţii dinamice. „Omul acesta 

este dat de o parte; celălălt este pus să lucreze“ – iată scopul principal urmărit de o asemenea 

diplomaţie. 

 Dacă cineva îndrăzneşte să afirme că, având în vedere o atare stare de lucruri, războiul 

nu va izbucni curând, persoana respectivă ar putea fi pe drept cuvânt calificată drept oarbă, 

lipsită de inteligenţă sau de rea-credinţă. 

 Ce trebuie făcut ca, în ciuda tuturor acestor obstacole, războiul să fie evitat? 

 După părerea mea, trei lucruri: 

a) Negocieri directe şi imediate, atât în domeniul politic, cât şi în cel economic, 

cu cei care mâine ne pot fi duşmani. (Evident, fără a exclude de la aceste 

negocieri pe niciunul dintre statele interesate). 

b) Instituţiile internaţionale menite să salvgardeze pacea trebuie întărite. 

c) Trebuie stabilit de urgenţă un sistem care să informeze, în prealabil şi la 

timp, un agresor de consecinţele pe care, cu siguranţă, le va produce violarea 

de către el a dreptului internaţional. 

 Agresiunea se produce doar atunci când există certitudinea impunităţii. Eliminarea 

acestei certitudini, în cel mai scurt timp posibil, înseamnă menţinerea cât mai îndelungată a 

păcii. 

 Permiteţi-mi să dezvolt aceste trei idei: 

 Să luăm mai întâi Germania. 

 Departe de mine gândul de a atribui Germaniei vreo intenţie belicoasă, dar, dintr-un 

studiu al probabilităţilor unui viitor război, ar fi imposibil să exclud examinarea posibilităţii 
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ca Germania să pornească un război asupra vecinilor ei în scopul obţinerii liberului acces spre 

Rusia Sovietică. Faptul că această ostilitate e provocată de deosebirea dintre ideologiile celor 

două ţări este de mică însemnătate. Dacă Germania ar ieşi victorioasă dintr-un asemenea 

război, nu e mai puţin adevărat că ea şi-ar anexa un vast rezervor de materii prime de care 

duce lipsă şi că şi-ar asigura pieţele necesare pentru a-şi plasa propriiile-i produse. 

 Dar o victorie a Germaniei în Răsărit ar schimba echilibrul de forţe în Occident. Astfel 

că nu există stat în Europa Răsăriteană sau Occidentală care, în propriul său interes, să nu 

încerce să evite un război între Germania şi Rusia Sovietică. Aşa stând lucrurile, este normal 

ca Germania să fie întrebată cât de curând posibil: Ce doreşti atât din punct de vedere politic, 

cât şi economic? Care sunt garanţiile pe care eşti pregătită să le dai în caz că obţii ceea ce 

doreşti? 

 Examinarea formei în care ar putea avea loc asemenea convorbiri este un fapt lipsit de 

importanţă. Importante sunt condiţiile cărora ar trebui să li se subordoneze aceste convorbiri. 

Altminteri, există riscul de a transforma metoda paşnică a negocierilor într-o cale de sporire a 

prestigiului posibilului agresor. Există riscul de a transform metoda de obţinere a păcii într-o 

armă morală pentru statul care încearcă să pornească un război. 

 După părerea mea, acest fapt exclude de la început posibilitatea ca doar un stat să 

înceapă discuţii cu Germania. Dacă doar un singur stat ar face lucrul acesta, pentru restul 

lumii ar fi ca şi cum statul respectiv ar căuta o apropiere de Germania în detrimentul tuturor 

celorlalte ţări care nu iau parte la convorbiri. 

 Nu! De la bun început convorbirile trebuie să se ducă între toate statele interesate în 

păstrarea păcii şi securităţii Europei Răsăritene şi Occidentale. 

 Ştiu că la aceasta s-ar putea răspunde: 

 Germania nu va fi niciodată de acord să poarte în acelaşi timp convorbiri referitoare la 

securitatea frontierelor ei de apus şi la securitatea frontierelor ei de răsărit. 

 Răspunsul meu este că e mai bine să se renunţe complet la convorbiri, decât să se 

repete greşeala din 1925, dând impresia că s-a ajuns la un acord privind frontierele vestice şi 

că Germania are mână liberă în Răsărit. 

 Sunt deplin conştient de faptul că niciun guvern al statelor occidentale nu s-ar gândi la 

aşa ceva. Dar în cazul acesta avem de-a face nu numai cu faptul în sine, ci, în egală măsură, 

cu impresia produsă. Pe de altă parte însă, îngăduiţi-mi să spun: dacă, printr-o manevră falsă 

se creează impresia că Europa Răsăriteană a fost lăsată la voia întâmplării, prevăd nu numai 

germanizarea întregii Europe Centrale, dar şi o înţelegere ruso-germană. 

 Odată ajunşi la convingerea că în rezistenţa lor faţă de Germania au fost părăsiţi de 

marile puteri occidentale, sovieticii ar fi, fără îndoială, slabi politicieni, dacă nu ar încerca să 

realizeze o înţelegere directă cu Germania. 

 Marea Britanie trebuie să înţeleagă că soarta ei este aceea de a scrie o piesă fie în două 

acte, fie în unul singur. În primul caz, piesa va fi o tragedie. Primul act va fi război în Răsărit 

şi pace în Apus. În actul al doilea, Marea Britanie şi multe alte puteri vor cunoaşte înfrângerea 

din partea unei Germanii a cărei putere va creşte de pe urma tuturor teritoriilor anexate sau a 

resurselor economice obţinute. 

 În cel de al doilea caz, Marea Britanie va scrie o piesă într-un act, dar care nu e o 

tragedie: ea va intra în grupul ţărilor interesate în menţinerea păcii în Răsărit, iar 

particularitatea acestei a doua piese este că, o dată scrisă, nu va mai fi niciodată jucată. 

Germania va fi prima să recunoască că împotriva unui asemenea grup de state ea va pierde 

războiul. În 1914 Germania a fost decepţionată de Marea Britanie, atunci când a văzut că 

Marea Britanie renunţă la neutralitate. Dacă un alt gest potrivit ar face imposibilă o nouă 

decepţie, pacea poate fi păstrată pentru mult timp. 
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 Cunosc diplomaţia sovietică. S-a dovedit mult prea inteligentă ca să-mi imaginez, fie 

şi pentru o clipă, că răspunsul care l-ar da părăsirii ei de către statele Europei Occidentale nu 

ar fi o înţelegere cu Berlinul. 

 Mai mult decât atât, există o deosebire esenţială între viaţa particulară şi viaţa politică: 

în viaţa particulară dispariţia unei prietenii provoacă doar o mâhnire adâncă; în viaţa politică, 

pierderea unei prietenii reclamă legarea unei noi prietenii care să o înlocuiască pe cea veche. 

 În ciuda deosebirilor de ideologie subliniate permanent de către cancelarul Hitler
83

, 

există şi multe puncte de contact între ruşi şi germani. Simpatia reciprocă a şefilor militari ai 

celor două ţări şi lunga tradiţie de prietenie dintre germani şi ruşi sunt dovezi suficiente. Să nu 

uităm faptul că ruşii şi-au legat soarta de cea a francezilor doar în mod accidental. 

 Înaintea Marelui Război, Germania a făcut greşeala de a nu reînnoi tratatul de 

reasigurare aşa cum îl concepuse şi îl pusese în practică Bismarck
84

. Această greşeală a dus la 

alianţa franco-rusă. După război, numai atitudinea cancelarului Hitler faţă de ruşi i-a 

determinat pe aceştia să semneze Pactul de asistenţă mutuală cu Franţa în 1935. 

 Dacă vorbesc despre necesitatea de a avea Rusia Sovietică de partea noastră, fac acest 

lucru pur şi simplu din punct de vedere internaţional. În ceea ce priveşte doctrina lor, 

comunismul, sunt primul care să declar deschis că sunt duşmanul său neînduplecat. Şi întrucât 

anumite partide, voit sau nu, au confundat politica externă cu politica internă, consider că 

trebuie să păstrăm cu toţii o distanţă egală atât faţă de extrema stângă, cât şi faţă de extrema 

dreaptă. Trebuie să practicăm o democraţie sănătoasă, care să concilieze cerinţele libertăţii cu 

cerinţele autorităţii. 

 Aşa stând lucrurile, consider, drept prim mijloc de păstrare a păcii actuale, necesitatea 

unor convorbiri foarte sincere între Germania şi toate celelelte state, în decursul cărora să i se 

spună ceva de felul acesta: 

 „Consideraţi comunismul un pericol pentru Germania. Remediul vostru împotriva 

comunismului este forţa. Remediul nostru constă în măsuri economice, care să ducă la 

prosperitatea şi securitatea popoarelor noastre. 

 Suntem gata să vă ajutăm să vă refaceţi viaţa economică, acordându-vă fie 

împrumuturi, fie acces la materii prime, pe aceeaşi bază ca propriilor noştri cetăţeni. 

 În schimb, vă cerem să ne daţi garanţii serioase de pace, atât în Apus, cât şi în 

Răsărit.“ 

 În ceea ce o priveşte, Marea Britanie ar putea adăuga tot ceea ce a făcut pentru 

anularea reparaţiilor de război şi toate avansurile financiare acordate de ea Germaniei pentru 

ca aceasta să se poată reface, dar pe care Germania le-a folosit în cu totul alte scopuri. 

 Lucrul cel mai important este de a stabili anticipat sistemul de garanţii în cazul că 

Germania ar viola promisiunile date. Am fi cu adevărat de râsul întregii lumi, dacă sub 

pretextul că pacificăm Europa, am finanţa revanşa Germaniei. 

 Dacă Germania acceptă, pacea este asigurată. Dacă refuză, sistemul de garanţii pe care 

îl propun ar constitui o frână puternică în calea războiului. 

 A doua metodă de menţinere a păcii actuale este întărirea instituţiilor destinate 

salvgardării păcii. Înţeleg prin aceasta întărirea Societăţii Naţiunilor. Liga a fost atât de mult 

criticată, încât simţul meu de dreptate mă face să spun: Nu. Nu Pactul Societăţii Naţiunilor a 

eşuat. Oamenii au dat greş. 

 În ce fel? Angliei, Franţei, celorlalte state, nu li se face niciun reproş atunci când 

acţionează separat. Iar atunci când acţionează împreună, sub pavăza Societăţii Naţiunilor, oare 

numai Societatea Naţiunilor greşeşte? Ar fi imposibil să acceptăm un asemenea argument. 

 Întărind Societatea Naţiunilor, folosim o metodă de menţinere a păcii, care, contrar 

celorlalte două metode propuse, necesită timp pentru a intra în aplicare. Din acest motiv nu 
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intenţionez să mă ocup aici de această metodă, rezervându-mi prilejul de a dezvolta 

propunerea mea cu altă ocazie. 

 Voi expune aici doar concluziile la care am ajuns: 

 1) Nu se pune problema schimbării Pactului, nici în întregime şi nici parţial. 

Am fi confruntaţi cu asemenea dificultăţi, încât o astfel de sarcină ar fi fără speranţă. 

 2) Trebuie să renunţăm la ideea wilsoniană care preconiza ca, în caz că s-ar 

comite o agresiune într-o parte a lumii, întreaga lume să intre în război. Acest plan 

trebuie înlocuit printr-un sistem de înţelegeri militare regionale, sprijinite de sancţiuni 

economice universale. Căci, dacă e omis caracterul universal al sancţiunilor 

economice, toate verigile care îi unesc pe membrii Societăţii Naţiunilor se vor rupe. 

 Societatea Naţiunilor nu este o academie morală. Este o instituţie politică menită să 

împiedice războiul, iar în anumite cazuri să-l înăbuşe. Unde am fi dacă articolul 16 al Pactului 

şi-ar pierde caracterul universal? În virtutea acestui articol nu suntem automat obligaţi să 

participăm la război, dar suntem automat obligaţi să adoptăm sancţiuni economice împotriva 

agresorului. 

 Aplicarea articolului 16 a eşuat în conflictul etiopian, întrucât nu a fost completat prin 

sancţiuni militare cu caracter regional şi pentru că a fost aplicat într-un mod în mare măsură 

criticabil. 

 Să luăm Europa şi s-o împărţim în zone, din punctul de vedere al securităţii şi al 

asistenţei militare. 

 De pildă, în primul rând zona care interesează Marea Britanie: Rinul. Acolo sunt 

posibile aranjamente militare între Marea Britanie, Franţa şi, dacă doreşte, Germania. 

 Apoi Europa Răsăriteană, unde acţiunea Rusiei Sovietice, Cehoslovaciei, Poloniei, 

Germaniei (dacă doreşte acest lucru) şi Franţei – care este legată prin tratatul său cu 

Cehoslovacia, prin tratatul său cu Polonia şi prin tratatul său cu Rusia Sovietică – ar părea 

drept rezonabilă şi eficientă. 

 În această a doua metodă de salvgardare a păcii, aş înscrie abolirea direcţiilor date de 

Adunare în 1921. Aceste direcţii ar avea valoare dacă amendamentele aduse Pactului, votate 

în 1921, ar fi fost acceptate. 

 În ceea ce mă priveşte, consider că eşecul Societăţii Naţiunilor în conflictul italo-

etiopian se datorează faptului că am profitat de aceste directive pentru a aplica sancţiunile în 

etape, în timp ce Pactul prevede ca ele să fie cuprinzătoare şi automate. De aceea, consider că, 

atâta vreme cât aceste directive nu sunt abolite, fiecare membru are dreptul de a se sustrage 

obligaţiilor Pactului şi prin urmare pacea actuală devine extrem de fragilă. 

 Am ajuns acum la cea de a treia metodă de salvgardare a păcii actuale. Mărturisesc că 

este cea mai delicată parte a expunerii mele. 

 În timpul Marelui Război şi după aceea, s-a spus în mod curent: Dacă Marea Britanie 

ar fi vorbit cu o săptămână mai devreme, poate că războiul ar fi fost evitat. Cei care spuneau 

asta aveau dreptate. Cea mai bună dovadă este faptul că atunci când dl Eden
85

, secretar de stat 

pentru Afacerile Externe, a expus clar cazurile în care Marea Britanie ar recurge la arme, în 

afară de cele în care ar acţiona în virtutea Pactului, şi îndeosebi a accentuat că un atac asupra 

Franţei ar fi echivalent cu un atac asupra Marii Britanii, efectul a fost imediat. Germania şi-a 

înmulţit asigurările de pace faţă de Franţa şi Belgia, dar a păstrat o tăcere îngrijorătoare în 

privinţa Europei Centrale şi a Europei Răsăritene. 

 Străinii nu îşi dau seama de importanţa evenimentelor care au avut loc în Marea 

Britanie şi de curajul politic relevat de declaraţia domnului Eden. 
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 Dar remarcaţi: spectrul războiului nu a dispărut din acele părţi ale Europei la care nu s-

au referit cuvintele domnului Eden. Acest spectru există şi înspăimântă ţările din centrul şi 

răsăritul Europei. Câteva cuvinte din partea Angliei ar face ca el să dispară. 

 Vă cunosc prea bine. Nu vă voi cere imposibilul. 

 Ştiu că acum ar fi o imposibilitate să declaraţi că Anglia ar intra în război pentru 

Europa Centrală sau Răsăriteană. Calea pe care aţi apucat-o e foarte departe. 

 Un angajament preventiv de a interveni în treburile Europei Centrale şi Răsăritene este 

o imposibilitate. Dar şi tăcerea absolută a Marii Britanii în ceea ce priveşte acest subiect este o 

imposibilitate. Pentru a se menţine pacea în Europa Centrală, trebuie să i se ceară Franţei să 

interpreteze într-un sens larg angajamentele sale cu Cehoslovacia, să considere Anschlussul
86

 

manu militari
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 drept un atac asupra Cehoslovaciei; iar Marii Britanii trebuie să i se ceară să 

vorbească. 

 Dumneavoastră trebuie să găsiţi formula care, fără să vă angajeze în prealabil într-un 

război în aceste regiuni, să vă afirme prezenţa în asemenea conflicte. 

 Absenţa Angliei din Europa Centrală şi Răsăriteană înseamnă fără îndoială un război 

în aceste zone. 

 În realitate, ce vă cer? 

 Vorbiţi! Pentru noi? Nu, domnilor, pentru dumneavoastră înşivă. 

 Noi am cunoscut atâta suferinţă, încât ceva mai multă sau mai puţină nu ne va schimba 

cursul vieţii. Într-o frază, Michelet
88

 a rezumat admirabil istoria ţării mele: „O, Românie, tu 

care ai cunoscut suferinţa, fără să fi cunoscut gloria!“ 

 Port încă în amintire imaginea căruţelor în care mergeau străbunicii mei pentru a se 

refugia în munţi, atunci când auzeau că turcii de altădată traversau Dunărea. Îmi răsună încă 

în urechi vocile bunicelor mele care îmi descriau groaza cu care, copii fiind, se urcau în aceste 

căruţe, fără să ştie niciodată care vor ajunge primii la Carpaţi: ei sau turcii. Din această cauză, 

mulţi membri ai familiei mele s-au născut la munte. 

 Personal, nu am cunocut invaziile turceşti, dar, pentru că nu am vrut să fiu de acord cu 

Pacea separată cu Germania în 1918, am cunoscut onoarea exilului împreună cu şeful meu, 

Take Ionescu
89

. 

 Nu, nu mă gândesc la noi, ci la dumneavoastră. 

 Nu am văzut niciodată o imagine mai frumoasă a păcii ca aceea oferită de poporul 

englez în zilele de sărbătoare – oameni întinşi pe iarbă, îmbrăcaţi în haine viu colorate, care îi 

fac să se asemene florilor. 

 În cazul că va izbucni un război în Europa Centrală sau Răsăriteană, e imposibil ca 

Marea Britanie să nu fie atrasă în acest război prin implicaţiile acestuia. 

 De aceea dumnevoastră, englezii, trebuie să vă convingeţi pe voi înşivă. Tăcerea 

înseamnă moartea tuturor acelor fiinţe născute pentru a fi fericite. Un cuvânt spus în prealabil 

poate preîntâmpina pericolul care le pândeşte. 

 Ce dovadă mai elocventă a măreţiei ţării dumneavoastră, a prestigiului Marii Britanii, 

decât aceea de a ajunge la concluzia că o vorbă venind de la ea poate schimba faţa lumii! 
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 Îmi este imposibil să nu leg sfârşitul expunerii mele de cuvintele biblice: „La început 

era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.“
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CONFERINŢĂ ŢINUTĂ DE NICOLAE TITULESCU  

LA UNIVERSITATEA DIN OXFORD, NEW COLLEGE 

 

 

Oxford, 4 iunie 1937 

 

“Millions of men died in the great war 

so that a new international life might be born” 

 

I think I can find no better way to thank you for your kindly welcome than by giving 

you a résumé of life since the War, than by drawing up a balance sheet of the good and of the 

evil that has happened.  

The first fact to be noted is that the peace treaties were defective. They have been 

criticised from the point of view of the frontiers they fixed. I shall not deal with this question 

here. I want to keep on the terrain of the large international interests, and not to enter into 

local problems.  

The Treaties dealt almost exclusively with the political aspect. They divided up, in the 

name of the principle of nationality, the large political units of before the War, but they did 

not join together on the economic terrain the new and much more homogenous political 

entities they had just created, to form large economic units based on the association interests. 

The second fact to be noted is the breaking up of international solidarity with the last 

cannon shot.  

Certain States adopted an autarchic policy, erecting high customs barriers, which 

allowed them to live in complete isolation from the rest of the world. Under the pretext of 

national defence, all economic needs are subordinated by certain States to their armament 

programme, and these armaments are so excessive that their offensive aims are only too clear.  

If we turn to the political field, three bad facts stand out: the lack of a long view policy 

with regard to Germany; the abandoning of faith for a time in the League of Nations because 

of the League’s successive failures; the intervention of Germany and Italy in Central Europe 

and the Balkans, in order to transform the territory of the peoples living there into political 

and economic Hinterland. 

In regard to Germany, only two policies could be practiced: first, that of force – a 

policy which would show Germany that if she did certain things in order to achieve her 

particular aims, she would at once find herself confronted with so great a force that she would 

be immobilised.  

As England and France could never reach an agreement to practice such a policy, the 

only alternative was to adopt a policy of conciliation – agreement reached in time, when the 
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servitudes of the treaties were still trumps in the hands of so-called victors – to adopt the 

policy of the generous creditor, who, by a gesture creates the feeling of gratitude in the heart 

of the debtor. Briand wished to practice such a policy at Cannes. He was prevented from 

doing so. People said it was too soon! Experience has shown that everything we did 

afterwards was too late. We were dealing, it is true, with the Germany of Stresemann. I 

consider it a privilege that Stresemann granted me his friendship. We had long political talks 

together. He invited me to Berlin to give a lecture before the whole assembled Reichstag – a 

great honour for a foreigner and an ex-enemy. I have known well the international political 

figures of the last 20 years. Stresemann had an absolutely first class brain. He was in no way 

less imperialistic than his successors, only, he had the method. He knew that there are matters 

of which one always thinks, but of which one must never speak. It was one day, when I drew 

up for him the list of the things of which he thought but never spoke, that he gave me the title 

of Teufel – Devil – which ever after he kept for me in the most affectionate way. That was 

why Stresemann was much more dangerous than his successors – he made less noise, and did 

not cause the fear that noise creates.  

When one thinks of the way in which the questions of military control, reparations, 

and the Saar disappeared without any kind of compensation, it is edifying to note the absence 

of any concerted policy in regard to Germany. Briand saw clearly in 1922. Those who did not 

build up a long view policy in regard to Germany will be responsible for the next war.  

I know the whole history of reparations from beginning to end. I want to recall two 

incidents, when looking back on the Conferences at Spa and at Lausanne. From Spa I have a 

two-fold memory. The first is that although I was Minister for Finance and representative of 

my country, I was not admitted to the Conference because my country was not a Great Power. 

One day, wanting at any price to enter the room where the debates were taking place, I asked 

Venizelos to come with me. The building where the Conference was held was in the middle of 

a big park. At the gates were Belgian soldiers, gun on shoulder. “The Romanian Minister for 

Finance,” I said to the soldier. He shook his head. “The Prime Minister of Greece,” I said with 

authority, pushing Venizelos forward. The soldier deigned to speak to us. “Have you 

journalists’ cards?” he asked. The League of Nations had not yet launched on the world the 

wave of democracy. After Spa we were admitted everywhere, and we were none happier, for 

we were forced to make a choice at times when we did not always want to do so.  

My second memory of Spa deals with the ridiculous percentage offered to my country, 

the famous one per cent: one per cent for all the devastations Romania had suffered, while 

Portugal got 0.75 per cent.  

At Lausanne the British Delegation wanted with reason the complete cancellation of 

reparations against a political truce for ten years and concessions from Germany at the 

Disarmament Conference which was also in sitting then. I was charged to speak in this sense 

to my friend Edouard Herriot. He would not hear of it. He declared that public opinion in 

France would not hear of such an arrangement. A few days later, Herriot told me, “I have won 

a great victory. I have obtained three milliard marks for France.” “You will never see them,” I 

answered rather angrily. “That is possible,” said Herriot, “but we can talk about them, – that 

counts in politics!” Today no one sees these three milliard marks and no one speaks of them. 

In exchange we have neither political truce nor military agreement. More than two years ago, 

Germany took herself the rights she demanded and which might have been granted to her on 

the basis of a contract. And so international life entered a chaos of which no one can see the 

end. 

Our last card was the Ruhr, which until the Plebiscite, was still valued by Germany. 

No one would agree to discuss the question of the Ruhr and when the time came for the 

Plebiscite, France took credit to herself for not interfering and Germany took the glory of 

having conquered a neutral France.  
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Once when I had the honour of having a talk with Chancellor Brüning at the German 

Embassy in Geneva, because he told me I could speak to him with the same frankness as I had 

done to Stresemann, I could not help saying to him: “What would be the gift we could make 

to Germany? Everything we give her, she takes as her right. Don’t you think a country is in a 

very uncomfortable situation when no one can offer her anything as a gift, because she claims 

it all as already belonging to her?” The Chancellor contented himself by replying with a 

benevolent smile. He could have said something. But it would have in no way affected the 

legitimacy of my question.  

The second political fact that we are sadly obliged to note is the League’s loss of 

prestige. I cannot conceive political life without the League and I have worked for the League 

since its foundation. In the Sino-Japanese conflict, the League lost prestige because it failed to 

act. In the Italo-Ethiopian conflict, the League lost prestige because its action was ineffective. 

I do not intend to deal here and now with the causes of the League’s failures and with the 

remedies to be taken.  

I consider personally that the reform of the Covenant would be a serious mistake. The 

Covenant should be completed by military regional assistance pacts, which would be 

superimposed to the Covenant.  

In the conflict of ideologies, of which Europe is the theatre today, internal politics are 

not the only ones concerned. There must be no interference in the internal politics of other 

countries, but the supporters of the League of Nations must defend it against its enemies. 

Hitlerism and Fascism are fighting against Communism and vice versa – the believers in 

democracy need not interfere in the dispute. But, when the League is attacked, every one who 

believed in it, must rally to its defence.  

Millions of men did not die in the Great War merely for a piece of territory. They died 

so that a new international life might be born. They died so that the countries of the world 

might be drawn together in the form of a League of Nations to prevent wars like those they 

had known. If we do not defend the League against the attacks made on it, by the so-called 

totalitarian States, it means that we are not defending the memory of the men who, by their 

death, allowed the realisation of that great international ideal – the League of Nations.  

The third political fact we have to note is the confusion produced in Central Europe, in 

the very region where war is to be feared, by the intervention of Germany and Italy.  

First Italy, by adopting the claims of Hungarian revisionism, won Hungary from the 

political point of view, whatever may be Hungary’s links with Germany, and they are much 

stronger than one would suppose. This made agreement between the five Danubian States 

impossible.  

Then Italy, by adopting the views of the Austrian patriots, won Austria politically, in 

spite of the strong links between Austria and Germany, posing as the defender of Austria 

against the Anschluss.  

After the Ethiopian war, Italy suddenly changed her policy in Central Europe. She 

accepted the agreement of Austria with Germany, making such sacrifices to create, – or to 

give the impression she had created – the Berlin-Rome Axis, and pushed Austria into the arms 

of Germany. As a result of this change of policy, Austria became seriously alarmed about her 

own independence and this uneasiness was shared by Hungary. Hungary understands that the 

Anschluss would make her a neighbour of Germany’s and that the Anschluss could perhaps 

turn one day into an Austrian Hungarian Anschluss! She fears this all the more as Italy 

recently signed an agreement with Yugoslavia which practically put an end to the Italian 

support of the Hungarian claims in regard to Yugoslavia. The previous agreement between 

Yugoslavia and Bulgaria places Yugoslavia in quite a special situation in Central Europe. 

Far be it from me to examine what Italy would do at the last minute in case of war. 

What is important is to take note that the engagements which Austria and Hungary have 
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signed with Italy prevent them from seeking their security elsewhere. And what is important 

is to combat the visible action which has been undertaken with a view to isolating 

Czechoslovakia. The important fact to note is that consciously or not, the Germanisation of 

Central Europe is being achieved with the help of Italy.  

To this accumulation of facts, which must be noted with disfavour and sorrow, there 

are happily others to oppose which may balance them. The main thing is to know whether 

these others are of the same value as the first and, then, to take immediate steps so that the 

balance may swing in their favour.  

The friendship between Great Britain and France is the first fact that strengthens 

Peace. This friendship has known many eclipses since the War, but since the demilitarised 

zone was occupied by Germany on the 7th of March, Anglo-French friendship has been 

finally sealed. England declared as a warning that an aggression on France would be regarded 

by her as an aggression on Great Britain itself. The surface reaction of Great Britain and 

France to the German occupation of the 7th of March was not very great. But it was very 

deep.  

The second fact which strengthens the existing peace is the Franco-Soviet alliance. 

The criticisms made by Germany against it have no foundation. Germany wishes the 

obligations of Article 15, paragraph 7, and especially those of Article 16 to disappear. If 

Germany is no longer a member of the League, which is much to be regretted, that is no 

reason for her to destroy the obligations which bind us, the members of the League. 

I know that it has been said of me that I acted in this affair as the Minister for Foreign 

Affairs of France. That is too great an honour for me and it is an exaggeration! It was not I 

who invented the policy of an alliance between France and Russia. The Prime Ministers 

Herriot and Boncour were responsible for that. At a time when, under Mr. Laval, things were 

not going too well, I was asked by the Quai d’Orsay to maintain contact between it and the 

Soviet Embassy. I did so with pleasure and with satisfactory results. That is all. For France, 

the problem of the alliance with Soviet Russia presents itself in a very clear way: 

a) This alliance does not put increased obligations on France, who is already 

bound to go to war in case of aggression by Germany under her treaty with 

Czechoslovakia; but this alliance brings her in exchange an increase of security which 

costs her nothing.  

b) Were France not to become the ally of Soviet Russia, the later country 

would inevitably ally itself to Germany. Despite the conflict of ideologies, Germany 

well understands the political realities. And in the policy of Germany towards Poland, 

we have the example that she can make ideas bow before facts.  

The Franco-Soviet treaty was only signed after the governments of Great Britain and 

Italy had declared that it, in no way, contradicted the Treaty of Locarno.  

Should France be obliged to go to war against Germany, in virtue of her treaty with 

Czechoslovakia or in virtue of her treaty with Soviet Russia, and if her action appeared as an 

execution of Article 15, paragraph 7, or of Article 16 of the Covenant, what would Great 

Britain do? 

It is true that Great Britain is not obliged to go to war in such cases, but the essence of 

the Franco-British agreement would be destroyed if Great Britain did not proceed to blockade 

Germany and did not assure the lines of communication between France and her colonies.  

These are not acts of war. Great Britain can remain in the background till the day of 

the great test. But neither the agreement with France, nor the obligations of the Covenant, 

would mean anything, if in case France went to war, in the circumstances outlined above, 

England did not undertake the blockade of Germany and the guard of the lines of 

communication with the French colonies.  
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I would prefer, to the abstention of Great Britain in such case, the policy of splendid 

isolation. It, at least, has the merit of being clear, and of not giving rise to dangerous illusions.  

Two other facts which strengthen the existing Peace are the new Little Entente and the 

Balkan Entente, of which allow me to speak as a co-author, and tell you certain things which 

you will not find in books.  

I say the new Little Entente of 1933, because the latter was different from that made in 

1921 by Pasić, Take Ionescu and Beneš. The new Entente was not a mere military alliance. It 

is an association of States, open to Austria and Hungary, which put in common their foreign 

policy and their economic interests, to the point of constituting a superior and indivisible 

international unit, none of the three member States being able to make a political or economic 

agreement with important political consequences without the consent of the two others.  

How came this new Little Entente to be born?  

In the autumn of 1932, I had overthrown the Vaida government, that had wanted 

Romania to sign a pact of non-aggression with the Soviets for a period of five years only, and 

with the acknowledgement of the existing dispute between the countries – the status of 

Bessarabia as Romanian territory. I met with a great success in the House of Deputies: 

unanimity of all the parties. But once the debate was closed, seeing that Poland signed with 

the Soviets without us, seeing that France signed with the Soviets without us, I reflected for a 

long time on the inexactitude of Ibsen’s saying – “Man is never greater than when he is alone” 

– from a political standpoint at least. 

I would have to create or strengthen certain ties. I looked at the map: there only 

remained Czechoslovakia and Yugoslavia. I asked for a special meeting of the Little Entente 

at Belgrade in December 1932. I raised there the question of a new charter for the Little 

Entente, that would not allow one member to make a political agreement without the consent 

of the others. Yugoslavia accepted immediately – she was then on very bad terms with Italy. 

It was the time when the question of Traun was the object of violent polemics. But my friend 

Beneš asked me for precisions: “What precise case are you thinking of?” I had to tell him. “I 

did not want the two States of the Little Entente to recognise de jure Soviet Russia until 

Romania had obtained the satisfaction necessary to enable her to do so at the same time.” 

Beneš told me it was impossible, for there was filo-Russian party in his country and many 

Czech-Russian interests. But to help me, Beneš told me that he would not recognise the 

Soviets for two more years. A month passed. And then came into power Hitler. 

This time it was Beneš who said that at any price the Little Entente must be 

strengthened. Now, he demanded that one of the three States could not make political 

agreements without the consent of the other two. Each of us, Beneš, Jevtić and I, we could 

each give a different version of the creation of the Little Entente. For me, it is clear that the 

new Little Entente is a three-stories edifice, created by fear. The Romanian fear of the 

Russians; the Yugoslav fear of the Italians; the Czechoslovak fear of the Germans. It is no 

reason of shame. Is fear not often the beginning of wisdom? 

As regards the Balkan Entente, I shall make you a revelation, which is quite 

confidential.  

Italian policy wanted the division of the Balkans. To the Turco-Greek agreement, Italy 

wanted to superimpose a Turco-Bulgarian agreement. I was taking a cure at Gastein when the 

news reached me, that Bulgaria had made the mistake of refusing the Turkish offer. I felt, at 

once, that there was a place to be filled. I accepted immediately the invitation of the Bulgarian 

government to pay a visit to Bulgaria. And I had myself immediately invited to all the Balkan 

capitals. I passed in October 1933 from Sofia to Ankara, from Ankara to Athens, from Athens 

to Belgrade. At the end of October 1933, the Balkan Pact was initialled. In February 1934, we 

signed in Athens the texts which we had agreed on long before. I acknowledge that the Italo-

Serbian agreement and the Serbo-Bulgarian agreement dealt a blow to the two instruments of 
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organised Peace represented by the Little Entente and the Balkan Entente, although officially 

I say the contrary. But on close examination, if certain acts can be criticised, the community 

of interests of these two regional groups is so great, that I think it would be difficult for them 

to disappear from one day to the other.  

Now to whichever side the balance swings, whether to that of the bad facts I have just 

quoted, or to that of the good, I am of the opinion that the balance will swing to the side of 

Peace, if England speaks at the proper moment, saying that she is as interested in Peace in the 

East as in Peace in the West.  

Great Britain must realise that her fate is to write a play, either in two acts or in one. In 

the first case, the play will be a tragedy. Its first Act will be War in the East and Peace in the 

West. In the second Act, Great Britain and many other Powers will know defeat by Germany, 

whose power has increased by all the territorial possessions annexed, or by all the economic 

resources won.  

In the second case, Great Britain will write a play in one act. It will not be a tragedy. 

In it Great Britain will deal with the subject of her entry into a team of Powers interested in 

the maintenance of Peace in the East. And the merit of this second play is that once written it 

will never be played. Germany will be the first to recognise that against such a group of 

States, she would lose a war. In 1914, Germany was deceived by Great Britain, when she saw 

Great Britain renounce her neutrality. If the right gesture makes a new deception impossible, 

Peace can be preserved for a long time. 

What more eloquent proof of the greatness of your country, of the prestige of Great 

Britain than to come to the conclusion that a word coming from it at the proper time can 

change the face of the world!  

 

[Traducere] 

 

„Milioane de oameni au murit în Marele Război 

pentru ca să se poată naşte o nouă viaţă internaţională“ 

 

 Cred că nu pot găsi un mai bun mod de a vă mulţumi pentru frumoasa primire pe care 

mi-aţi făcut-o, decât prezentându-vă un rezumat al vieţii de la război încoace, un bilanţ a tot 

ce s-a întâmplat bun şi rău în acest răstimp. 

 Primul fapt de remarcat este acela că tratatele de pace au fost imperfecte. Ele au fost 

criticate din punctul de vedere al modului în care au fixat frontierele. Nu mă voi ocupa aici de 

această chestiune. Nu doresc să intru în probleme de ordin local, ci să rămân în domeniul 

marilor probleme internaţionale. 

 Tratatele s-au ocupat aproape exclusiv de aspectul politic. În numele principiului 

naţionalităţii, ele au divizat marile unităţi politice de dinainte de război, dar nu au unit pe 

tărâm economic noile entităţi politice, mult mai omogene, pe care tocmai le creaseră, pentru a 

forma astfel mari unităţi economice bazate pe asociere de interese. 

 Al doilea fapt de remarcat este destrămarea solidarităţii internaţionale o dată cu ultima 

lovitură de tun. 

 Anumite state au adoptat o politică autarhică, ridicând înalte bariere vamale, ceea ce 

le-a permis să trăiască în totală izolare faţă de restul lumii. Sub pretextul apărării naţionale, 

anumite state îşi subordonează toate nevoile economice programului lor de înarmare, iar 

aceste înarmări sunt atât de excesive, încât scopurile lor ofensive sunt deosebit de evidente. 

 Dacă vom trece în domeniul politic, vom putea desprinde trei fapte neplăcute: lipsa 

unei politici de lungă perspectivă privind Germania; abandonarea pentru un timp a încrederii 

în Societatea Naţiunilor din cauza eşecurilor succesive ale Societăţii; intervenţia Germaniei şi 
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Italiei în Europa Centrală şi Balcani, cu scopul de a transforma teritoriul popoarelor de acolo 

într-un hinterland politic şi economic. 

 Privitor la Germania, se puteau practica doar două politici: prima, aceea a forţei, care 

să arate Germaniei că, dacă face anumite lucruri pentru a-şi atinge scopurile, s-ar găsi imediat 

confruntată cu o forţă atât de mare, încât ar fi imobilizată. 

 Deoarece Anglia şi Franţa nu au putut ajunge niciodată la o înţelegere privind 

practicarea unei astfel de politici, singura posibilitate era aceea de a adopta o politică de 

conciliere – un acord încheiat la timp, când servituţile tratatelor erau încă atuuri în mâinile 

aşa-zişilor învingători – de a adopta o politică a creditorului generos, care, printr-un gest, dă 

naştere în inima debitorului unui sentiment de recunoştinţă. La Cannes, Briand a vrut să 

practice o astfel de politică. A fost împiedicat să o facă. S-a spus că este prematur! Experienţa 

a dovedit că tot ce s-a făcut după aceea a fost tardiv. E adevărat, aveam de-a face cu Germania 

lui Stresemann. Consider drept un privilegiu faptul că Stresemann mi-a acordat prietenia sa. 

Am purtat împreună lungi convorbiri politice. M-a invitat la Berlin să ţin o cuvântare în faţa 

întregului Reichstag – o mare onoare pentru un străin şi un fost inamic. Am cunoscut bine 

personalităţile politice internaţionale din ultimii douăzeci de ani. Stresemann avea o minte 

absolut de prima clasă. Nu era cu nimic mai puţin imperialist decât succesorii săi, doar că 

avea metodă. Ştia că există probleme la care te gândeşti în permanenţă, dar despre care nu 

trebuie să vorbeşti niciodată. Într-o zi, când i-am alcătuit o listă a lucrurilor la care se gândea, 

dar despre care nu vorbea niciodată, mi-a spus că sunt „Teufel“ („Dracul“) şi de atunci a 

continuat să mă numească aşa, în cel mai afectuos mod cu putinţă. Tocmai de aceea, 

Stresemann era mult mai periculos decât succesorii săi – făcea mai puţin zgomot şi nu 

pricinuia teama pe care o creează zgomotul. 

 Când ne gândim la modul în care au dispărut, fără niciun fel de compensaţie, 

problemele Saarului, ale controlului militar, ale reparaţiilor de război, este edificator să 

remarcăm absenţa unei politici concertate privitoare la Germania. Briand a văzut clar în 1922. 

Aceia care nu au făurit o politică de perspectivă în privinţa Germaniei vor purta răspunderea 

unui viitor război. 

 Cunosc toată povestea reparaţiilor, de la început până la sfârşit. Privind retrospectiv 

asupra conferinţelor de Spa
91

 şi Lausanne, doresc să evoc două incidente. De la Spa am o 

dublă amintire: prima este aceea că, deşi eram ministru de Finanţe şi reprezentantul ţării mele, 

nu am fost admis la conferinţă pentru că ţara mea nu era o mare putere. Într-o zi, dorind să 

pătrund în sala unde aveau loc dezbaterile, l-am rugat pe Venizelos
92

 să mă însoţească. 

Clădirea unde se ţinea conferinţa se afla în mijlocul unui parc mare. La porţi erau soldaţi 

belgieni cu puşca la umăr. „Ministrul român de Finanţe“ – i-am spus soldatului. Acesta a 

clătinat din cap. „Primul-ministru al Greciei“, am rostit cu o voce autoritară, împingându-l 

înainte pe Venizelos. Soldatul a binevoit să ne vorbească. „Aveţi permise de ziarişti?“ – m-a 

întrebat el. Societatea Naţiunilor nu lansase încă asupra lumii valul de democraţie. După Spa, 

am fost admişi pretutindni, dar nu am fost cu nimic mai fericiţi, căci am fost obligaţi să facem 

uneori opţiuni, când nu întotdeauna doream să le facem. 

 A doua amintire legată de Spa se referă la procentul ridicol oferit ţării mele, faimosul 

unu la sută: unu la sută pentru toate distrugerile suferite de România, în timp ce Portugalia a 

primit 0,75 la sută. 

 La Lausanne, pe bună dreptate, delegaţia britanică dorea totala anulare a reparaţiilor, 

în schimbul unui armistiţiu politic pe timp de zece ani, precum şi a unor concesii din partea 

                                                 
91

 La 16 iulie 1920 s-a semnat la Spa Acordul privind reparaţiile datorate de Germania puterilor învingătoare în 

Primul Război Mondial. României i s-a atribuit numai cota de 1 la sută din totalul reparaţiilor germane şi 10,55 

la sută din cele orientale (de la Ungaria, Austria şi Bulgaria). Procentul oferit la Spa nu corespundea nici din 

punct de vedere material şi nici din punct de vedere moral eforturilor României în timpul războiului. 
92

 Eleutherios Venizelos. 



135 

 

Germaniei la Conferinţa pentru dezarmare, care îşi desfăşura lucrările tot atunci. Am fost 

însărcinat să vorbesc în acest sens cu prietenul meu Edouard Herriot. Nici n-a vrut să audă de 

aşa ceva. A declarat că opinia publică din Franţa nu va accepta niciodată un asemenea 

aranjament. Peste câteva zile, Herriot mi-a spus: „Am câştigat o mare victorie. Am obţinut 

pentru Franţa trei miliarde de mărci“. „Nu le veţi vedea niciodată“, i-am răspuns eu destul de 

supărat. „Se prea poate“, a spus Herriot, „dar putem să vorbim despre ele, în politică asta 

contează!“ Nimeni nu a văzut până astăzi cele trei miliarde de mărci şi nimeni nu mai 

vorbeşte despre ele. În schimb, nu avem nici armistiţiu politic şi nici acord militar. Acum mai 

bine de doi ani, 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. 

 Ultima noastră carte era Ruhrul, pe care, până la plebiscit, Germania mai punea încă 

mare valoare. Nimeni nu a vrut să fie de acord să discute problema Ruhrului, iar când a venit 

vremea plebiscitului, Franţa şi-a asumat onoarea de a nu interveni şi Germania şi-a asumat 

gloria de a fi cucerit o Franţă neutră. 

 Odată, când am avut cinstea de a discuta cu cancelarul Brüning
93

 la Ambasada 

germană de la Geneva, întrucât mi-a spus că pot să-i vorbesc cu aceeaşi francheţe cu care mă 

adresasem lui Stresemann, nu m-am putut abţine să nu-i spun: „Ce fel de dar am putea face 

noi Germaniei? Tot ce îi dăm, ia ca pe un drept al ei. Nu credeţi că o ţară se află într-o situaţie 

foarte neplăcută, atunci când nimeni nu-i poate oferi nimic în dar, fiindcă ea pretinde că deja 

totul îi aparţine?“ Cancelarul s-a mulţumit să răspundă cu un zâmbet binevoitor. Ar fi putut 

spune ceva. Dar nu ar fi putut afecta în niciun fel legitimitatea întrebării mele. 

 Al doilea fapt politic, pe care cu tristeţe suntem obligaţi să-l remarcăm, este pierderea 

prestigiului Societăţii Naţiunilor. Nu pot concepe viaţa politică fără Societate şi am lucrat 

pentru Societate încă de la fondarea ei. În conflictul chino-japonez, Societatea a pierdut 

prestigiul pentru că nu a acţionat. În conflictul italo-etiopian, Societatea a pierdut prestigiul 

pentru că acţiunea sa a fost ineficientă. Nu intenţionez să mă ocup acum şi aici de cauzele 

eşecurilor Societăţii şi de măsurile care trebuiesc luate. 

 Personal, consider că reforma Pactului ar fi o greşeală gravă. Pactul trebuie întregit 

prin pacte militare de asistenţă regională, care să se suprapună Pactului. 

 În conflictul de ideologii al cărui teatru este astăzi Europa, politicile interne nu sunt 

singurele implicate. Nu trebuie să existe niciun fel de amestec în politicile interne ale altor 

ţări, dar suporterii Societăţii Naţiunilor trebuie să o apere împotriva duşmanilor ei. Hitlerismul 

şi fascismul luptă împotriva comunismului şi viceversa – cei care cred în democraţie nu 

trebuie să se amestece în această dispută. Dar atunci când Societatea Naţiunilor este atacată, 

toţi cei care cred în ea trebuie să se ralieze în apărarea ei. 

 Nu au murit milioane de oameni în Marele Război pur şi simplu pentru o bucată de 

teritoriu. Au murit pentru ca să se poată naşte o nouă viaţă internaţională. Au murit pentru ca 

ţările lumii să se poată constitui într-o Societate a Naţiunilor, pentru a preîntâmpina războaie 

ca acelea pe care ele le cunoscuseră. Dacă nu apărăm Societatea împotriva atacurilor lansate 

împotriva ei de aşa-numitele State totalitare, înseamnă că nu apărăm memoria oamenilor care, 

prin moartea lor, au permis realizarea acelui măreţ ideal internaţional – Societatea Naţiunilor. 

 Al treilea fapt politic pe care trebuie să îl remarcăm este confuzia produsă în Europa 

Centrală, adică tocmai în regiunea unde războiul este un pericol, de intervenţia Germaniei şi 

Italiei. 

 Mai întâi Italia, adoptând revendicările revizionismului ungar, a câştigat Ungaria din 

punct de vedere politic, indiferent de legăturile Ungariei cu Germania; or aceste legături sunt 
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mult mai puternice decât s-ar putea bănui. Lucrul acesta a făcut ca acordul dintre cele cinci 

state dunărene să devină imposibil. 

 Apoi, Italia, adoptând vederile patrioţilor austrieci, a câştigat Austria din punct de 

vedere politic, în ciuda puternicelor legături dintre Austria şi Germania, pozând drept 

apărătoare a Austriei împotriva Anschlussului. 

 După războiul etiopian, Italia şi-a schimbat brusc politica în Europa Centrală. A 

acceptat acordul dintre Austria şi Germania, făcând asemenea sacrificii ca să creeze – sau să 

dea impresia că a creat – axa Berlin–Roma
94

, şi a împins Austria în braţele Germaniei. Ca 

rezultat al acestei schimbări de politică, Austria a devenit deosebit de îngrijorată în legătură cu 

propria sa independenţă , iar această nelinişte a fost împărtăşită şi de Ungaria. Ungaria 

înţelege că Anschlussul o va face vecină a Germaniei şi că într-o zi Anschlussul s-ar putea 

transforma într-un Anschluss austro-ungar! Se teme de acest lucru, cu atât mai mult cu cât, 

recent, Italia a semnat un acord cu Iugoslavia
95

 care practic a pus capăt sprijinirii de către 

Italia a pretenţiilor Ungariei în privinţa Iugoslaviei. Acordul precedent dintre Iugoslavia şi 

Bulgaria
96

 plasează Iugoslavia într-o situaţie cu totul specială în Europa Centrală. 

 Departe de mine intenţia de a examina ce ar face Italia în ultima clipă, în caz de război. 

Important e să remarcăm faptul că angajamentele
97

 pe care Austria şi Ungaria le-au semnat cu 

Italia le împiedică să caute securitatea în altă parte. Important este, de asemenea, să combatem 

acţiunea vădită întreprinsă în vederea izolării Cehoslovaciei. Important este să remarcăm 

faptul că germanizarea Europei Centrale se realizează, conştient sau nu, cu ajutorul Italiei. 

 Acestor acumulări de fapte ce trebuie consemnate cu dezaprobare şi mâhnire,li se opun 

din fericire altele, care ar putea să le contrabalanseze. Principalul este de a şti dacă acestea din 

urmă au aceeaşi valoare ca şi primele şi apoi de a lua măsuri imediate pentru ca balanţa să 

încline în favoarea lor. 

 Prietenia dintre Marea Britanie şi Franţa este primul fapt care întăreşte pacea. De la 

război încoace această prietenie a cunoscut multe eclipse, dar de la 7 martie, când zona 

demilitarizată a fost ocupată de Germania, prietenia anglo-franceză a fost în sfârşit pecetluită. 

Anglia a declarat ca un avertisment că o agresiune împotriva Franţei va fi considerată 

agresiune împotriva Marii Britanii. Aparent, reacţia Marii Britanii şi Franţei faţă de ocupaţia 

germană de la 7 martie nu a fost foarte puternică. Dar a fost foarte profundă. 

 Al doilea fapt care consolidează pacea existentă este alianţa franco-sovietică. Criticile 

aduse acestei alianţe de către Germania nu au nicio fundamentare. Germania doreşte să 

dispară obligaţiile articolului 15, paragraf 7, şi în special ale articolului 16. Dacă Germania nu 

mai este membră
98

 a Societăţii Naţiunilor, ceea ce este foarte regretabil, aceasta nu este un 

motiv ca ea să distrugă obligaţiile care ne leagă pe noi, membrii Societăţii. 

 Ştiu că s-a spus că în această problemă am acţionat ca ministru al Afacerilor Străine al 

Franţei. Este o cinste prea mare pentru mine şi este o exagerare! Nu eu am inventat politica 

unei alianţe între Franţa şi Rusia. Prim-miniştrii Herriot şi Boncour au fost responsabili de 

lucrul acesta. Atunci când, pe vremea domnului Laval
99

, lucrurile nu mergeau prea bine, am 

fost rugat de către cei de la Quai d’Orsay să menţin contactul între ei şi Ambasada sovietică. 
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Am făcut-o cu plăcere şi cu rezultate satisfăcătoare. Atâta tot. Pentru Franţa, problema alianţei 

cu Rusia Sovietică se prezintă într-un mod foarte clar: 

a) Această alianţă nu încarcă cu obligaţii sporite o Franţă, care este deja angajată, în 

virtutea tratatului ei cu Cehoslovacia, să intre în război în cazul unei agresiuni din 

partea Germaniei; dar această alianţă îi aduce, în schimb, un spor de securitate care nu 

o costă nimic. 

b) Dacă Franţa nu ar deveni aliatul Rusiei Sovietice, aceasta din urmă s-ar alia în mod 

inevitabil cu Germania
100

. În ciuda conflictului de ideologii, Germania înţelege bine 

realităţile politice. Iar în politica Germaniei faţă de Polonia, avem exemplul că ea 

poate să facă în aşa fel încât ideile să se încline în faţa faptelor. 

 Tratatul franco-sovietic a fost semnat numai după ce guvernele Marii Britanii şi Italiei 

au declarat că el nu contrazice în niciun fel Tratatul de la Locarno. 

 Dacă Franţa ar fi obligată, în virtutea tratatului ei cu Cehoslovacia sau în virtutea 

tratatului ei cu Rusia Sovietică, să intre în război împotriva Germaniei, şi dacă actul ei ar 

apărea ca o punere în aplicare a articolului 15, paragraf 7, sau a articolului 16 al Pactului, ce 

ar face Marea Britanie? 

 Este adevărat că, în asemenea cazuri, Marea Britanie nu este obligată să intre în război, 

dar dacă Marea Britanie nu ar proceda la o blocadă împotriva Germaniei şi nu ar asigura 

liniile de comunicaţie dintre Franţa şi coloniile ei, esenţa acordului franco-britanic ar fi 

distrusă. 

 Acestea nu sunt acte de război. Marea Britanie nu poate rămâne în umbră până în ziua 

marii încercări. Dar, nici acordul cu Franţa, niciobligaţiile Pactului nu ar mai însemna nimic, 

dacă, în cazul că Franţa ar intra în război, în împrejurările schiţate mai sus, Anglia nu şi-ar 

asuma blocada Germaniei şi paza liniilor de comunicaţie cu coloniile franceze. 

 Într-un asemenea caz, în locul abţinerii Marii Britanii, eu aş prefera politica splendidei 

izolări. Această politică are cel puţin meritul de a fi limpede şi de a nu da naştere la iluzii 

periculoase. 

 Doi alţi factori care întăresc pacea existentă sunt noua Mică Înţelegere şi Antanta 

Balcanică, despre care, permiteţi-mi să vorbesc, în calitate de coautor, şi să spun anumite 

lucruri pe care nu le veţi găsi în cărţi. 

 Spun „noua Mică Înţelegere“ din 1933, deoarece ea a fost diferită de cea realizată în 

1921 de către Pasić
101

, Take Ionescu şi Beneš. Noua Mică Înţelegere nu este o simplă alianţă 

militară… Ea este o asociaţie de state, deschisă Austriei şi Ungariei, care îşi stabilesc în 

comun politica externă şi interesele economice, astfel încât să constituie o unitate 

internaţională superioară şi indivizibilă, niciunul din cele trei state membre neputând să 

încheie vreo înţelegere politică sau economică având importante consecinţe politice, fără 

consimţământul celorlalte două state. 

 Cum a ajuns să ia naştere această nouă Mică Înţelegere? 

 În toamna lui 1932 răsturnasem guvernul Vaida
102

 care voise ca România să semneze 

un pact de neagresiune cu Sovietele pe o perioadă de numai cinci ani şi cu recunoaşterea 

disputei existente între cele două ţări – statutul Basarabiei ca teritoriu românesc. Am repurtat 

un mare succes în Camera Deputaţilor: unanimitatea tuturor partidelor. Dar dezbaterea odată 

încheiată, văzând că Polonia a semnat
103

 cu Sovietele fără noi, văzând că Franţa a semnat
104
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 La 23 august 1939 s-a semnat la Moscova Tratatul de neagresiune dintre U.R.S.S. şi Germania („Pactul 

Molotov-Ribbentrop“); se ajunge la o înţelegere între cele două ţări privind stabilirea unei noi ordini politico-

teritoriale între Marea Baltică şi Dunăre, cu efecte majore pentru înrăutăţirea situaţiei internaţionale a României. 

În iunie 1940, ca urmare a două ultimatumuri sovietice, România a fost obligată să cedeze Basarabia, Bucovina 

de Nord şi Ţinutul Herţa. 
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cu Sovietele fără noi, am reflectat mult timp asupra inexactităţii, cel puţin din punct de vedere 

politic, a cuvintelor lui Ibsen
105

: „Omul nu este niciodată mai măreţ decât atunci când este 

singur“. 

 Trebuia să creez sau să consolidez anumite legături. Am cercetat harta: rămâneau doar 

Cehoslovacia şi Iugoslavia. Am cerut o întrunire specială a Micii Înţelegeri la Belgrad în 

decembrie 1932. Am ridicat acolo problema unei noi Carte a Micii Înţelegeri, care să nu 

permită niciunui membru să încheie o înţelegere politică fără consimţământul celorlalţi 

membri. Iugoslavia a acceptat imediat – pe atunci se afla în termeni foarte proşti cu Italia. Era 

perioada când chestiunea privitoare la Traun era obiectul unei polemici violente. Dar prietenul 

meu Beneš mi-a cerut precizări: „La ce situaţie concretă vă gândiţi?“ A trebuit să-i spun: „Nu 

voiam ca acele două state ale Micii Înţelegeri să recunoască de jure Rusia Sovietică, înainte 

ca România să-şi fi obţinut satisfacţia necesară, care să-i permită să procedeze concomitent în 

acelaşi mod“. Beneš mi-a spus că e imposibil deoarece în ţara sa există un partid filorus şi 

multe interese ceho-ruse. Dar ca să mă ajute, Beneš mi-a spus că timp de încă doi ani nu va 

recunoaşte Sovietele. A mai trecut o lună. Şi după aceasta a venit la putere Hitler. 

 De data aceasta, Beneš a fost cel care mi-a spus că Mica Înţelegere trebuie consolidată 

cu orice preţ. Acum el cerea ca niciunul din cele trei state să nu poată stabili acorduri politice 

fără consimţământul celorlalte două. Fiecare dintre noi, Beneš, Jevtić şi cu mine, am putea da 

o versiune diferită a modului în care s-a creat Mica Înţelegere. Pentru mine este clar că noua 

Mică Înţelegere este un edificiu cu trei etaje, pe care l-a creat teama. Teama românească faţă 

de ruşi; teama iugoslavă faţă de italieni; teama cehoslovacă faţă de germani. Nu este niciun 

motiv de ruşine. Oare nu este adeseori teama începutul înţelepciunii? 

 În ceea ce priveşte Înţelegerea Balcanică, vă voi face o dezvăluire cu totul 

confidenţială. 

 Politica italiană urmărea împărţirea Balcanilor. Italia voia să suprapună un acord 

turco-bulgar acordului turco-grec. Eram la băi la Gastein  

când am aflat vestea că Bulgaria a făcut greşeala să refuze oferta turcească. Am simţit de 

îndată că trebuie să se facă ceva. Am acceptat imediat invitaţia guvernului bulgar de a 

întreprinde o vizită în Bulgaria. Şi am făcut în aşa fel încât să fiu invitat în toate capitalele 

balcanice. În octombrie 1933 am trecut de la Sofia la Ankara, de la Ankara la Atena, de la 

Atena la Belgrad. La sfârşitul lui octombrie 1933, Pactul Balcanic a fost parafat. În februarie 

1934, am semnat la Atena textele asupra cărora căzuserăm de mult de acord. Recunosc că 

acordul italo-sârb şi acordul sârbo-bulgar au dat o lovitură celor două instrumente ale păcii 

organizate reprezentate de Mica Înţelegere şi de Înţelegerea Balcanică, deşi, oficial, eu susţin 

contrariul. Dar, la o examinare mai atentă, dacă anumite acte pot fi criricate, comunitatea de 

interese a acestor două grupuri regionale este atât de mare, încât cred că ar fi greu ca ele să 

dispară de la o zi la alta. 

 Dar, indiferent încotro ar înclina balanţa, spre faptele negative pe care le-am citat, sau 

spre cele pozitive, sunt de părere că balanţa va înclina de partea păcii, dacă Anglia va vorbi la 

momentul oportun, spunând că pacea în Răsărit o interesează deopotrivă cu pacea în 

Occident. 

 Marea Britanie trebuie să înţeleagă că soarta ei e să scrie o piesă fie în două acte, fie 

într-unul singur. În primul caz, piesa va fi o tragedie. Primul ei act va fi războiul în Răsărit şi 

pacea în Apus. În actul al doilea, Marea Britanie şi mai multe alte Puteri vor cunoaşte 

înfrângerea din partea unei Germanii a cărei forţă va creşte de pe urma tuturor teritoriilor 

anexate sau a resurselor economice dobândite. 

 În cel de al doilea caz, Marea Britanie va scrie o piesă într-un act, dar care nu este o 

tragedie: ea va intra în grupul ţărilor interesate în menţinerea păcii în Răsărit, iar meritul 
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acestei a doua piese este că, o dată scrisă, nu va fi niciodată jucată. Germania va fi prima care 

să recunoască că împotriva unui asemenea grup de state ea va pierde războiul. În 1914, 

Germania a fost decepţionată de către Marea Britanie atunci când a văzut că Marea Britanie 

renunţă la neutralitate. Dacă un alt gest potrivit ar face imposibilă o nouă decepţie, pacea 

poate fi păstrată pentru mult timp. 

 Ce dovadă mai elocventă a măreţiei ţării dumneavoastră, a prestigiului Marii Britanii, 

decât aceea de a ajunge la concluzia că o vorbă din partea ei, venită la timp, poate schimba 

faţa lumii! 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI; vezi şi Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pp. 558–571; 544–557; scurtă relatare în „Universul“, 6 iunie 

1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE REGELUI CAROL AL II-LEA 

 

 

Sinaia, 4 iunie 1937 

 

La 16,30, părăsesc Sinaia; în tren, Victor Antonescu, care-mi face raportul asupra 

Genevei şi Parisului. Efectul năzbâtiilor lui Titulescu au fost mai slabe decât le credea Dinu 

[Cesianu] la început. A exagerat în aşa fel încât mulţi, dintre care, mai ales Delbos, nu prea l-

au luat în serios. Ce e mai grav, însă, este întrevederea lui cu Litvinov, la Talloires. 

Întrevedere mijlocită de Antoniade, qui tirera les conséquences
106

, şi din care reiese că este o 

înţelegere între T[itulescu] şi L[itvinov], unii zic chiar că L[itvinov] ar fi promis tot concursul 

său pentru o viitoare guvernare T[itulescu] sau inspirată de T[itulescu]. Cât despre Anglia şi 

Franţa, ele sunt mai puţin prosovietice decât au aerul (minus Blum), dar politica lui Eden este 

pace cu orice preţ şi, deci, preferă să ajute Franţa să fie bine cu U.S.S.R., ca aceasta să nu 

treacă de partea Germaniei. A discutat cu Eden şi propunerea francezilor de a face pactul cu 

Mica Înţelegere; el n-a spus nu, dar trebuie să se mai gândească, pricepe punctul nostru de 

vedere şi obiecţiunile României şi Iugoslaviei. 

A discutat şi cu Litvinov, care l-a acuzat de a face o politică neamicală din cauza 

apropierii noastre de Polonia. Că, de când a plecat Titulescu, lucrurile merg greu între cele 

două ţări, că dacă continuă aşa el va putea orişicând să redeschidă chestia Basarabiei. I s-a 

răspuns că ce vrea să zică această schimbare de atitudine, când discutase chiar cu Titulescu 

un tratat de asistenţă. L[itvinov] a făcut să [se] înţeleagă că nu el a propus-o, ci T[itulescu], 

dar că e gata să reia discuţiunile. [Victor] A[ntonescu] i-a spus că un tratat de asistenţă nu 

este posibil, dar s-ar putea găsi mijlocul de a face unul de neagresiune în genul aceluia 

iugoslavo-italian. L[itvinov] n-a zis nu, dar când i s-a spus că trebuie inclusă în acest tratat şi 

specificarea frontierelor, aşa ca să fie recunoscute de U.S.S.R., L[itvinov] a răspuns că cu 

T[itulescu] a găsit o formulă care o crede satisfăcătoare pentru ambele părţi, donc un refus
107

. 

 

Regele Carol al II-lea al României, Însemnări zilnice. 1937–1951, vol. I (11 martie 1937–4 

septembrie 1938), (caietele 1–6), ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de Viorica Moisuc, 
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 Donc un refus (fr.) – Deci, un refuz. 
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Nicolae Rauş; cuvânt înainte de Ioan Scurtu, Editura Scripta, Bucureşti, 1995, pp. 68–69; 

Carol II, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904–1939), ediţie de Marcel-

Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Editura Silex, Bucureşti, 1995, pp. 185–186. 
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ARTICOL PUBLICAT DE GHEORGHE I. BRĂTIANU  

ÎN ZIARUL „MIŞCAREA“ CU PRIVIRE LA ÎNTÂLNIREA DE LA TALLOIRES DINTRE 

NICOLAE TITULESCU ŞI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV 

 

 

Bombe 

 

 Războiul de ideologii, care a împărţit de câtva timp continentul nostru în „axe“ şi 

tabere vrăjmaşe, ne-a adus zilele trecute două feluri de „bombe“: acele, reale, de la Ibiza, care, 

de n-ar fi fost riposta directă, dar stăpânită, a flotei germane şi sângele rece al guvernelor din 

Londra şi Paris, puteau aprinde Europa. Altele, diplomatice, ale unor agenţii de presă şi ziare 

de anumite tendinţe, în jurul recentelor întrevederi care au readus în lumina actualităţii 

numele şi persoana dlui Titulescu. 

 Desigur, aceste din urmă au un mecanism deosebit. Cele dintâi izbucnesc pe loc şi 

ucid tot ceea ce află în raza lor distrugătoare; celelalte se înfig în cercurile diplomatice, în 

opinia publică şi răspândesc, după cerinţele cele mai noi ale tehnicii moderne, directive şi 

atmosfere. Au însă o latură comună: sunt din aceeaşi fabrică şi îndreptate de aceiaşi ochitori. 

 „Departe de a se mărgini la o discuţie a politicii româneşti faţă de U.R.S.S., politică ce 

în special în momentul de faţă e confuză şi nehotărâtă, dnii Titulescu şi Litvinov au studiat 

situaţia generală a Europei Centrale şi Orientale, căutând să desprindă posibilităţile unei 

îndreptări, posibilităţile de-a salva sistemul securităţii colective întemeiat pe Societatea 

Naţiunilor, al cărei suflet a fost întotdeauna Franţa“, scria zilele trecute corespondentul de la 

Talloires al lui „Petit Journal“. 

 La cea dintâi a acestor preocupări: orientarea nouă a politicii româneşti, în urma 

acestei întrevederi, a răspuns ieri d. Gafencu, amintindu-ne 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.“ Aceasta a fost întotdeauna şi concepţia noastră; cu o condiţie, totuşi: 

ca părerile oamenilor de răspundere să poată fi exprimate şi auzite, fără a fi oprite în 

răspândirea lor, de metodele dictatoriale ale unei anumite „democraţii liberale“, care nu mai 

are nimic comun nici cu democraţia, nici cu libertatea. 

 Rămâne să vedem ce va spune opinia publică franceză de hotărârile ce le-ar fi luat, în 

ce priveşte Franţa şi rostul ei într-un sistem internaţional sau în altul, ministrul de Externe în 

funcţiune al unei ţări străine şi fostul ministru de Externe al alteia. Este adevărat că acesta din 

urmă, de este să credem o corespondenţă recentă din „Le Temps“, ar fi declarat la un „congres 

al copilului la munte şi la mare“ că a îmbrăcat de mult pielea unui francez, şi că oricine 

loveşte în el, ţinteşte Franţa. Declaraţie atât de stranie, încât m-am îndoit de autenticitatea ei şi 

m-am întrebat dacă, printr-o inexplicabilă confuzie, corespondentul nu şi-a cules textul din 

vreo scrisoare uitată, de pe vremea Regulamentului Organic şi a regimului consular. Oricare 

ar fi talentul şi personalitatea unui om, ele nu pot pretinde la un monopol al relaţiilor de 

prietenie franco-române, care au fost întotdeauna ceva mai adânci decât să poată fi reduse la 

un contact sau o îmbrăcăminte de piele. 
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 Să nu ne ascundem însă primejdia. O semnala deunăzi, în termeni aspri, un ziarist 

englez de mare autoritate, d. Garvin, când traducea, liber dar exact, pacea indivizibilă prin 

războiul indivizibil. Unde duce dezlănţuirea colectivă a fanatismului ideologic, ne-o arată 

nefericita Spanie. 

 Ce înseamnă războiul, să o spună nu acei care l-au trăit în liniştea unui cabinet 

diplomatic sau ministerial, ci acei care i-au văzut efectele pe câmpul de luptă. Aceştia vor 

înţelege mai bine pentru ce nicio jertfă nu e prea mare, în apărarea ţării, a hotarelor şi a 

libertăţii ei, dar că nicio poruncă ideologică nu e destul de puternică pentru a azvârli România, 

fără imperativul unui interes naţional, în grozăviile „colective“ spre care ne mână profeţii 

războinici ai sistemelor internaţionale. 

Gheorghe I. Brătianu 

 

„Mişcarea“, 4 iunie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 4 iunie 1937 

 

 Titulescu a ajuns la Londra şi zbârnâie de dimineaţa până seara, doar l-o lua lumea în 

serios şi Regele Carol în consideraţie. A anunţat o serie de conferinţe geneveze: 2 la Londra, 2 

la Oxford şi 1 la Cambridge. A şi ţinut una la Londra, în localul Camerei Comunelor (are 

relaţii, nimic de zis) şi a demonstrat că există trei mijloace pentru salvarea păcii. Cum 

câteşitrele sunt cel puţin inoperante, să-l lăsăm cu ele şi să vorbim de altceva. 

…………………………………………………………………………………………… 

 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 Seinei. Ca confirmare a acestei din urmă presupuneri, Don Antonio s-a şi 

instalat, nu la Geneva, ci la Paris, de unde-mi trimite mai jos reprodusul articol, însoţit de 

următoarele rânduri, lapidare: 

 „Sovietele dau concursul lor deplin pentru readucerea lui Titulescu ca ministru de 

Externe. 

Vom vedea de vor reuşi. 

Amitiés (sic) 

A. Bibescu“ 

Articolul a apărut în „Le Petit Journal“, „ziar sovietofil“ (adnotaţia lui Bibescu), în 

numărul său din 30 mai trecut. 

Titlu: M. Titulesco sera-t-il rappelé au pouvoir? 

Manşetă: L’entrevue de Talloires serait le point de départ d’une nouvelle orientation 

de la politique roumaine. 

Genève, 29 Mai. – La nouvelle de l’entrevue qui a eu lieu à Talloires, au bord du lac 

d’Annecy, entre M. Titulesco et M. Litvinof a produit dans les milieux diplomatiques 

genevois une profonde impression.
108

 On rappelle à Genève qu’au moment où l’éminent 
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homme d’Etat roumain se voyait écarté du pouvoir, ses adversaires articulaient trois 

accusations :  

1. son intimité excessive avec l’U.R.S.S. ;  

2. son hostilité envers l’Italie ;  

3. sa tiédeur à l’égard de la Pologne. 

Or, la rencontre de M. Titulesco avec M. Litvinof a eu lieu au moment précis où M. 

Antonesco, ministre roumain des Affaires étrangères, cherche à se rapprocher de l’Union 

Soviétique, lui prodigue des promesses et formule les offres de traité les plus alléchantes 

(săracul Monsieur Antonesco). Cette rencontre a eu lieu après l’échec de la tentative du 

rapprochement italo-roumain (?). D’autre part, le malaise causé par les incidents (?) qui 

s’étaient produits lors du récent séjour à Bucarest de M. Beck est loin d’être dissipé (îl va 

„disipa“ vizita dlui Mościcki, preşedintele Republicii Polone, luni). 

On rappelle à Genève que depuis la dernière entrevue Titulesco-Litvinof, qui a eu lieu 

en été 1936, les positions respectives des États de la Petite-Entente ont sensiblement évolué. 

L’axe Rome-Berlin a abouti à l’établissement en Europe Centrale de zones d’influence qui 

tendent à exclure toute possibilité de maintenir le réseau des amitiés et des alliances françaises 

et en tout cas en affaiblissant sensiblement la portée morale et l’efficacité matérielle. 

Les récentes visites à Paris avaient permis à l’homme d’Etat roumain de conférer avec 

les dirigeants de la politique française, leur signalant le danger extrême que courait la sécurité 

collective (unde e?), dont M. Titulesco fut l’un des principaux artisans (asta e!) aux côtés du 

roi Alexandre (!) et de Louis Barthou. L’entretien de Talloires a été dans une très large 

mesure la continuation logique des conversations de M. Titulesco à Paris. 

Loin de se confiner à la discussion de la politique roumaine vis-à-vis de l’U.R.S.S., 

politique qui est à l’heure actuelle particulièrement confuse et indécise (mersi, prietenilor 

francezi!), MM. Titulesco et Litvinof ont étudié la situation générale de l’Europe Centrale et 

Orientale, cherchant à dégager les possibilités d’un redressement, les possibilités de 

sauvegarder le système collectif basé sur la S.D.N. et dont la France a toujours été le pivot (de 

ce s-o fi amestecând dl Titulescu unde nu-i fierbe oala?). 

La Petite-Entante, les questions balkaniques, la situation en Méditerranée orientale, 

l’avenir de la Société des Nations, les nécessités d’un regroupement des puissances 

pacifiques, tels ont été sans doute les principaux sujets de cet entretien (!!!). MM. Titulesco et 

Litvinof, que séparent des conceptions politiques très différentes, puisque le premier 

représente la grande tradition de la démocratie libérale tandis que le second adhère à la 

doctrine communiste, ont toujours été d’accord sur les lignes générales de la politique 

européenne (quelle vine!). L’un et l’autre admettent la nécessité d’une politique active et 

dynamique dans le cadre de la S.D.N. qui peut seule s’opposer efficacement aux tentatives 

annexionnistes et à l’impérialisme idéologique des dictatures. 

À Genève, où l’on déplore la faiblesse actuelle de la Roumanie (?!!) et l’isolement 

dans lequel l’a conduite sa nouvelle politique extérieure, on attache la plus haute signification 

politique à l’entrevue de Talloires. On y attend avec une très vive curiosité les prochains 

voyages de M. Titulesco en Angleterre et en Tchécoslovaquie.“
109

 

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 ca să pună lucrurile la punct. 

În tot cazul, e cert că dl Titulescu a declarat război Regelui şi guvernului ţării. 

Am reprodus aci articolul publicat în „Le Petit Journal“ fiindcă fixează în mod precis 

şi concis puncte interesante nu numai în ce priveşte atitudinea lui Titulescu, dar şi politica 

noastră externă. 
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 Vezi traducerea articolului la data de 30 mai 1937. 
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Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 253–256. 
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ARTICOL PUBLICAT DE NICOLAE IORGA ÎN ZIARUL  

„NEAMUL ROMÂNESC“, CU PRIVIRE LA ÎNTÂLNIREA DE LA TALLOIRES  

DINTRE NICOLAE TITULESCU ŞI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV 

 

 

Vrem să ştim cine conduce 

 

 În politica noastră se produc de la o bucată de vreme manifestaţii care uimesc. 

 Avem un guvern. Regele i-a arătat necontenit încrederea. El a realizat în toate 

domeniile lucruri pe care numai spiritul cel mai nedrept şi mai pasionat nu le-ar recunoaşte. 

Câţiva oameni de bine şi de ispravă şi-au făcut datoria. Ministrul de Externe a declarat acum 

în urmă că situaţia noastră în afară e asigurată şi de ce nu l-am crede? 

 Iată însă că în ultimul timp asistăm la negociaţii şi hotărâri despre România, care se 

iau în afară de România şi de alţii decât factorii oficiali. 

 Trec peste vizita pe care un fost preşedinte de Consiliu
110

, în rebeliune faţă de partidul 

său, a făcut-o, în Franţa, dlui Titulescu, om de stat, oricât de valoros, dar pentru moment în 

disponibilitate. Oricine e liber să înveţe franţuzeşte unde vrea şi să ia şi lecţii de diplomaţie de 

la cine vrea să-şi bată capul cu dânsul. 

 Dar d. Titulescu, înconjurat de o întreagă suită de diplomaţi români, tot în 

disponibilitate, merge să întâlnească pe d. Litvinov, care, nefiind în disponibilitate, a uitat că 

România are un guvern. Discuţii cu examinare de acte au loc şi se iau un fel de deciziuni, pe 

baza – şi oarecum în numele – desigur numai a geamantanelor reciproce. 

 Care e sensul acestui „secret“ proclamat prin trompetele a zeci de gazete? 

 Că d. Litvinov vrea să ne impuie o politică a sa printr-un om al său? 

 Cu toată hotărârea o refuzăm! 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 5 iunie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 5 iunie 1937 
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Sub titlul Vrem să ştim cine conduce, Iorga publică în „Neamul Românesc“ de aseară 

următorul articol: 

„În politica noastră se produc de la o bucată de vreme manifestaţii care uimesc. 

 Avem un guvern. Regele i-a arătat necontenit încrederea. El a realizat în toate 

domeniile lucruri pe care numai spiritul cel mai nedrept şi mai pasionat nu le-ar recunoaşte. 

Câţiva oameni de bine şi de ispravă şi-au făcut datoria. Ministrul de Externe a declarat acum 

în urmă că situaţia noastră în afară e asigurată şi de ce nu l-am crede? 

 Iată însă că în ultimul timp asistăm la negociaţii şi hotărâri despre România, care se 

iau în afară de România şi de alţii decât factorii oficiali. 

 Trec peste vizita pe care un fost preşedinte de Consiliu
111

, în rebeliune faţă de partidul 

său, a făcut-o, în Franţa, dlui Titulescu, om de stat, oricât de valoros, dar pentru moment în 

disponibilitate. Oricine e liber să înveţe franţuzeşte unde vrea şi să ia şi lecţii de diplomaţie de 

la cine vrea să-şi bată capul cu dânsul. 

 Dar d. Titulescu, înconjurat de o întreagă suită de diplomaţi români, tot în 

disponibilitate, merge să întâlnească pe d. Litvinov, care, nefiind în disponibilitate, a uitat că 

România are un guvern. Discuţii cu examinare de acte au loc şi se iau un fel de deciziuni, pe 

baza – şi oarecum în numele – desigur numai a geamantanelor reciproce. 

 Care e sensul acestui „secret“ proclamat prin trompetele a zeci de gazete? 

 Că d. Litvinov vrea să ne impuie o politică a sa printr-un om al său? 

Cu toată hotărârea o refuzăm!“ 

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. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 258–259. 
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ARTICOL CRITIC PUBLICAT DE CONSTANTIN HENTZESCU  

ÎN ZIARUL „MIŞCAREA“, CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ  

DE NICOLAE TITULESCU PESTE HOTARE 

 

 

„Fostul preşedinte al Ligii Naţiunilor“ 

 

 Niciun ziar nu a înfierat ca noi metoda politică întrebuinţată faţă de d. Nicolae 

Titulescu, astă vară, pentru a-l demite din fruntea Ministerului de Externe. Nimeni deci nu ar 

putea să ne bănuiască că nutrim în contra persoanei sale sentimente duşmănoase. 

 E totuşi ceva ciudat în atitudinea dlui N. Titulescu, atitudine ce pune pe mulţi români 

pe gânduri. Cât timp cariera diplomatică îl ţinea departe de pământul ţării, era normal să nu-l 
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avem printre noi. Ca ministru de Externe, multiplele conferinţe internaţionale, cât şi nevoia 

menţinerii contactului permanent cu factorii hotărâtori din celelalte state, îl obligau să fie 

mereu pe drumuri. E deci, în parte, explicabilă lunga sa absenţă din România. 

 Dar acum? Abia întremat după o boală gravă, d. N. Titulescu înţelege să ia cel dintâi 

contact cu viaţa publică pe pământ străin. Întrevederi la Paris, convorbire cu d. Litvinov la 

Talloires, conferinţă la Londra, iată punctele geografice alese de românul Nicolae Titulescu 

pentru a-şi susţine concepţia de securitate colectivă. 

 E ciudat cum Dsa nu a simţit şi nu simte, în această perioadă atât de frământată a 

istoriei lumii, nevoia sufletească de a se reintegra neamului său. Când războiul mondial a 

izbucnit în 1914, mulţi români se găseau peste hotare. Cel dintâi gând al lor a fost însă să 

revină de îndată în ţară, indiferent în ce direcţie îi purtau simpatiile. Aici, între hotarele 

României mici, s-a plămădit sufletul eroic al naţiei, s-a creat acea atmosferă înălţătoare, acel 

avânt patriotic ce aveau să ne împingă doi ani mai târziu pe câmpiile de luptă. Dezrobirea 

neamului românesc nu a fost opera diplomaţiei, ci încoronarea sforţărilor şi jertfelor lui 

solidare. 

 D. Nicolae Titulescu, în clipa în care se pune în mod grav problema conservării fiinţei 

noastre etnice şi a apărării hotarelor fireşti, caută febril punctul de sprijin în afară de ţară. E 

mai mult decât o greşeală. România, înainte de a pretinde să fie cunoscută peste hotare, 

trebuie să se cunoască ea însăşi. Omul de stat care are pretenţia să-i dea directive e dator să 

nu-i nesocotească mentalitatea, aspiraţiile şi temerile ei. 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 de mult. 

 D. N Titulescu nu mai reprezintă astăzi în străinătate decât pe fostul preşedinte al Ligii 

Naţiunilor. Iată şi rolul ce şi l-a fixat singur. 

Constantin Hentzescu 

 

„Mişcarea“, 5 iunie 1937. 
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ARTICOL OSTIL LUI NICOLAE TITULESCU, PUBLICAT DE  

OVIDIU CONSTANT ÎN ZIARUL  „MIŞCAREA“, CU PRIVIRE LA ÎNTREVEDERILE 

ACESTUIA DE LA PARIS, TALLOIRES ŞI LONDRA 

 

 

Spectrul de la hotare… 

 

 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. 
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 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. 

 Nu ne-am ocupa de Dsa în mod atât de stăruitor dacă nu ne-am da seama de toată 

grozăvia primejdiei care ne pândeşte. 

 D. Titulescu a încetat de mult de a mai avea vreo legătură cu ţara sa. Încă de pe timpul 

când conducea politica externă a României de la Geneva. 

 Din acel moment, d. Titulescu a rupt orice legătură cu neamul românesc. Socotelile au 

fost încheiate atunci cu ţara, iar Geneva i-a dat un permis de liberă petrecere în Europa pentru 

a-şi reface sănătatea. 

 Iată însă că d. Titulescu nu se astâmpără. Îl mână probabil acel instinct al răului pe 

care l-au excitat câţiva interesaţi străini. 

 De abia întremat, fostul ministru de Externe a găsit cu cale să reia uneltirile 

diplomatice. 

 Nu l-au atras în ţară sentimentele fireşti care se dovedesc a nu mai exista, ci a plecat să 

se întâlnească cu străinii, la Paris, la Talloires, la Londra… 

 Ceea ce este grav, e activitatea pe care Dsa o desfăşoară în aceste călătorii oferite cu 

multă bunăvoinţă de străini. Iată, presa străină relatează cu lux de amănunte toată ampla 

desfăşurare a activităţii sale. Intrevederile de la Paris şi mai ales cea de la Talloires cu cel mai 

bun prieten al său, d. Litvinov, sunt redate cu senzaţionale amănunte. Dacă n-ar fi decât ceea 

ce scrie „Journal de Paris“ şi tot se impune o clarificare: 

 „D. Titulescu sosise la Talloires, în automobil, însoţit de opt diplomaţi români ce se 

află azi la Geneva. 

 Era aprope ora unu, la prânz, când d. Litvinov, întovărăşit de singurul secretar, a sosit 

la rândul lui. 

 D. Titulescu ceruse un salon separat în care s-au închis imediat amândoi. 

 O casetă conţinând numeroase documente fusese adusă şi cei doi convivi, aşezându-se 

la masă, au luat cunoştinţă de ele. 

 Întrevederea s-a prelungit până la orele 16,30. 

 D. Litvinov a pornit apoi spre Geneva, urmat imediat de d. Titulescu. 

 Nimic n-a transpirat din această întrevedere. Pare foarte adevărat că cei doi oameni de 

stat au examinat diferitele chestiuni ale politicii europene, nu numai din punct de vedere 

general, dar şi din punct de vedere al intereselor privind Rusia şi România.“ 

 Prin urmare, este vorba de documente, de casete misterioase, de examinări ale situaţiei 

internaţionale şi a relaţiilor României cu celelalte state. Toate efectuate între cine? Între un 

ministru de Externe în funcţiune al unei ţări şi un particular care nu mai are nicio legătură cu 

România. 

 Şi atunci nu se impune o lămurire din partea celor în drept? Jurnalele străine vorbesc 

de opt diplomaţi români, care întovărăşesc pe fostul ministru de Externe în aceste întrevederi 

misterioase. Ce rost au aceştia? Cine sunt? Cerem în această privinţă precizările forurilor 

competente. 

 În ceea ce-l priveşte pe d. Titulescu, trebuie să se ştie că am descoperit de mult şi 

intenţiile Kominternului, şi obiectivele politicii dlui Litvinov. 

 Şi asta ajunge pentru a şti ce trebuie să facem atunci când un spectru apare la zarea 

hotarelor sub lumina lanternei duşmanilor noştri. 

Ovidiu Constant 

 

„Mişcarea“, 6 iunie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

[Bucureşti], 6 iunie 1937 

 

„Universul“
112

 de azi-dimineaţă ia apărarea lui Titulescu şi încearcă să răspundă 

observaţiile [sic!] lui Iorga de alaltăieri. Încearcă dar nu reuşeşte. Şi ameninţă: va veni 

Titulescu la toamnă în ţară, îşi va lua locul în Parlament (e senator de drept cu 6 ani de 

ministeriat) şi va arăta el la toţi ce poate! Ei aş? Caracteristic pentru mentalitatea lui Stelian 

Popescu (dacă se poate vorbi de mentalitate într-un asemenea caz) e că în politica internă e cel 

mai arţăgos vrăjmaş al comunismului, iar în politica externă e omul lui Titulescu şi al lui 

Litvinov. 

Dar ce nu se poate vedea în ţara noastră? Am trăit să văd schimbarea numelui unui sat 

românesc din Prahova în acela de Stelian Popescu (fiindcă Popeştele s-a născut acolo), pe 

acelaşi Popeşte proclamat ctitorul unei biserici şi unei şcoli (în acelaşi sat), clădite cu banii 

altora, gara Eforia schimbată în gara General de Divizie Ionescu Mihail, iar cea de la Ioneşti 

(Vâlcea) în Constantin Dissescu; am trăit să văd pe Tătărescu prim-ministru, pe Urdăreanu 

mareşal al Palatului şi pe Mitiţă Constantinescu guvernator al Băncii Naţionale – ca să nu mai 

vorbesc de alţii şi de altele! 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 259. 
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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 PROGRMATĂ LA UNIVERSITATEA DIN 

CAMBRIDGE, DESPRE SECURITATEA COLECTIVĂ 

 

 

M.A.S. 

Dir. Cab.şi a Cifrului 

 

Londra, 7 iunie [1937], orele 14,23 

Înreg. la nr. 32 667 din 8 iunie 1937 

 

Externe 

Bucureşti 
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 Vezi „Universul“ din 7 iunie 1937 (articolul În jurul întrevederii de la Talloires).  
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 Domnul Titulescu trebuia să facă marţi o conferinţă la Cambridge despre securitatea 

colectivă. Întrucât sâmbătă s-a aflat că în aceeaşi şedinţă urmează să fie primit ca membru de 

onoare Negusul, conferinţa a fost suprimată de dl Titulescu. 

Grigorcea 

1 218 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 11. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „UNIVERSUL“ ÎMPOTRIVA CAMPANIEI 

NEGATIVE DE PRESĂ LA ADRESA ACTIVITĂŢII POLITICE INTERNAŢIONALE 

RECENTE A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

În jurul întrevederii de la Talloires 

 

 Activitatea pe care d. Titulescu, azi complet restabilit, o desfăşoară în străinătate, nu 

pare a fi pe placul unora din oamenii noştri politici. 

 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 

politicii i se tăgăduieşte dreptul de a-şi afirma existenţa politică, dreptul de a se informa şi de 

a activa în folosul ţării. 

 D. Titulescu se va înapoia la toamnă în ţară. Dsa îşi va lua atunci locul în Parlament şi 

lupta Dsale o va duce în ţară, urmând să lămurească atunci toate chestiunile ce s-au pus în 

lipsa Dsale. 

 Nimic deci mai firesc pentru un om politic de valoarea dlui Titulescu ca, tocmai în 

vederea activităţii Dsale viitoare, să caute a fi informat asupra situaţiei internaţionale şi asupra 

tuturor problemelor la ordinea zilei şi în legătură cu interesele ţării. 

 Şi e cu atât mai merituos faptul că, alături de această activitate de informare, d. 

Titulescu desfăşoară simultan şi o operă de mare valoare pentru ţara noastră, prin interesantele 

conferinţe ce le dezvoltă în faţa celor mai selecte foruri politice internaţionale. 

 Dar, de câteva zile, se încearcă, într-o parte a presei noastre, să se dea o interpretare cu 

totul greşită întrevederii pe care a avut-o la Talloires d. Titulescu cu d. Litvinov, ministrul de 

Externe al Rusiei Sovietice. 

 Şi, desigur, d. profesor Niculae Iorga, care cunoaşte utilitatea pentru ţară a 

conferinţelor pe care oameni de valoare, ca Dsa şi ca d. Titulescu, le dezvoltă în străinătate, şi 

a întrevederilor cu oameni politici străini, a fost şi Dsa indus în eroare în ce priveşte 

adevăratul sens al întrevederii de la Talloires. 

 Noi cunoaştem adevărul. 

 În primul rând, ştim precis că întrevederea aceasta a fost solicitată dlui Titulescu de d. 

Litvinov, că ea n-a avut niciun caracter misterios, că n-au fost aduse acolo niciun fel de 

dosare. Dar ştim, în acelaşi timp, că ceea ce s-a discutat cu prilejul acestei întrevederi este cu 

totul altceva decât s-a insinuat în unele ziare şi rugăm pe d. profesor Iorga, care are marele 

avantaj de a putea scrie ce vrea fără ca scrisul Dsale să treacă la cenzură, să intervie pe lângă 

guvern ca să ni se permită şi nouă să scriem tot ce ştim cu privire la întrevederea de la 

Talloires. 
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 Opinia publică românească, aflând astfel adevărul, care e cu totul altul decât cel ce s-a 

publicat, va fi ferită de agitaţia pe care încearcă unii să o creeze, fie fiindcă nu sunt bine 

informaţi, fie fiindcă sunt rău intenţionaţi. 

 

„Universul”, 7 iunie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE PAMFIL ŞEICARU ÎN ZIARUL „CURENTUL“  

CU PRIVIRE LA ÎNTREVEDEREA DE LA TALLOIRES DINTRE  

NICOLAE TITULESCU ŞI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV 

 

 

Întâlnirea dlui Litvinov cu d. Titulescu 

 

 Fireşte, chiar într-o ţară prea puţin preocupată de problemele externe, a provocat o 

puternică emoţie întâlnirea ce a avut loc între d. Litvinov şi d. N. Titulescu la Talloires: o 

mică, discretă, retrasă staţiune climaterică pe malul lacului d’Annecy. 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. Unele ziare franceze, de o impecabilă fidelitate în admiraţia pe care o au faţă 

de d. N. Titulescu, de pildă „Le Petit Journal“, scrie: 

 „Întrevederea de la Talloires a fost, într-o măsură, continuarea logică a 

conversaţiunilor dlui Titulescu la Paris. Departe de a se fi mărginit la discuţia politicii române 

faţă de Rusia Sovietică, dnii Titulescu şi Litvinov au studiat situaţia generală a Europei 

Centrale şi Orientale, căutând să degajeze posibilităţile unei îndreptări – posibilităţile de a 

salvgarda sistemul colectiv bazat pe Societatea Naţiunilor şi al cărui pivot a fost totdeauna 

Franţa.“ 

 Oricât ar fi fost de învăluită în mister întrevederea, oricâte măsuri de precauţie se vor 

fi luat spre a nu străbate niciun ecou asupra acestei convorbiri, căreia „la Geneva i se acordă o 

mare semnificaţie politică“, cineva, putem spune, avea interesul să-i dea o cât mai amplă 

difuzare, o cât mai vastă publicitate: domnul Litvinov. Admiţând chiar lipsa oricărui conţinut 

politic al acestei misterioase întâlniri, într-un cadru aşa de romantic cum este Talloires – 

admiţând că doi prieteni au simţit nevoia sufletească de a-şi împărtăşi impresiile, de a-şi 

spovedi îngrijorările, de a evada din apriga strânsoare a grijilor –, totuşi d. Litvinov, agent 

activ al politicii oficiale a Sovietelor (cea neoficială şi reală o face Kominternul), a socotit 

oportune unele indiscreţii. 

 De ce? 

 Foarte simplu: Moscova nu vede cu ochi prea amicali, nu-i deloc încântată de prietenia 

tot mai strânsă dintre România şi Polonia. După răspândirea unor indiscreţii menite să creeze 

o mare confuzie în politica europeană, ca toate lămuririle pe care ulterior d. N. Titulescu s-ar 

simţi obligat să le dea opiniei publice româneşti să fie zădărnicite, sigur că acelaşi misterios 

difuzor a ţinut să dea şi unele amănunte: „D. Titulescu sosise la Talloires în automobil, însoţit 

de opt diplomaţi români ce se află azi în Geneva. Era aproape ora 1, la prânz, când d. 

Litvinov, întovărăşit de singurul său secretar, a sosit la rândul său. (Observaţi fineţea 

insinuării: d. Titulescu, vine însoţit de opt diplomaţi români (!?!) ce se află la Geneva, d. 

Litvinov întovărăşit doar de secretarul său…). 
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 „D. Titulescu ceruse un salon separat, în care s-au închis imediat amândoi. O casetă 

conţinând numeroase documente fusese adusă: şi cei doi convivi, aşezându-se la masă, au luat 

cunoştinţă de ele. Întrevederea s-a prelungit până la orele 16.30. D. Litvinov a pornit apoi spre 

Geneva, urmat imediat de d. Titulescu.“ 

 Salon separat în care s-au închis, casetă cu documente, cinci ore şi jumătate de 

conversaţie: adică toate elementele utile unei stimulări de imaginaţii, unei grave presupuneri. 

 Dar această întâlnire interesează şi România, fiindcă în afară de Franţa, de pactul 

securităţii colective, de Societatea Naţiunilor, îl mai interesează pe d. Litvinov şi România. 

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. 

Nu ne vom lăsa ispitiţi de jocul uşuratec al ipotezelor; nu ne vom rezema pe ceea ce s-a 

difuzat în presa franceză asupra acestei stranii întâlniri. Ci vom încerca să descifrăm interesul 

pe care l-a avut d. Litvinov să creeze o atmosferă îndoielnică în jurul dlui N. Titulescu. 

 Dacă d. Litvinov avea o casetă în care se aflau unele preţioase documente (care, 

evident, interesau şi România), de ce nu le-a comunicat ministrului de Externe al României, 

care se afla exact în acel moment la Geneva? Ce concluzii s-ar putea trage de un român, din 

această fereală de a comunica celui calificat prin situaţia pe care o deţine? 

 Adică d. Litvinov, ministrul de Externe al Sovietelor, nu are încredere decât numai în 

d. N. Titulescu? 

 Înţelegem puterea de seducţie a dlui N. Titulescu, a cărei scânteietoare inteligenţă 

fascinează. Înţelegem prietenia pe care o poate avea (dintr-o sinceră colaborare) d. Litvinov 

faţă de fostul nostru cancelar. Dar nu putem înţelege cam ce ar fi putut da d. N. Titulescu, în 

afară de sfaturi, neavând puterea efectivă spre a traduce în acte concluziile la care eventual ar 

fi ajuns. 

 De ce d. Litvinov nu a putut discuta cu ministrul de Externe care este în funcţiune – şi 

deci ar avea posibilitatea de a traduce în fapt unele acorduri la care s-ar fi ajuns? 

 În optica românească, în interpretarea de acasă, nu s-a întrebat oare d. Litvinov ce rău 

imens pricinuieşte dlui N. Titulescu prezentându-l ca unica persoană în care politica 

Sovietelor faţă de România ar putea avea încredere? 

 De unde această nemărginită iubire faţă de d. N. Titulescu, iubire care îi pricinuieşte 

atâta rău? Şi de ce natură pot fi temele unei convorbiri care menţine taina? 

 Cum poate să apară conştiinţei româneşti d. N. Titulescu, prezentat de publicitatea 

ziarelor franceze ca deţinător al unor secrete ce nu pot fi împărtăşite ţării sale? 

 Ştim că una din temele strategice ale Rusiei bolşevice (fiindcă pe aceasta o reprezintă 

subtilul d. Litvinov) este trecerea trupelor roşii prin nordul ţării, spre Cehoslovacia. De ce se 

lasă drum liber tuturor ipotezelor tendenţioase? De ce se alimentează aceste perfide 

comentarii, ostile dlui N. Titulescu? 

 Ce interes a avut oare d. Litvinov să-i facă acest rău, aşa de mare încât pe bună 

dreptate d. N. Titulescu va putea să spună: „Fereşte-mă, Doamne, de prieteni, că de duşmani 

mă apăr eu!“ 

 Un ministru de Externe trebuie să reprezinte nu numai relaţii externe, ci şi neştirbita 

încredere a ţării sale; or, nicio putere nu poate impune unei ţări libere designarea celor care 

conduc linia politicii externe. Aşa cum a fost prezentată de presa franceză – reproducând 

fidel, fără nicio alterare, reportajele publicate –, întâlnirea de la Talloires creează o situaţie 

neplăcută dlui N. Titulescu, alimentându-i toate duşmăniile. „Universul“ anunţă că „fostul 

ministru de Externe, când va afla ce se spune pe aci pe socoteala Dsale, va pune lucrurile la 

punct“. 
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 Sigur, o măsură necesară, care va trebui să fie luată în primul rând faţă de presa 

franceză, al cărei exces de prietenie faţă de d. Litvinov a făcut un rău aşa de imens dlui N. 

Titulescu în ţară. 

 Vorbind de politica externă a Franţei, Charles Maurras (care îşi continuă articolele din 

închisoare, sub semnătura Pellison) scrie: 

 „Să îndrăznim a spune atât celor ce compun acest Front blestemat (frontul marxist 

francez), cât şi celor mai buni naţionali, că este un mare rău pentru orice ţară ca politica 

externă să devină afacerea partidelor interne. Nenorocirile Poloniei, în secolul XVIII, au 

început în ziua când diversele fracţiuni ale Dietei se întorceau spre tribunele ambasadorilor 

Catherinei şi ai lui Frederic.“ 

 Nimeni nu ne poartă de grijă: singularizările de atitudini, inspiraţiile venite de la 

prietenii  străine, nu pot fi socotite decât ca începuturi de destrămare a politicii noastre 

externe, care nu poate fi decât politica statului român, de continuare istorică a naţiei 

româneşti… 

 Şi când vor să te servească, bolşevicii îţi fac rău!… 

Pamfil Şeicaru 

 

„Curentul“, 7 iunie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNARI POLITICE  

ALE LUI ARMAND CALINESCU 

 

 

[Bucureşti], 7–8 iunie 1937 

 

Titulescu se agită în străinătate. A avut la Toulouse
113

 o întrevedere cu Litvinov. Se 

pare că a fost însoţit de Antoniade care, din această pricină, este imediat rechemat din postul 

de ministru la Berna. 

 

Armand Călinescu, Însemnări politice (1916–1939), ediţie îngrijită şi prefaţată de Al.Gh. 

Savu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 350. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 8 iunie 1937 

 

 „Paysaniştii“, care după cum se ştie sunt oamenii Franţei, pretind a şti pozitiv că 

Victor Antonescu s-a înapoiat de la Paris cu mâinile goale. N-a obţinut nimic nici în materie 
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 Talloires. 
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de armament, nici pe terenul financiar. Franţujii ne cer să semnăm pactul de asistenţă cu ei şi 

până nu-l semnăm nu ne livrează armamentul comandat, nici nu ne fac facilităţile de schimb 

şi de transfer pe care le cerem. Din ordinul Parisului a sistat şi Cehoslovacia livrările de puşti-

mitraliere comandate la Zbroiovska (Brün). În ce priveşte facilităţile de schimb, Franţa se 

pedepseşte singură. Un comunicat cam acru al Băncii Naţionale, publicat azi-dimineaţă, 

previne publicul că cererile de schimb pentru călătorii în Franţa, la Expoziţie, nu vor mai 

putea probabil fi satisfăcute deoarece Banca Franţei opreşte tot disponibilul României în 

clearing pentru plata furniturilor franceze. 

 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
114

, 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 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. 

…………………………………………………………………………………………… 

 După întrevederea lui Titulescu cu Litvinov la Talloires, presa italiană a înjurat pe 

Titulescu de l-a spurcat, deşi acesta se grăbise să mai declare odată prin presă că adoră pe 

italieni şi că întreruperea sa din şedinţa de la Geneva cu Negusul nu fusese îndreptată 

împotriva Italiei, pe care o admiră etc. etc. Cel mai violent articol a fost al lui „Corriere de la 

Sera“; Titulescu e pur şi simplu tratat de „escroc internaţional, profitor al intrigilor pe care 

singur le pune la cale“. Articolul a fost reprodus în întregime de „Capitala“ lui Titeanu, sub 

ochii binevoitori ai cenzurii. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 269–270; 272. 
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 Se pare că la serbările Încoronării, s-a făcut Voievodului Mihai o primire într-adevăr excepţională, care a 

mirat pe mulţi. I s-a dat pasul asupra altor prinţi mai vârstnici şi mai apropiaţi de Casa Domnitoare prin rudenie. 
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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 

 

 

M. Titulesco à Bordeaux 

 

 Il y a quelques jours, M. Titulesco, interviewé au Cap-Martin, qu’il affectionne 

particulièrement, terminait ainsi sa déclaration : 

 « Il m’est doux de constater que partout en France, je me sens comme dans ma patrie. 

Il n’est donc pas étonnant que « je pense français », et c’est peut-être la raison pour laquelle 

tous les ennemis de la France sont aussi les miens ».  

 Paroles qui expriment bien le fond de la pensée et du cœur de cet homme d’État, 

étranger sans doute, mais né dans un pays tout imprégné de latinité, où la France est pour 

chaque citoyen un seconde patrie, et où notre culture est placée sur le même plan que la 

culture nationale.  

D’où l’intérêt profond que s’attache pour nous à toute son action. Nous en aurons 

preuve, lors du tour d’horizon diplomatique, qu’il nous fera faire dans sa conférence du 

Grand-Théâtre, le samedi 26 Juin, sur les « Problèmes européens de l’heure actuelle » 

auxquels ils ajouteront, en un vigoureux raccourci sur les Etats-Unis d’Amérique, les 

impressions toutes fraîches de M. Jacques Chastenet, directeur du « Temps ». 

 

 [Traducere] 

 

D. Titulescu la Bordeaux 

 

 Cu câteva zile în urmă, intervievat la Cap-Martin, o localitate pe care o îndrăgeşte în 

mod special, dl Titulescu îşi încheia declaraţia după cum urmează: 

 „Îmi face plăcere să constat că peste tot în Franţa mă simt ca în ţara mea. Nu este astfel 

deloc surprinzător că «gândesc franţuzeşte» şi acesta este poate motivul pentru care toţi 

duşmanii Franţei sunt şi duşmanii mei“.  

Cuvintele care exprimă bine fondul gândirii şi al simţirii acestui om de stat, străin 

desigur, dar născut într-o ţară impregnată în întregime de latinitate, în care Franţa este pentru 

fiecare cetăţean o a doua patrie, şi unde cultura noastră este plasată pe acelaşi plan cu cultura 

naţională.  

De aici şi profundul interes ce-l reprezintă pentru noi întreaga sa acţiune. Vom avea 

dovada vie, cu ocazia turului de orizont diplomatic, pe care ni-l va face în conferinţa sa de la 

Grand-Théâtre, sâmbătă 26 iunie, cu privire la „Problemele europene ale actualităţii“, cărora li 

se vor adăuga – într-o prezentare despre Statele Unite ale Americii, pe cât de scurtă, pe atât de 

viguroasă – impresiile foarte proaspete ale dlui Jacques Chastenet, director al ziarului „Le 

Temps“.  

 

„La France de Bordeaux & du S.O.“, 8 iunie 1937. 
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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 

 

 

Consulat de Roumanie 

à Bordeaux 

 

Bordeaux, le 8 Juin 1937 

Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 365/XIII/9 iunie 1937 

 

À son Excellence 

Monsieur le Ministre de Roumanie 

17, rue Brémontier 

Paris 

 

 Monsieur le Ministre,  

Comme suite à ma lettre de 5 Mai et votre lettre du 18 Mai 1937, j’ai l’honneur de 

vous adresser ci-inclus une des coupures du Journal « La France de Bordeaux & du S.O. », en 

date du mardi 8 courant, relative au voyage de M. Titulesco à Bordeaux.  

Agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.  

(ss) Jacques Bouffard 

 

Adnotare:  

9.VI. 1937.  

A transmite alăturata anexă la Ext[erne] spre ştiinţă. 

(ss) Constantin Dinu Cesianu  

 

[Traducere] 

 

Consulatul României 

la Bordeaux 

 

Bordeaux, 8 iunie 1937 

Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 365/XIII/9 iunie 1937 

 

Excelenţei Sale 

Domnului ministru al României 

17, rue Brémontier 

Paris 

 

 Domnule ministru,  

 Ca urmare a scrisorii mele din 5 mai 1937 şi a scrisorii dumneavoastră din 18 mai 

1937, am onoarea de a vă transmite prin prezenta un extras din ziarul „La France de Bordeaux 

& du S.O.“, de ziua de marţi 8 crt., cu privire la călătoria domnului Titulescu la Bordeaux.   
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 Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurările înaltei mele consideraţiuni. 

(ss) Jacques Bouffard 

 

Adnotare:  

9.VI. 1937.  

A transmite alăturata anexă la Ext[erne] spre ştiinţă. 

(ss) Constantin Dinu Cesianu  

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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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 

 

 

Légation Royale de Roumanie en France 

Nr. 1 365 

 

Paris, 9 iunie 1937  

Înregistrată la MAS cu nr. 34 970/18 iunie 1937 

 

 

Domnule ministru, 

Primesc de la consulul nostru de la Bordeaux şi comunic spre ştiinţă următorul extras 

din ziarul „La France de Bordeaux et du Sud-Ouest“ (8 c.). 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

(ss) Dinu Cesianu 

 

Excelenţei Sale 

Domnului V. Antonescu 

Ministru al Afacerilor Străine 

etc. etc. etc. 

 
AMAE, Fond 77/T. 34, vol. XI. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 
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[Bucureşti], 9 iunie 1937 
 
 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; se spunea că Antoniade, de la Berna, ar fi fost rechemat fiindcă însoţise pe 

Titulescu la Talloires – şi câte şi mai câte. Întâlnit pe Cădere, ministrul nostru în Iugoslavia, 

sosit ieri dimineaţă din Belgrad, foarte îngrijorat de vizita lui Neurath şi de discursurile 

schimbate în ajun între acesta şi Stojadinović. Impresia lui: iugoslavii s-au angajat pe o cale 

pe care abilitatea nemţilor i-ar fi dus mai departe decât ar fi vrut ei, cei de la Belgrad. Se 

poate; dar se poate să fie şi altfel. Bucuria lui Beck e dovadă de ceva mai mult decât crede 

Cădere. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 274. 
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ZIARUL „MIŞCAREA“ TRECE ÎN REVISTĂ  

COMENTARII ALE PRESEI ROMÂNE ŞI STRĂINE  

PRIVIND ÎNTÂLNIRRA DE LA TALLOIRES DINTRE  

NICOLAE TITULESCU ŞI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV 

 

 

Două comentarii 

 

 În legătură cu ultimele întrevederi ale dlui N. Titulescu, comentate de d. Gheorghe I. 

Brătianu în articolul „Bombe“, publicat în „Mişcarea“ de joi, citim în „Neamul Românesc“ de 

ieri, sub semnătura dlui N. Iorga, următoarele: 

 „Trec peste vizita pe care un fost preşedinte de Consiliu, în rebeliune faţă de partidul 

său, a făcut-o, în Franţa, dlui Titulescu, om de stat, oricât de valoros, dar pentru moment în 

disponibilitate. Oricine e liber să înveţe franţuzeşte unde vrea şi să ia şi lecţii de diplomţie de 

la cine vrea să-şi bată capul cu dânsul. 

 Dar d. Titulescu, înconjurat de o întreagă suită de diplomaţi români, tot în 

disponibilitate, merge să întâlnească pe d. Litvinov, care nefiind în disponibilitate, a uitat că 

România are un guvern. Discuţii cu examinare de acte au loc şi se iau un fel de deciziuni, pe 

baza – şi oarecum în numele – desigur numai a geamantanelor reciproce. 

 Care e sensul acestui «secret» proclamat prin trompetele a zeci de gazete? 

 Că d. Litvinov vrea să ne impuie o politică a sa printr-un om al său? 

 Cu toată hotărârea o refuzăm!“ 

 De asemenea, d. Gr. Gafencu, ocupându-se de aceeaşi problemă, scrie în „Timpul“ de 

astăzi: 

 „Ne-am izbit de mii de greutăţi «profesionale», când am vrut să arătăm însemnătatea 

pe care o parte din presa străină a dat-o întrevederii, la Talloires, a dlui Litvinov cu d. 

Titulescu. Azi, presa noastră poate comenta pe larg toate amănuntele acestei întrevederi. 

 De ce? 
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 Părerile oamenilor de răspundere – cum foarte bine spune d. Gheorghe I. Brătianu – nu 

ar trebui oprite – sau încurajate – în răspândirea lor, după cum convin sau nu convin 

îndrumătorilor «democraţiei noastre liberale». 

 În ce priveşte întrevederea de la Talloires, ea a ridicat o chestie de formă, de care m-

am ocupat. Nu voi stărui. Ea ridică însă şi o chestie de fond, peste care nu se poate trece uşor. 

Cei doi bărbaţi de stat – ne dezvăluie «Petit Journal», totdeauna bine informat – au 

cercetat împreună «putinţa de a salva sistemul securităţii colective şi de a îndrepta relaţiile, azi 

deosebit de confuze şi de nehotărâte, între România şi U.R.S.S.»“. 

* 

 Tema „securităţii colective“ pe care nu am înţelege-o cum trebuie înţeleasă, revine 

totuşi, ca un laitmotiv, în toate corespondenţele ziarelor şi agenţiilor străine de care am vorbit. 

 Ce înseamnă „securitate colectivă“? E o învoială internaţională prin care statele apără, 

solidar, pacea fiecăruia dintre ele: unul pentru toţi şi toţi pentru unul. 

 Principiul e minunat. Cine nu l-ar împărtăşi? Sunt două metode, însă, pentru a-l duce 

la împlinire. 

 E metoda, care până mai ieri putea fi numită „geneveză“, metodă universală, abstractă, 

străduindu-se să impuie de sus în jos un sistem unitar chiar de ar fi greşit interpretată de 

fiecare stat, de a despărţi între ele state „prietene“ şi aliate de a crea „blocuri“ vrăjmaşe în 

Europa. 

 Şi e metoda „empirică“, mai modestă, dar care câştigă zi de zi mai mulţi partizani. 

 Fiecare stat începe prin a-şi vedea de propria lui siguranţă. Îşi întăreşte apoi legăturile 

fireşti cu statele cu care are interese comune. În cazul nostru, pune rânduială şi armonie în 

Mica Antantă şi între Mica Antantă şi Polonia. Şi numai atunci se străduieşte să cuprindă 

sistemul său mai restrâns, de siguranţă efectivă, într-un sistem general. 

* 

 Şi dacă – ni se spune – dinăuntru în afară sistemul nu poate fi desăvârşit? 

 Atunci, rămânem cel puţin cu o ţară înarmată şi cu doi, trei aliaţi siguri. 

 Pe când, dacă sistemul universal dă greş, rămânem doar cu o iluzie de securitate, – cu 

nimic. 

 

„Mişcarea, 9 iunie 1937. 
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CONFERINŢĂ SUSŢINUTĂ DE NICOLAE TITULESCU LA LONDRA,  

ÎN CAMERA COMUNELOR 

 

 

 Londra, 9 iunie 1937 

 

“Silence is synonymous with death.  

A word spoken in time  

is synonymous with life” 

 
Mr. Chairman, 

Gentlemen,  
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I thank you very much for the kind words you have said about me. For my part, I 

should like to tell you that I feel very much at home in the atmosphere of the Left and the 

ideas you represent.  

During the twenty years of my uninterrupted ministerial career, I have only been a 

Non Party Man since the death of my chief, Take Ionesco, that is since 1922. Before that, I 

was a member of his party, the Democratic Party, which was the most advanced in Romania 

as regards ideas. I became Minister for Finance in the National Cabinet that decided the entry 

of Romania into the war in 1916, on the side of Great Britain.  

When the war WAS ended, I tried to put into practice my Left ideals that I had never 

ceased to serve. And so, the idea came to me, to make the Capital Levy in Romania. Today, 

after sixteen years, I still believe that if we had followed this method, we would have a 

stronger and more stable currency. But public opinions in Romania judged otherwise. 

Because of the Capital Levy, I left the Ministry of Finance. King Ferdinand called me to say: 

“You have not fallen, since Parliament approved your law. You are still standing. And so, I 

propose that you should go as Minister to London and Permanent Delegate to the League of 

Nations.” I accepted, and so I became a diplomat. One day I met the late Lord Snowden, who 

was always very friendly with me. I told him, “You wrote a book on the Capital Levy, but you 

never put your ideas into practice. And people say of you that you have been a great 

Chancellor of the Exchequer. I did not write a book about it, but I tried to apply your ideas. 

And people say about me, that I was a bad Chancellor of the Exchequer!” Lord Snowden 

laughed! 

As diplomat, for fifteen years I have been active without a break. I have been twice 

Minister in London and I have been in seven separate Cabinets Minister for Foreign Affairs. I 

do not know if I have been a good diplomat, but, if by chance, I have done something good in 

this direction, I owe it to Labour ideals. Without that, I would have continued my career 

inside the frontiers of Romania.  

And now let me say, the time has come for the men in every country, who have the 

same ideas, to act together in harmony. It is only if this is done, that the dictatorships will not 

conquer the democracies. Europe is no longer a collection of States. Europe is one State 

divided up into separate parts by administrative measures, incorporated in the frontiers. That 

is why a single action is necessary. Rome and Berlin saw this and they act in consequence. 

Let the democrats in other countries understand this and let them act together.  

Let me tell you what I think might constitute the essential points in the orientation of 

this concerted action of European democracy.  

First of all, we must make the League of Nations and collective security the basis of 

our international policy.  

The League has been faced with failures we must admit. In the Sino-Japanese 

conflict, the League failed because it did not act. In the Italo-Ethiopian conflict, the League 

failed because its action was ineffective.  

What are the reasons for the League’s failures? There is only one reason: the men 

have failed who act in the name of the League. They have not fulfilled their international 

duty. As usually, men look for the guilty ones in those around them and not in themselves. 

They decided that the reform of the Covenant is necessary, and proceeded to have an 

examination made of the proposed reform. That is real hypocrisy. The Covenant is in no way 

defective. On the pretext of enforcing it, they are trying to weaken it. That is why I shall 

always be opposed to the reform of the Covenant, and in favour of its literal application by all 

the signatories.  

But the Covenant should be completed by regional military agreements, which should 

function at the same time as the economic sanctions, that are and should remain universal. 

What is a region? That is a question for discussion. But it seems to me that English public 
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opinion is greatly mistaken in imagining that in Europe there exists any region in which 

England is not interested.   

Let us remember, first of all, that Great Britain is bound by the Covenant to defend 

international law. Let us remember, too, that after Germany’s action on the 7th March 1936, 

England became the ally in due form of France. 

But of what France? Of a France pledged to five treaties of alliance, which give her 

great power on the Continent: the alliance with Poland, the alliance with Czechoslovakia, the 

alliance with Soviet Russia, the alliance with Romania, the alliance with Yugoslavia.  

It is true that in form the two last treaties are treaties of friendship, but in practice 

they are alliances. There are so many signed treaties which are not applied, that I considered 

as we were practising an alliance with France, without having it, we should draw up the legal 

instrument in due form to consecrate it. From June 1936, I worked in this sense and France 

offered us a formal alliance in November 1936.  

But even if we omit these two treaties from the five I have just mentioned, even if we 

reduce the international pledges of France to her treaties with Czechoslovakia and Soviet 

Russia, we have an observation to make and a question to put: 

The observation is this, that France only signed her treaty with Soviet Russia, when 

Great Britain and Italy, after studying it, replied in writing that this treaty in no way 

contradicts the Treaty of Locarno.  

The question I wish to put is the one that haunts the mind of all the true friends of 

Peace: 

Suppose that Germany attacks Czechoslovakia, with the object, there is no possible 

doubt, of seizing the Romanian oilfields and to be able to continue her match against the 

territories of Soviet Russia, one of which, the Ukraine, that vast reservoir of raw materials, 

has been since before 1914, the object of the most audacious German plans.  

Suppose that the Council of the League declares unanimously that Germany is an 

aggressor, or that its vote is split on this point: France prepares to go to war in virtue of 

Article 16 or of Article 15, paragraph 7, of the Covenant. In acting in this way, France fulfils 

an international duty. When France attempts to cross German territory, Germany attacks her.  

Would France not be the victim of an aggression, if, when applying the sanctions of 

Article 16, she is attacked by Germany?  Yes, certainly she would be. Article 16 of the 

Covenant says expressis verbis: Members of the League agree “they will mutually support 

one another in resisting any special measures aimed at one of their number by the Covenant 

breaking State.” 

What should Great Britain do in such a case? Give France immediately the help 

stipulatd in her Treaty of Alliance, for the carrying out of an international duty by France 

could never be regarded as a provocation of Germany.  

That is why I have always been surprised by the distinction that is made in this 

country between the security of the East and the security of the West.  

It is not for the security of the East, that Great Britain will go to war. It is to defend 

international law and for the security of the West – that is to say, the security of France, when 

France is acting on behalf of the League of Nations, for the maintenance of peace in the 

different regions that her various treaties of alliance cover – that Great Britain will have to act.  

Should Great Britain not act, I must confess that I greatly prefer to the policy that is 

being followed today, that of splendid isolation. That such a policy is no longer in conformity 

with the present interests of Great Britain is clear. But at least it has the merit of being honest, 

and it does not create dangerous illusions in other countries.  

The second point of orientation for a common policy of European democracies is the 

necessity to say beforehand what each country will do in the case of an eventual aggression. 

Silence in this question is synonymous with death. A word spoken in time is synonymous 
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with life. War only is possible there where there is a certainty of impunity. Remove this 

certainty as quickly as possible and we shall keep peace the longest possible time.  

I have been struck by the difficulty people have here in realising truth. They say: “To 

commit ourselves beforehand is a thing that the man in the street will never understand.”  That 

is a thing I find inconceivable. If you say nothing, you bring England direct to war. By 

speaking beforehand, you maintain peace. I am sure that if one were to teach this to the man 

in the street, he would not hesitate a moment in allowing the government to speak openly and 

beforehand, instead of being led to death by its silence.  

Great Britain is for me a Kodak film, which has already been exposed, but which has 

not yet been developed. I see the picture already. The man in the street will see it only when 

events will allow the development of the film. 

I have not the slightest doubt what Great Britain will do if war breaks out. What I 

would wish is to see Great Britain act, so as to prevent war. I am sure we are all in agreement 

when I say: We want to avoid war, not to win it a second time.  

Great Britain must realise that her fate is to write a play, either in two acts, or in one. 

In the first case the play will be a tragedy. Its first act will be War in the East and Peace in the 

West. In the second act, Great Britain and many other Powers in the West will know defeat by 

a Germany whose power has increased by all the territorial possessions annexed, or by all the 

economic resources won.  

In the second case, Great Britain will write a play in one act. It will not be a tragedy. 

In it Great Britain will deal with the subject of her entry into a team of Powers interested in 

the maintenance of Peace in the East. And the merit of this second play is, that once written, it 

will never be played. Germany will be the first to recognise, that against such a group of 

States, she would lose the war. In 1914, Germany was deceived by Great Britain, when she 

saw Great Britain renounce her neutrality. If the right gesture makes a new deception 

impossible, Peace can be preserved for a long time.  

The third point of orientation of European democracies is for them to hold themselves 

at an equal distance from the extreme Left as from the extreme Right, although in my opinion, 

when you analyse these two doctrines, you find them identical.  

Some one asked me one day: “What is the difference between Communism and 

Hitlerism or Fascism?” I replied: “Suppose you have three cows. Communism takes them 

from you and you will never hear anything more of these cows. Hitlerism and Fascism will 

leave them with you on these terms: You will keep these cows but you will never again have 

the right to milk them. In addition you will pay all the costs of food and the upkeep of these 

cows.” 

I understand the necessity for democracies to hold themselves apart from the struggle 

of ideology. But when on the pretext of ideology, they destroy our interests, for instance as in 

the case of Spain and in the case of the League of Nations, abstention is inconceivable.  

Again, are we to practice the policy of non-intervention in presence of the campaign 

to destroy the League, which is being conducted by the so-called totalitarian States? It must 

not be forgotten that the struggle of ideology has an aspect of interior policy, in which I would 

not interfere, and an aspect of foreign policy, and here duty commands us to resist and to fight 

in our turn. We must at all costs defend the League of Nations.  

A fourth point of orientation of the policy of European democracies is that they 

should have, in the international field, relations of close friendship with Soviet Russia.  

Communism, whose declared enemy I am, is one thing. Friendship with Soviet 

Russia, who is useful to us from every point of view, is quite another thing. 

I have so keenly supported this policy, based on the discrimination I have just stated, 

that the propaganda of the International Right, to prevent me from acting in the sense of my 

views, attacked me as a communist! I replied quietly, “I have too many suits, too many shirts 
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and too many ties, to be a communist. The bills of my English tailors, Hill Brothers, are the 

best certificate of my bourgeois mentality.” And without hesitation, I went on with my policy. 

May I be allowed to point out, that the policy followed here and in France is not of a 

kind to keep the Soviets definitely in our camp.  

In England the Soviets are treated with hauteur. And the policy of rapprochement that 

certain Englishmen recommended with Germany, a policy with which certain facts concord, 

creates an impression, which makes the Soviets think “Great Britain is not a friend.” 

We should not forget that in time of war, Soviet Russia has a reservoir of one 

hundred and seventy million men, tremendous riches in raw material, and an air service 

capable of replacing any machines destroyed to an extent no other State can equal.  

One should always show great friendship to those who will be asked to die for us in 

time of war.  

In France things are still worse.  

Mr. Laval, continuing the policy of Mr. Paul-Boncour, signed with the Soviets a Pact 

of Mutual Assistance in May 1935. Then, it was precisely the French signatory of the treaty 

who refused to ratify it. Very clever German propaganda made the whole French Right 

oppose this treaty. They could neither combat France, for they had signed a treaty of alliance, 

nor could they declare themselves frankly the friends of France, as the treaty had not been 

ratified. When on the 7th March 1936, Germany occupied the demilitarised zone, France 

ratified immediately the Assistance Pact with the Soviets.  

President Millerand declared in the Senate that although he was against Soviet 

Russia, between Germany and Russia, he preferred the latter. That is all very well, but to 

recognise somebody as a friend, only because in case of danger you will need his help, does 

not create the best quality of friendship, nor the most fruitful.  

Today the Franco-Russian Assistance Pact is meeting with a new difficulty in regard 

to the conclusion of military agreements. The Russians want military agreements; the French 

government hesitates.  

I consider it a big mistake not to conclude these agreements immediately. The 

military agreements would in no way amplify France’s obligations for the cases in which she 

is obliged to go to war.  

If France does not consider Soviet Russia to be the victim of an aggression, both the 

political agreement and the military agreements are dead letters. 

But if France considers she should go to war and if no military agreements exist to 

co-ordinate in advance the Russian and French operations, France enters chaos and risks to 

lose the war, because of the lack of concerted action beforehand, between her and her ally, 

Soviet Russia.  

That is very dangerous. And the situation makes me more uneasy when I realise that 

the Soviets may consider the refusal to conclude the military agreements as a tacit 

cancellation of the Mutual Assistance Pact with France, and therefore, they may be led to seek 

their security by an understanding with Germany.  

We must not forget that Hitlerist propaganda is Germanising Central Europe. No 

contrary propaganda is made by the democratic States. Things have gone so far, that there are 

many people in Central Europe who admire, as bold and powerful acts, the cruelties that the 

totalitarian States inflict, because they hear no voice to blame.  

We must also remember that, in spite of the struggle of ideology, there are many 

points of contact between the Germans and the Russians.  

The friendship between the heads of the two armies and the intensity of the economic 

exchanges between the two countries are a proof of it. It must not be forgotten that the 

Russians and the Germans have traditional ties of friendship and that the Russians only 

accidentally became allies of France. Before the Great War, the Kaiser made the mistake of 
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not renewing the treaty of reassurance with Russia promoted by Bismarck and this led the 

Russians to ally themselves with France. In recent years, it was the attacks made by 

Chancellor Hitler on Communism and his threats, which decided the Russians to sign the Pact 

of Mutual Assistance with France. And it must be added that the greatest advantage of the 

Franco-Soviet Treaty is of a negative order: the fact that Soviet Russia will not help the 

German army with her troops and her raw materials.  

Should the Soviets feel that they had been abandoned by the Western States, they 

would be poor diplomats if they did not try to come to a direct understanding with Germany. 

And, in that case, France and Great Britain would find themselves alone, facing a Germany 

strengthened by having at her disposal all the raw materials from Russia and by the neutrality 

of Central Europe. In such case, Germany would be stronger than if she had been victorious in 

a war in the East, in which the Western Powers had taken no part, for she would have made 

none of the sacrifices that war implies.  

That is why I say: “Take care of the Soviets. If you do not have them with you, it 

means that you will have them against you.” 

To conclude the above remarks I would say: Europe is struggling now to achieve its 

unity. Europe will obtain unity, either by the victory of the parties of the Right, or by the 

victory of the parties of the Left.  

In the first case, we shall witness a backward step in history for, for some time, the 

liberties of democracy, the fruit of long struggle and of bitter sacrifice, will be suspended.  

In the second case, we shall see a scene of happiness: Europe will be living a healthy 

democracy, that can conciliate the demands of liberty with those of authority. It is for English 

democracy to put itself at the head of the great struggle which is beginning to that end. It is 

English democracy which must save the dignity of the human being. It is for English 

democracy to dispel the anxiety caused by the fear that dictatorship may spread beyond its 

present frontiers, that it may install itself everywhere, in every country, to ravish from each 

one of us the principal reason for which we live: our Freedom.  

 

[Traducere] 

 

„Tăcerea este sinonimă cu moartea. 

Un cuvânt spus la timp este sinonim cu viaţa“ 

 

 Domnule preşedinte, 

 Domnilor, 

 Vă mulţumesc foarte mult pentru cuvintele amabile pe care le-aţi spus despre mine. În 

ceea ce mă priveşte, aş dori să vă spun că mă simt ca acasă în atmosfera Stângii şi a ideilor pe 

care le reprezentaţi. 

 În decursul celor douăzeci de ani de neîntreruptă carieră ministerială, am fost fără de 

partid doar de la moartea şefului meu, Take Ionescu, adică din 1922. Înainte de asta, am fost 

membru al partidului său, Partidul Democrat, cel mai avansat partid din România în privinţa 

ideilor. Am devenit ministru de Finanţe în cabinetul naţional care a decis intrarea României în 

Război
115

 în 1916, de partea Marii Britanii. 

 După terminarea războiului, am încercat să pun în practică idealurile mele de stânga, 

pe care nu am încetat să le slujesc. Şi aşa mi-a venit ideea de a forma capitalul asociat în 

România. Astăzi, după şaisprezece ani, încă mai cred că dacă am fi adoptat această metodă, 
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 La 17 august 1916 se semnează la Bucureşti Tratatul de alianţă între România, pe de o parte, şi Franţa, Marea 

Britanie, Rusia şi Italia, pe de altă parte. Printre condiţiile intrării României în război de partea Antantei, se 

stipula şi satisfacerea dezideratului unirii cu România a teritoriilor româneşti din Austro-Ungaria. La 27 august 

1916, România a declarat război Austro-Ungariei. 
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am avea o monedă mai puternică şi mai stabilă. Dar opinia publică din România a fost de altă 

părere. Din cauza capitalului asociat am părăsit Ministerul de Finanţe
116

. Regele Ferdinand
117

 

m-a chemat să-mi spună: „Nu aţi căzut, de vreme ce Parlamentul v-a aprobat legea. Sunteţi 

încă în picioare. Vă propun deci să plecaţi ministru
118

 la Londra şi delegat permanent la 

Societatea Naţiunilor.“ Am acceptat şi astfel am devenit diplomat. Într-o zi m-am întâlnit cu 

răposatul Lord Snowden
119

, care se purta întotdeauna foarte prietenos cu mine. I-am spus: 

„Aţi scris o carte despre capitalul asociat, dar nu v-aţi pus niciodată ideile în practică. Şi se 

spune despre dumneavoastră că aţi fost un mare ministru de Finanţe. Eu nu am scris nicio 

carte pe tema aceasta, dar am încercat să aplic ideile dumneavoastră. Şi se spune despre mine 

că am fost un slab ministru de Finanţe!“ Lord Snowden a râs! 

 Ca diplomat, activez de cincisprezece ani fără întrerupere. Am fost de două ori 

ministru la Londra şi în şapte cabinete diferite am deţinut funcţia de ministru al Afacerilor 

Străine. Nu ştiu dacă am fost un bun diplomat, dar, dacă din întâmplare, am realizat ceva bun 

în această direcţie, acest lucru îl datorez idealurilor laburiste. Fără ele, mi-aş fi continuat 

cariera în interiorul graniţelor României. 

 Şi acum, permiteţi-mi să spun că a sosit timpul ca oamenii din toate ţările, care 

împărtăşesc aceleaşi idei, să acţioneze împreună, în armonie. Numai dacă acest deziderat va fi 

realizat, dictaturile nu vor cuceri democraţiile. Europa nu mai este o colecţie de state. Europa 

este un stat divizat în părţi separate prin măsuri administrative, încorporate în frontiere. Iată 

de ce e necesară o acţiune unică. Roma şi Berlinul au înţeles lucrul acesta şi acţionează în 

consecinţă. Să înţeleagă şi democraţii din alte ţări acest lucru şi să acţioneze împreună. 

 Daţi-mi voie să vă spun ce cred eu că ar putea constitui punctele esenţiale ale orientării 

acestei acţiuni concertate a democraţiei europene. 

 În primul rând, trebuie să facem din Societatea Naţiunilor şi securitatea colectivă baza 

politicii noastre internaţionale. 

 Trebuie să recunoaştem că Societatea Naţiunilor a fost confruntată cu o serie de 

insuccese. În conflictul chino-japonez, ea a eşuat pentru că nu a acţionat. În conflictul italo-

etiopian, Societatea Naţiunilor a eşuat pentru că acţiunea sa a fost ineficientă. 

 Care sunt cauzele insucceselor Societăţii Naţiunilor? Există o singură cauză: oamenii 

care acţionează în numele Societăţii Naţiunilor au eşuat. Ei nu şi-au îndeplinit misiunea lor 

internaţională. Ca de obicei, oamenii caută pe cei vinovaţi în jurul lor, nu în ei înşişi. Au decis 

că e necesară reforma Pactului şi au determinat o examinare a reformei propuse. Lucrul acesta 

este pură ipocrizie. Pactul nu este nicidecum defectuos. Sub pretext că îl consolidează, ei 

încearcă să îl slăbească. Iată de ce mă voi opune întotdeauna reformei Pactului şi voi fi pentru 

aplicarea sa întocmai de către toţi semnatarii. 

 Dar Pactul trebuie să fie completat de acorduri militare regionale, care să funcţioneze 

în acelaşi timp cu sancţiunile economice, ce sunt şi trebuie să rămână universale. Ce 

înţelegem prin „regiune“? Este o problemă care rămâne de discutat. Însă părerea mea este că 

opinia publică engleză se înşală amarnic imaginându-şi că în Europa ar exista vreo regiune 

care să nu intereseze Anglia. 

 Să ne amintim, mai înainte de toate, că Marea Britanie este obligată, în virtutea 

Pactului, să apere legea internaţională. Să ne mai amintim şi că, după acţiunea Germaniei din 

7 martie 1936, Anglia a devenit aliată în toată regula a Franţei. 
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 Dar a cărei Franţe? A unei Franţe legată prin cinci tratate de alianţă, care îi dau o mare 

putere pe continent: alianţa cu Polonia, alianţa cu Cehoslovacia, alianţa cu Rusia Sovietică, 

alianţa cu România, alianţa cu Iugoslavia. 

 Este adevărat că, în formă, ultimele două tratate sunt tratate de prietenie, dar, în 

practică, ele sunt alianţe. Există atâtea tratate semnate care nu se aplică, încât am considerat 

că, întrucât noi tot practicam o alianţă cu Franţa fără a o avea, trebuia alcătuit un instrument 

legal, în forma cuvenită, care să o consacre. Am acţionat în sensul acesta cu începere din iunie 

1936, iar în noiembrie 1936 Franţa ne-a oferit o alianţă formală. 

 Dar chiar omiţând aceste două tratate din cele cinci pomenite, chiar reducând 

angajamentele internaţionale ale Franţei la tratatele ei cu Cehoslovacia şi cu Rusia Sovietică, 

avem de făcut o observaţie şi de pus o întrebare: 

 Observaţia este următoarea: Franţa de abia semnase tratatul ei cu Rusia Sovietică, când 

Marea Britanie şi Italia, după ce l-au studiat, au răspuns în scris că acest tratat nu contrazice în 

niciun fel Tratatul de la Locarno. 

 Întrebarea pe care doresc să o pun este cea care stăruie în minţile tuturor adevăraţilor 

prieteni ai păcii: 

 Să presupunem că Germania atacă Cehoslovacia, fără îndoială cu scopul de a acapara 

regiunile petrolifere româneşti şi de a-şi putea continua marşul împotriva teritoriilor Rusiei 

Sovietice, dintre care unul, Ucraina, acel vast rezervor de materii prime, a fost încă înainte de 

1914 ţinta celor mai temerare planuri germane. 

 Să presupunem că Consiliul Societăţii Naţiunilor declară unanim că Germania este 

agresor sau că asupra acestui punct votul său este împărţit: Franţa se pregăteşte să intre în 

război în virtutea Articolului 16 sau a Articolului 15, paragraf 7 al Pactului. Acţionând astfel, 

Franţa îşi îndeplineşte o îndatorire internaţională. Când Franţa încearcă să traverseze teritoriul 

german, Germania o atacă. 

 Nu ar fi oare Franţa victima unei agresiuni, dacă, atunci când aplică sancţiunile 

prevăzute de Articolul 16, este atacată de Germania? Da, fără îndoială că ar fi. Articolul 16 al 

Pactului spune expressis verbis
120

: Membrii Societăţii sunt de acord că „se vor sprijini 

reciproc, unii pe alţii, opunându-se oricăror măsuri speciale îndreptate împotriva unuia dintre 

ei de către statul care încalcă Pactul“. 

 Ce trebuie să facă Marea Britanie într-un asemenea caz? Să acorde imediat Franţei 

ajutorul stipulat în tratatul ei de alianţă, căci ducerea la îndeplinire a unei îndatoriri 

internaţionale de către Franţa nu ar putea fi niciodată privită ca o provocare a Germaniei. 

 Iată de ce m-a surprins întotdeauna distincţia care se face în această ţară între 

securitatea Estului şi securitatea Vestului. 

 Marea Britanie nu va intra în război pentru securitatea Estului. Pentru apărarea legii 

internaţionale şi pentru securitatea Vestului – adică, securitatea Franţei, atunci când Franţa 

acţionează în numele Societăţii Naţiunilor pentru menţinerea păcii în diferite regiuni incluse 

în diversele ei tratate de alianţă – va trebui să acţioneze Marea Britanie. 

 Dacă Marea Britanie nu va acţiona, trebuie să mărturisesc că prefer de o mie de ori 

politica splendidei izolări în locul politicii de astăzi. Este evident că o astfel de politică nu mai 

e în conformitate cu interesele actuale ale Marii Britanii. Dar cel puţin are meritul de a fi 

onestă şi de a nu crea iluzii periculoase în alte ţări. 

 Cel de al doilea punct de orientare pentru o politică comună a democraţiilor europene 

este necesitatea de a spune dinainte ce va face fiecare ţară în caz de o eventuală agresiune. 

Tăcerea în această problemă este sinonimă cu moartea. Un cuvânt spus la timp este sinonim 

cu viaţa. Războiul este posibil numai acolo unde există certitudinea impunităţii. Înlăturaţi 

această certitudine cât de curând posibil şi vom păstra pacea cât mai mult timp posibil. 
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 Am fost frapat de dificultatea pe care o au cei de aici în înţelegerea adevărului. Ei 

spun: „A ne angaja dinainte, este un lucru pe care omul de rând nu-l va înţelege niciodată“. 

Găsesc că e ceva de neconceput. Dacă nu spuneţi nimic, veţi aduce Anglia direct în situaţie de 

război. Vorbind în prealabil, menţineţi pacea. Sunt sigur că dacă cineva l-ar instrui în această 

direcţie pe omul de rând, el nu ar ezita niciun moment să permită guvernului să vorbească 

deschis şi cu anticipaţie, în loc de a lăsa ca tăcerea lui să-l ducă la moarte. 

 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. 

 Nu am nici cea mai mică îndoială cu privire la ce va face Marea Britanie, dacă va 

izbucni războiul. Dar aş dori să văd că Marea Britanie acţionează pentru a împiedica războiul. 

Sunt sigur că mă aflu în asentimentul tuturor când spun: Noi vrem să evităm războiul, nu să-l 

câştigăm a doua oară. 

 Marea Britanie trebuie să înţeleagă că soarta ei este aceea de a scrie o piesă fie în două 

acte, fie în unul singur. În primul caz, piesa va fi o tragedie. Primul act va fi război în Răsărit 

şi pacea în Apus. În actul al doilea, Marea Britanie şi multe alte puteri din Occident vor 

cunoaşte înfrângerea din partea unei Germanii a cărei putere va creşte de pe urma tuturor 

teritoriilor anexate sau a resurselor economice obţinute. 

 În cel de al doilea caz, Marea Britanie va scrie o piesă într-un act. Ea nu va fi o 

tragedie. În această piesă, Marea Britanie se va preocupa de intrarea ei într-un grup de puteri 

interesate în menţinerea păcii în Răsărit, iar meritul acestei a doua piese este că, o dată scrisă, 

nu va fi niciodată jucată. Germania va fi prima care să recunoască că împotriva unui 

asemenea grup de state ea va pierde războiul. În 1914 Germania a fost decepţionată de Marea 

Britanie, atunci când a văzut că Marea Britanie renunţă la neutralitate. Dacă un alt gest 

potrivit face imposibilă o nouă decepţie, pacea poate fi păstrată pentru mult timp. 

 Al treilea punct de orientare al democraţiilor europene este să se ţină la distanţă egală 

atât faţă de extrema stângă, cât şi faţă de extrema dreaptă, deşi, după părerea mea, când se 

analizează aceste două doctrine, ele apar identice. 

 Cineva m-a întrebat cândva: „Care este diferenţa dintre comunism şi hitlerism sau 

fascism?“ I-am răspuns: „Presupune că ai trei vaci. Comunismul ţi le ia şi nu vei mai auzi 

niciodată despre aceste vaci. Hitlerismul şi fascismul ţi le vor 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.“ 

 Înţeleg necesitatea ca democraţiile să nu se implice în lupta ideologică. Dar când, sub 

pretextul ideologiei, ele ne distrug interesele, ca în cazul Spaniei de pildă, sau în cazul 

Societăţii Naţiunilor, abţinerea este de neconceput. 

 Vă întreb încă o dată: trebuie să practicăm o politică de neintervenţie, atunci când aşa-

numitele State totalitare duc o campanie de distrugere a Societăţii Naţiunilor? Nu trebuie uitat 

că lupta ideologică are un aspect privind politica internă, în care nu vreau să mă amestec, şi un 

aspect privind politica externă, iar aici, datoria ne ordonă să ne împotrivim şi să luptăm la 

rândul nostru. Trebuie să apărăm cu orice preţ Societatea Naţiunilor. 

 Al patrulea punct de orientare al politicii democraţiilor europene este acela că ele 

trebuie să aibă, în plan internaţional, relaţii de strânsă prietenie cu Rusia Sovietică. 

 Comunismul, al cărui duşman declarat sunt, este un lucru. Prietenia cu Rusia 

Sovietică, care ne e folositoare din toate punctele de vedere, este cu totul altceva. 

 Am sprijinit atât de asiduu această politică bazată pe discriminarea pe care tocmai am 

făcut-o, încât, pentru a mă împiedica să acţionez în lumina vederilor mele, propaganda 

Dreptei internaţionale m-a atacat numindu-mă comunist! Am replicat liniştit: „am prea multe 

costume de haine, prea multe cămăşi şi prea multe cravate pentru a fi un comunist. Notele de 
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plată la croitorii mei englezi, Hill Brothers, sunt cel mai bun certificat al mentalităţii mele 

burgheze“. Şi fără nicio ezitare mi-am continuat politica. 

 Să-mi fie permis să subliniez că politica dusă aici şi în Franţa nu este de natură să-i 

ţină în mod cert pe sovietici în tabăra noastră. 

 În Anglia, Sovietele sunt tratate de sus. Iar politica de apropiere cu Germania, pe care 

o recomandă anumiţi englezi, o politică cu care concordă anumite fapte, creează o impresie ce 

determină pe sovietici să gândească: „Marea Britanie nu ne este prietenă.“ 

 Nu trebuie să uităm că, în caz de război, Rusia Sovietică are o rezervă de o sută 

şaptezeci de milioane de oameni, extraordinare resurse de materii prime şi o aviaţie în stare să 

înlocuiască orice aparat distrus într-o proporţie care nu poate fi egalată de niciun alt stat. 

 Trebuie să li se dea întotdeauna dovada unei mari prietenii acelora cărora li se va cere 

să moară pentru noi în război. 

 În Franţa lucrurile merg şi mai prost. 

 Domnul Laval, continuând politica domnului Herriot şi a domnului Paul-Boncour
121

, a 

semnat cu Sovietele un pact de asistenţă mutuală în mai 1935. Apoi, exact semnatarul francez 

al tratatului a refuzat să-l ratifice. O propagandă germană foarte inteligentă a făcut ca întreaga 

dreaptă franceză să se opună acestui tratat. Sovietele nici nu se puteau bate cu Franţa, întrucât 

semnaseră un tratat de alianţă, nici nu se puteau declara sincer prietenii Franţei, de vreme ce 

tratatul nu fusese ratificat. Când, la 7 martie 1936, Germania a ocupat zona demilitarizată, 

Franţa a ratificat imediat pactul de asistenţă cu Sovietele. Preşedintele Millerand
122

 a declarat 

în Senat că, deşi el este împotriva Rusiei Sovietice, între Germania şi Rusia o preferă pe 

aceasta din urmă. Până aici totul e foarte bine, dar să recunoşti pe cineva drept prieten numai 

pentru că, în caz de pericol, ai nevoie de ajutorul lui, nu înseamnă să cultivi nici cea mai bună 

şi nici cea mai fructuoasă prietenie. 

 Astăzi, Pactul de asistenţă franco-rus este confruntat cu o nouă dificultate privind 

încheierea de acorduri militare. Ruşii doresc acorduri militare; guvernul francez ezită. 

 Consider că e o mare greşeală faptul că aceste acorduri nu se încheie imediat. 

Acordurile militare nu ar amplifica în niciun mod obligaţiile Franţei pentru cazurile în care ea 

este obligată să intre în război. 

 Dacă Franţa nu consideră că Rusia Sovietică este victimă a unei agresiuni, atât acordul 

politic, cât şi acordurile militare sunt literă moartă. 

 Dar dacă Franţa consideră că trebuie să intre în război şi dacă nu există niciun acord 

militar care să coordoneze dinainte operaţiile ruseşti şi franceze, Franţa intre în haos şi riscă 

să piardă războiul din cauza lipsei acţiunii concertate în prealabil între ea şi aliatul ei, Rusia 

Sovietică. 

 Lucrul acesta e foarte periculos. Şi situaţia mă nelinişteşte şi mai mult, când îmi dau 

seama că Sovietele pot considera refuzul de a încheia acordurile militare drept o anulare tacită 

a pactului de asistenţă mutuală cu Franţa şi, prin urmare, pot fi împinse să-şi caute securitatea 

printr-o înţelegere cu Germania. 

 Nu trebuie să uităm că propaganda hitleristă germanizează Europa Centrală. Statele 

democratice nu fac niciun fel de propagandă contrară. Lucrurile au mers atât de departe încât 

în Europa Centrală există mulţi oameni care admiră drept curajoase şi autoritare cruzimile 

săvârşite de Statele totalitare, pentru că nu aud niciun glas care să le înfiereze. 

 Trebuie, de asemenea, să ne amintim că, în ciuda luptei ideologice, există multe puncte 

de contact între germani şi ruşi. 

 Prietenia dintre conducătorii celor două armate şi intensitatea schimburilor economice 

dintre cele două ţări sunt o dovadă a celor afirmate. Nu trebuie uitat că ruşii şi germanii au 

legături tradiţionale de prietenie şi că ruşii au devenit doar accidental aliaţii Franţei. Înainte de 
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Marele Război, Kaiserul a făcut greşeala de a nu reînnoi tratatul de reasigurare cu Rusia, 

promovat de Bismarck, iar acest lucru i-a determinat pe ruşi să se alieze cu Franţa. În ultimii 

ani, ceea ce i-a decis pe ruşi să semneze Pactul de asistenţă mutuală cu Franţa au fost atacurile 

cancelarului Hitler la adresa comunismului şi ameninţările sale. Şi trebuie adăugat că cel mai 

mare avantaj al tratatului franco-sovietic este de ordin negativ: faptul că Rusia Sovietică nu va 

ajuta armata germană cu trupele ei şi cu materiile ei prime. 

 Dacă sovieticii ar simţi că sunt părăsiţi de statele occidentale, ar fi proşti diplomaţi 

dacă nu ar încerca să intre în înţelegere directă cu Germania. Iar, în cazul acesta, Franţa şi 

Marea Britanie s-ar afla singure în faţa unei Germanii întărite prin faptul că ar avea la 

dispoziţie din Rusia toate materiile prime şi ar beneficia de neutralitatea Europei Centrale. 

Într-un astfel de caz, Germania ar fi mai puternică decât dacă ar ieşi victorioasă dintr-un 

război în Răsărit, la care puterile occidentale nu ar lua parte, deoarece ea nu ar face niciunul 

din sacrificiile implicate în război. 

 Iată de ce vă spun: „Aveţi grijă de sovietici. Dacă nu îi aveţi cu voi, înseamnă că îi veţi 

avea împotrivă“. 

 În încheierea remarcilor de mai sus voi spune: 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 ei actuale, că ea se 

poate instala pretutindeni, în toate ţările, pentru a ne răpi fiecăruia dintre noi principalul temei 

pentru care trăim – Libertatea. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI; vezi şi în Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pp. 584–595; pp. 572–583. Scurtă relatare în „Universul“, 11 

iunie 1937. 
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CUVÂNTARE ŢINUTĂ DE NICOLAE TITULESCU LA LONDRA,  

LA INSTITUTUL REGAL PENTRU AFACERI INTERNAŢIONALE 

 

 

Londra, 9 iunie 1937 

 

“Is the reform of the Covenant of the League of Nations Desirable?” 

 

My Lord Chairman,  

Ladies and Gentlemen, 

It is with profound gratitude that I thank Lord Cecil for the kind words he has been 

good enough to say here. From my long collaboration with him at the League of Nations, 

Lord Cecil has made me feel three sentiments towards him: that of respect, that of admiration, 

and that of affection. He is the most disinterested servant of the Ideal, that I have ever met. In 
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my much more limited and much more modest domain, I too am a servant of the Ideal. That is 

what probably explains our common manner of thinking and feeling, which is at the basis of 

the precious links that bind me to him.  

Among the great ideals that Humanity tried to serve, that of the League of Nations is 

in the foreground.  

It must be acknowledged that the League of Nations has recently met with failures that 

have profoundly affected its prestige. If we can explain certain of these as due to the fact that 

the League did not act as in the case of the Sino-Japanese conflict, the latest failure, that in the 

Italo-Ethiopian conflict, was due to the ineffective action taken by the League. 

We have a League of Nations. It must live, but it must also fulfil its mission. The 

League is not a moral academy, a brotherhood of technicians. It is a political institution, 

whose principal aim is to prevent war.  

What are the causes of the League of Nations’ failures? To my mind, there is no 

possible doubt. It is the men who incarnate the League, who have failed in the 

accomplishment of their international duty. Those people, who always look for the guilty ones 

around them, and never in themselves, think it is the Covenant that has been badly framed, 

and that the Covenant should be reformed. I do not share this opinion. 

I have not come here today to indulge in oratory. I have chosen, voluntarily, a very 

arid subject, because under its technical aspects, is being engaged the greatest struggle of 

ideas of our days – the struggle between the old ways of thinking and the ideas born of the 

sufferings of the Great War – the struggle between selfish and blind isolationism and the 

generous and radiant internationalism. 

I have chosen, voluntarily, this very subject, to be enabled to say that those who are 

fighting for the destruction of the League of Nations use the language of its most ardent 

supporters. “We want to change the Covenant, to make it better,” they say. Many of those 

who say that, would do well to make themselves better, instead of making the Covenant 

better. The Bible should not be changed because men are sinners! 

When people talk of reforming the Covenant, three texts are specially aimed at – 

Articles 11, 16 and 19. Let me begin by the last one, so that your attention may be 

concentrated afterwards on Article 16, which is the vital point of the whole mechanism of the 

League.  

In mentioning Article 19, I have no intention of opening here a debate on local 

interests. I wish to keep to the terrain of wide international questions. I shall simply content 

myself by observing:  

1) When one considers that the British Empire, the United States of America, 

the States of South America, France, Belgium, Holland, Switzerland, 

Spain, Portugal, the Scandinavian countries, the Baltic States, the States of 

the Little Entente, the States of the Balkan Entente, Soviet Russia, whose 

present policy is based on the League of Nations and a rapprochement 

among States, do not ask for an alteration of frontiers, the conclusion is 

reached, that for the immense majority of countries, the revision of their 

frontier is not a problem.  

2) If, on the other hand, we note that the present policy of Germany in regard 

to Poland and that Italy’s policy in regard to Yugoslavia are not compatible 

with the revision of the Polish and Yugoslav frontiers, we reach the 

conclusion that the problem of the frontiers is not one of those which will 

cause war to break out. And as war cannot now be localised, it would be 

the greatest mistake to start a world war for local interests, which only 

concern certain States.  

In regard to Central Europe, I shall only say:  
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1) It was not the interested parties who fixed the present frontiers, but the big 

English and American experts.  

2) These experts made a very detailed study in each case, before fixing the 

frontiers, and they did their work so well, that they said themselves that 

were alterations be made to frontiers today, to remedy injustices here or 

there, the result would be to create new injustices, far greater than those 

one tried to remove.  

3) In fixing a frontier, it is impossible not to create discontent. Today the cry 

comes from the State that has lost territory; tomorrow, it will be those from 

whom territory is taken, who will make the clamour. It is a long drawn out 

plaint, a kind of motto perpetuo, that cannot be easily silenced. What mean, 

more often than not, the so-called historic rights? Seizures of territory, 

which time has consecrated. At least the present frontiers, if they last, as I 

think they will, will have the virtue of being international verdicts, 

consecrated by time.  

In order to revise a modest rent contract, the consent of the two 

interested parties is necessary. Therefore, in order to apply Article 19 of the 

Covenant, one could hardly take part of the territory from one State to give 

it to another, unless the first State gave its consent. And it is clear that 

States affected by revision would never agree to the modification of the 

conditions of application of Article 19, I ask: Is it wise to open a public 

discussion on Article 19, which will excite national passions, when we 

know beforehand that it will come to nothing?  

To me, this is so true, for I consider the real solution of the evils 

created by frontiers is not revisionism, which means the transfer of these 

evils from one spot to another, but their destruction, by the removal of the 

obstacles to the passage of goods and men and by the constant and 

progressive spiritualisation of what a frontier represents.  

If from Article 19, we pass to Article 16, there are irrefutable arguments in favour of 

the maintenance of the present text, which should be completed, as I shall demonstrate, by 

supplementary agreements, but not changed.  

This text of the Covenant has such great clarity, it binds with such obligatory force all 

the members of the League, that, if applied literally, wars of aggression would always fail.  

But, lest we be accused of exaggeration, let us examine more closely the provisions of 

Article 16.  

It is important to note, first of all, that the word sanction is not used in the Covenant. 

To impose such sanctions means to punish or repress. From that, certain writers have 

deducted that Article 16 of the Covenant had less for object to curb the action of the State 

violator of the Covenant, than to prevent the violation by the threats it contains. That is not my 

opinion. 

First of all, Article 16 contemplates the exclusion from the League of any Member 

who violates one of the engagements of the Covenant. That is a repression in due form.  

Then the provisions of Article 16, whilst being indeed preventive, by the threat they 

constitute to an aggressor, are also repressive. 

It is said that Article 16 provides police measures. I agree. But it is one thing the 

action of the policeman, who, to ensure order in the streets, says simply, “Move on there, 

please,” and quite another think when the same policeman, in certain cases, pulls out his 

revolver and shoots.  
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To sum up what I think: I believe that Article 16, whilst being preventive, by the 

threats it contains, constitutes a type of repression by the collectivity of nations, against the 

violation of international law by any one nation.  

When I pass from paragraph 1 to paragraph 2 of Article 16, I must acknowledge that 

its wording is such, that its application may, to a large extent, be a matter of choice. Indeed, 

the Council has the duty to recommend to the members of the League, the military forces 

which they should contribute to the armed forces, destined to make the engagements of the 

League respected.  

A recommendation from the Council is a very important thing, to which every 

government should give its most serious attention, but it is a recommendation, that is to say, it 

has no obligatory force. One cannot seriously maintain that League members are obliged to go 

to war, in virtue of paragraph 2 of Article 16. It is none the less true, that if the military 

sanctions are optional, it results from Article 16, that there are four engagements of a clearly 

obligatory character from a juridical standpoint.  

First of all, there is the engagement to apply immediately the economic measures 

stipulated in paragraph 1 of Article 16.  

Next, there is the obligation of the Members of the League, to give each other mutual 

support in the application of the economic and financial measures, so as to reduce to a 

minimum the losses and the inconveniences which may result from them.  

Then, we have the engagement to lend one another mutual support to resist any special 

measure directed against any one member by a violator State. 

And last, there is the engagement to take the necessary steps to facilitate the passage 

through their territory of the troops of any member of the League, who is taking part in a 

common action to make the engagements of the League respected.  

This last engagement should retain our attention a little longer. It is around this point, 

that important negotiations have been recently taking place. Does it imply an automatic 

obligation? Yes and no. 

A distinction must be made.  

Each member of the League of Nations is entitled to decide, in full and complete 

sovereignty, which State is an aggressor in a conflict. 

But once a State has freely named the aggressor, it seems to me that the obligation to 

give right of passage to troops is an automatic consequence.  

To recognise that the State X is an aggressor, and to still reserve the right to accept or 

reject the passage of troops is for me impossible.  

The obligation has already been accepted in the past by each State on signing the 

Covenant of the League of Nations.  

It is true, one must consider the case of a State, which, on account of its geographical 

situation, risks becoming itself the victim of aggression, should it open its frontiers to foreign 

armies, who are attacking the aggressor.  

It seems to me that the geographical situation of a State gives it the right to 

subordinate the passage of troops to the military assistance from the members of the League, 

for its own defence, but it cannot evade its formal obligations under Article 16 of the 

Covenant.  

“In helping you, I run a risk,  

therefore help me, so that I can help you” 

appears to me to be the doctrine of the Covenant. 

“I recognise that X is the aggressor 

but I cannot help you, for I would be running a risk” 

such language… appears to me to be the denial of the Covenant.  
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Now let us examine what the words common action mean; they appear in paragraph 3 

of Article 16 à propos of the passage of troops. Must there be action by all the members of the 

League, for the obligation to grant passage to troops to exist? Certainly not. That would mean 

that the lack of a contingent, from say Paraguay, would prevent the States of Europe from 

giving each other assistance under Article 16. That was certainly not intended by the authors 

of the Covenant. All or nothing may be a slogan in love, but not in politics. “Something is 

better than nothing” seems to be the command of political wisdom.  

But in what consists this something?  

A man, who has a very high responsibility, and who spoke recently in the name of a 

country specially interested in the question of the passage of troops under Article 16, said that 

“common action” meant at least the action of neighbours. This man, in not demanding the 

participation of all the League members for the application of the last part of paragraph 3 of 

Article 16, gave proof of his great political intelligence, which moreover is unanimously 

recognised. But in asking for the action of neighbours, he spoke as a national of his own 

country. There are other countries expecting assistance, not from the neighbours, who are 

their enemies, but from the neighbours of the aggressor. How in this case, could one speak of 

the action of neighbours, to apply the provisions of Article 16? 

It seems to me that the something to which the common action of Article 16 is 

reduced, in the eyes even of responsible men, who are the most interested, should be sought in 

the pacts of mutual assistance concluded in conformity with the Covenant. 

There you have, Ladies and Gentlemen, commented with all desirable precision, the 

international law in force concerning sanctions. 

This international law has suffered blows, that may have damaged its prestige in the 

eyes of certain people, but they have in no way affected its obligatory force. It is not blows 

which can kill a law, for a law is in no way comparable to a human body. A law can only be 

abrogated in due form; or a new ruling may be substituted for the old law, which then 

disappears.  

This leads me to speak to you of the famous amendments of 1921, which never knew 

the force of law.  

On the 4th October 1921, the Assembly voted certain resolutions, entailing 

amendments to Article 16, and certain resolutions concerning the economic weapon, destined 

to serve as guides.  

What are these amendments? What are these guiding rules? What are they worth, so 

long as the amendments have not come into force? 

They are four in number. Only the last of them constitutes an important change of the 

text of Article 16. As we have seen, this article places all the states of the League on a footing 

of complete equality, as regards their obligations in the case of sanctions; this fourth 

amendment changes the structure of Article 16, making its application immediate for certain 

States and delayed for the others.  

None of the amendments came into force. They are null and void.  

But on the 4th October 1921, the Assembly voted a resolution that these proposed 

amendments constituted guides, which recommended provisionally to the Council until these 

amendments would be put into force in the form required by the Covenant.  

Sixteen years have passed, and the amendments have not yet come into force.  

If one were to admit that the Covenant could be in any way modified by amendments, 

which cannot come into force, adding, until they do so, they will be recognised provisionally 

as valid, the League could be destroyed by games which would appear childish.  

It would be better to dissolve the League than to keep such a sword of Damocles 

suspended over it. 

I shall therefore say:  
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In the measure in which the amendments of 1921 complete the text of the Covenant, 

without contradicting it, they may constitute guides for the members of the League. In the 

measure that these amendments contradict the text of the Covenant they are null and void. 

Why this system of sanctions was shown to be ineffective, when the attempt was 

recently made to put it into action? 

Article 16 did not give the results expected for two reasons: First, the real solidarity 

between France and England was only slowly established. Secondly, Article 16 was applied 

not in accordance with the demands of the present international law, but as if the amendments 

of the 4th October 1921 were already in force.  

And as I am speaking of Franco-British solidarity and as I was intimately associated 

with the admission of Ethiopia to the League of Nations, and with the question of sanctions, 

let me tell you a story, which has at least two merits: It is true and it is not sad. For how can 

we conquer the difficulties of life, if we do not have the courage to laugh from time to time?  

In 1923, that is almost at the beginning of my diplomatic career, I was elected vice-

president of the Sixth Commission. I was very proud of my title, although at Geneva, the rule 

seems to be that vice-presidents never preside. I was twice running elected President of the 

League Assembly, and each time I had to help me in my duties twelve vice-presidents. But 

never did one of them occupy the presidential chair, Geneva tradition demands this procedure.  

So you can see the obscure fate that awaited me as vice-president of a simple 

commission. But, an accident was to withdraw me from the shadows into the light. Mr. 

Hymans, my president, had to leave Geneva suddenly and I had to take his place. Among the 

questions on the agenda was one which exceeded in importance of all the others – the 

question of the admission of Ethiopia into the League. Two States, Italy and France, fought 

ardently for its admission. Several States, headed by Great Britain, opposed this admission, 

particularly for a very grave reason – the existence of slavery in Ethiopia.  

At once, my diplomatic beginnings met with the greatest difficulty – that of being 

between two Great Powers and of having to make a choice between them.  

Like any self-respecting president, I appointed immediately a sub-committee, which at 

least had the merit of avoiding any publicity in a dispute between the Great Powers and of 

preparing an agreement.  

I can still see the meetings of this sub-committee in the autumn of 1923 at Geneva. We 

were not numerous. A representative of the Nordic States, who at once rallied in support of 

the British point of view, and the two principal protagonists, Mr. Henry de Jouvenel, the 

French representative, and Mr. Wood, President of the Board of Education, later Lord Irwing, 

today Lord Halifax, the British representative. I listened to those gentlemen and I did not say 

a word. My vote counted double as president. But to whom should I give it?  

One evening about seven o’clock, Lord Halifax rather ironically put me the direct 

question: “What is our Chairman’s opinion?” I made the excuse that it was too late to begin to 

speak and we made an appointment for the following morning. I went home feeling 

depressed. I did not know what to do. In the villa near Geneva, where I was staying, there was 

a fine library. Mechanically I took a book and I opened it at random. I fell on a passage that 

filled my heart with joy. I was saved. Next day I said to Lord Halifax, “Is Great Britain 

against the admission of Ethiopia to the League for the simple reason that slavery exists 

there?” – “Yes,” said Lord Halifax. “Then I am in favour of the admission of Ethiopia,” I 

replied, “for slavery is a natural institution, and to prove it, I shall quote not Aristotle, who 

first said so, but an author whom no Englishman would dare to dispute: Darwin. And I 

opened the book that I had found by chance the evening before and read what it said in 

substance: ‘ants are accustomed to keep slaves. The ant slave brings food to the mistress ant. 

The latter is accustomed to being carried on the back of the ant slave. But a curious thing,” 

remarks Darwin, “there are only two kinds of ants which make slaves. There are the ants 
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which belong to the two most liberal nations in the world, Switzerland and Great Britain.” 

“But,” adds Darwin, as a good Englishman, “The English ants treat their slaves more kindly 

that do the Swiss ants.” Everyone began to laugh. And so I passed rather skilfully the first 

headland in my diplomatic career. But Lord Halifax did not lay down his arms. He took from 

his case the agreement prohibiting the importation of arms into Ethiopia, and with documents 

in support, alleged that Ethiopia had violated it, adding, “And now, quote Darwin again, if 

you can!” 

A few days later, agreement having been reached between France, Italy and Great 

Britain, I signed the letter by which I informed Ethiopia of her admission into the League.  

If a lack of Franco-English solidarity characterised the beginning of the tragedy, which 

may be called: “Ethiopia and the League of Nations,” if one recognises, today especially, how 

legitimate was the English resistance, it is still the slowness in establishing real Franco-British 

solidarity that explains why the sanctions of Article 16 did not work as they should have done. 

France, from the outset, limited the application of Article 16 to economic sanctions. And still 

more, these sanctions, instead of being applied completely and automatically, were applied 

gradually, by stages, and partially. 

When one reads the Minutes for 1935 and 1936, one is struck by the pettiness of the 

discussions and of the decisions taken. Eleven volumes were printed by the League on the 

Italo-Ethiopian conflict. They contain 1696 large pages of close print. And all for what? To 

reach interminable discussions on the drawing up of the list of goods prohibited for 

importation into Italy – armaments, horses, mules or camels, manganese…! There was much 

discussion about petrol. But its inclusion on the list was made subject, by certain States, to a 

previous offer of a partial division of the victim, if Italy would cease hostilities. One Minister 

lost office on that account. And the result was that Italy was able to buy petrol freely until the 

final conquest of Ethiopia by arms.  

And yet, under these deceptive appearances, there is something good which strikes 

one. The first time that Article 16 was applied, there was such solidarity in the intentions, if 

not in the acts, of all the members of the League! This big defeat of the League, far from 

authorising discouragement, allows on the contrary high hopes for common international 

action in the future, that is, of course, if we are willing to draw the lessons from the past, 

which we should do.  

What, indeed, should we do so that Article 16 may work satisfactorily in future? Three 

things, I believe:  

1) We should abandon the resolutions and amendments of 1921, which have no 

legal force. 

2) We should complete Article 16 by military regional agreements.  

3) We should develop the preventive system, which would permit either the 

application more and more rarely of Article 16, or else the employment of 

sanctions before a State has been considered as having violated the 

Covenant.  

Let us be realists. 

For Article 16 to work properly, there must be both universal economic sanctions, and 

military regional sanctions. Every member of the League is obliged to join in the economic 

sanctions, otherwise there would be no serious link between the States forming the League. 

On the other hand, certain members only are obliged to give military aid, and it is their 

binding duty to do so. These are the States in the region affected by the outbreak of war.  

Indeed Europe should be divided up into regions from the point of view of security. 

Regional Pacts of Mutual Assistance will bind the States in anticipation of the application of 

Article 16, or of Article 15, paragraph 7, or in case the Council makes no recommendation at 

all. These pacts should be left open for the adhesion of all interested parties, so as to avoid 
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any resemblance to the pre-war pacts. With such pacts, there is no need to reform the 

Covenant; they are agreements made in virtue of Article 21, and they are superimposed on the 

Covenant of the League.    

But there is still a step to be taken to make sanctions really effective. There may be 

States who methodically prepare an act of aggression. Their economic policy, that 

subordinates the needs of the population to the rearmament programme, which far exceeds 

their needs for defence, the building up of reserves of raw materials, that would be 

unobtainable in war time, and that far exceeds their needs in time of peace – all these reveal to 

our eyes the preparation for war.  

What can the League do, and what should the League do in such circumstances? 

I examined this situation in a commission in 1926, together with Mr. Brouckère and 

Lord Cecil. I remember that I had the flu at the time and that Lord Cecil made arrangements 

for the meetings to take place inmy home, in the drawing room. The Foreign Office, therefore, 

installed a round table there, covered with a green cloth. It was great excitement for me to 

have in my home the official table around which debates take place. I confess, after eleven 

years, that several times during the night, I went to touch lovingly that green cloth! How can I 

explain that to you? The Conference table is to me what the grass track is to a racehorse!  

Our Commission drew up a report, which was approved by the Council in 1927. We 

had to examine very closely the possibilities of applying sanctions as a preventive measure, 

and to graduate them according to the intensity of the danger of war.  

To reach concrete results, Article 16 must be considered as the prolongation of 

Articles 11 and 10. 

I think that an interpretation of Article 11 might be sufficient. But this text supposes 

for its application the vote of the two interested parties. I thus reach the conclusion that an 

amendment to Article 16 would be the most practical way. It is the only amendment I would 

accept.  

But would we have the necessary unanimity for that scope? It is rather doubtful.  

And so I ask: Why reform the Covenant? If we cannot strengthen it, in the sense of 

applying Article 16, as a preventive measure, at least keep the Covenant as it is.  

Keep it and apply it literally.  

Every demand of life based on justice and peace are satisfied by it.  

A great moral crisis is dominating the world – a new philosophy of life, product of the 

twentieth century, or catastrophe may result from it.  

This new philosophy can only be founded by consolidating the moral gains, won by 

the sufferings of the Great War, and by adding to them, all we have learnt by the lessons of 

the War.  

Democracy, which we thought safe, is menaced by the doctrine of the totalitarian 

States.  

To weaken the Covenant today would be the most deadly blow to democracy. It would 

mean a return to the isolation of pre-war days. It would mean the destruction of the beginning 

of the regular working of international life, that we have had since the signature of the peace 

treaties.  

It is we, ourselves, who should be reformed, in order to become the men the Covenant 

intended us to be.  

No, it is not by weakening the Covenant, in order to make possible the collaboration of 

the totalitarian States, that we shall save Peace. It is by inducing these States to enter that 

serious organisation – the present League of Nations represents – and by collaborating with it, 

that we shall reach our goal.  
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No. It is not by evading the obligations of the Covenant, on the pretext of reforming it, 

that we shall save Peace. It is by strengthening the Covenant and especially by applying 

completely and carefully and carefully the existing obligations that Peace can be saved.      

No, it is not by looking outside ourselves for those on whom to fix the responsibility, 

it is by searching our own conscience and by obeying the moral laws that govern our inner 

life, that we shall best save Peace.   

It is for English democracy to take the lead in the great struggle that is taking place.  

It is for English democracy to dispel the anxiety, caused by the fear that dictatorships 

may spread beyond its present frontiers, that it may install itself everywhere, in every country, 

to ravish from each one of us, the principal reason for which we live: our freedom.  

It is only on these terms that we shall have the reign of true Peace, which I have 

defined:  

A state of mind as scope.  

A legal organisation as instrument and a cry from the heart, as the way to fix in the 

conscience of the world its imperious commands.  

 

[Traducere] 

 

„Este de dorit reforma Pactului Societăţii Naţiunilor?“ 

 

 Domnule preşedinte, 

 Doamnelor şi domnilor. 

 Mulţumesc cu profundă recunoştinţă Lordului Cecil
123

 pentru frumoasele cuvinte pe 

care a avut amabilitatea să mi le adreseze. Lunga mea colaborare cu Lordul Cecil la 

Societatea Naţiunilor m-a făcut să nutresc pentru el trei sentimente: acelea de respect, de 

admiraţie şi de afecţiune. Este cel mai dezinteresat slujitor al Idealului, pe care l-am cunoscut 

vreodată. În domeniul meu, mult mai modest şi mai limitat, sunt şi eu un slujitor al Idealului. 

Tocmai acest lucru explică, probabil, menirea noastră comună de a gândi şi a simţi, care stă la 

baza preţioaselor verigi care ne leagă. 

 Printre marile idealuri, pe care umanitatea a încercat să le slujească, acela al Societăţii 

Naţiunilor ocupă un loc de frunte. 

 Trebuie să admitem că în ultimul timp Societatea Naţiunilor a înregistrat insuccese 

care i-au afectat profund prestigiul. Dacă unele dintre aceste insuccese le putem explica prin 

faptul că Societatea nu a acţionat, cum a fost în cazul conflictului chino-japonez, ultimul 

insucces, cel legat de conflictul italo-etiopian, s-a datorat intervenţiei ineficiente a Societăţii. 

 Avem o Societate a Naţiunilor. Ea trebuie să fiinţeze, dar, în egală măsură, trebuie să-

şi îndeplinească misiunea. Societatea nu este o academie morală, o breaslă de tehnicieni. Este 

o instituţie politică, al cărei scop este să preîntâmpine războiul. 

 Care sunt cauzele insucceselor Societăţii? După părerea mea, nu încape nicio îndoială. 

Oamenii care întruchipează Societatea sunt cei care au eşuat în îndeplinirea misiunii lor 

internaţionale. Aceia care întotdeauna caută vinovaţii în jurul lor, dar niciodată în ei înşişi, 

cred că Pactul a fost prost elaborat şi că trebuie schimbat. Nu împărtăşesc această opinie. 

 Nu am venit astăzi aici pentru a face oratorie. Am ales deliberat un subiect foarte arid, 

căci în spatele aspectelor sale tehnice este angajată cea mai mare luptă de idei din zilele 

noastre – lupta dintre vechile moduri de gândire şi ideile născute din suferinţele Marelui 

Război, lupta dintre izolaţionismul egoist şi orb şi internaţionalismul radiant şi generos. 

 Am ales deliberat acest subiect, pentru a putea spune că acei ce luptă pentru 

distrugerea Societăţii Naţiunilor folosesc limbajul sprijinitorilor ei cei mai înfocaţi. „Vrem să 
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schimbăm Pactul pentru a-l îmbunătăţi“, spun ei. Mulţi dintre cei care spun aşa, ar face mai 

bine să devină ei înşişi mai buni în loc să îmbunătăţească Pactul. Biblia nu trebuie schimbată 

pentru că oamenii sunt păcătoşi! 

 Când se vorbeşte despre îmbunătăţirea Pactului, sunt vizate în mod special trei texte – 

Articolele 11, 16 şi 19. 

 Permiteţi-mi să încep cu ultimul, pentru ca în felul acesta atenţia dumneavoastră să se 

poată concentra după aceea asupra Articolului 16, care este punctul vital al întregului 

mecanism al Societăţii. 

 Menţionând Articolul 19, nu intenţionez nicidecum să deschid aici o dezbatere privind 

interese locale. Doresc să mă menţin în domeniul unor largi probleme internaţionale. Mă voi 

mulţumi doar să remarc: 

1) Când se consideră că Imperiul Britanic, Statele Unite ale Americii, Statele 

Americii de Sud, Franţa, Belgia, Olanda, Elveţia, Spania, Portugalia, Ţările 

Scandinave, Statele Baltice, Statele Micii Înţelegeri, Rusia Sovietică, a căror 

politică actuală se bazează pe Societatea Naţiunilor şi o apropiere între state, 

nu cer o modificare a frontierelor, se trage concluzia că pentru imensa 

majoritate a ţărilor revizuirea graniţelor lor nu constituie o problemă. 

2) Dacă, pe de altă parte, observăm că actuala politică a Germaniei privind 

Polonia şi politica Italiei faţă de Iugoslavia nu sunt compatibile cu revizuirea 

frontierelor poloneze şi iugoslave, ajungem la concluzia că problema 

frontierelor nu face parte dintre problemele care vor duce la izbucnirea 

războiului. Şi cum războiul nu mai poate fi localizat acum, ar fi cea mai mare 

greşeală să se pornească un război mondial pentru interese locale, care vizează 

doar anumite state. 

 În privinţa Europei Centrale voi spune doar atât: 

1) Nu părţile interesate au fixat actualele frontiere, ci marii experţi englezi şi 

americani. 

2) Înainte de a stabili frontierele, aceşti experţi au făcut un studiu foarte 

amănunţit pentru fiecare caz în parte şi atât de bine şi-au făcut treaba, încât ei 

înşişi au afirmat că, dacă s-ar aduce astăzi schimbări frontierelor, pentru a 

îndrepta ici şi colo vreo nedreptate, rezultatul ar fi crearea unor noi nedreptăţi, 

mult mai mari decât cele care s-ar încerca să se înlăture. 

3) Fixarea unei frontiere e imposibil să nu creeze nemulţumire. Astăzi 

protestele vin din partea statelor care au pierdut teritoriu; mâine, ele vor veni 

din partea statelor cărora li se ia un teritoriu. E o lamentaţie fără sfârşit, un fel 

de motto perpetuo
124

, care nu poate fi potolită cu uşurinţă. Ce înseamnă, cel 

mai adesea, aşa-zisele drepturi istorice? Luări în stăpânire a teritoriului, 

consacrate de timp. Cel puţin, actualele frontiere, dacă se menţin, ceea ce cred 

că se va întâmpla, vor avea meritul de a fi verdicte internaţionale consacrate de 

timp. 

 Pentru a se revizui un modest contract de închiriere, este necesar 

consimţământul celor două părţi interesate. Prin urmare, dacă vrea să aplice 

Articolul 19 al Pactului, nimeni nu poate să ia o bucată de teritoriu de la un stat 

şi să o dea altuia, dacă primul stat nu şi-a dat consimţământul. Şi întrucât este 

clar că statele afectate de revizuire nu vor fi niciodată de acord cu modificarea 

condiţiilor de aplicare a Articolului 19, vă întreb: Este oare înţelept să se 

deschidă, în legătură cu Articolul 19, o discuţie publică care va răscoli 

sentimentele naţionale, când ştim dinainte că ea nu va duce la nimic? 
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 Pentru mine nu există nicio îndoială, căci eu consider că adevărata 

soluţie a neajunsurilor create de frontiere nu este revizionismul, care înseamnă 

transferarea neajunsurilor dintr-un loc într-altul, ci lichidarea lor prin 

îndepărtarea barierelor din calea circulaţiei bunurilor şi a oamenilor, precum şi 

printr-o spiritualizare constantă şi progresivă a ceea ce reprezintă o frontieră. 

 Dacă de la Articolul 19 trecem la Articolul 16, există argumente incontestabile în 

favoarea menţinerii prezentului text, care, după cum voi demonstra, trebuie completat cu 

acorduri suplimentare, dar nu schimbat. 

 Acest text al Pactului are o asemenea claritate, leagă cu o forţă atât de obligatorie pe 

toţi membrii Societăţii, încât, dacă s-ar aplica întocmai, războaiele de agresiune ar eşua 

întotdeauna. 

 Dar, ca să nu fim acuzaţi de exagerare, să examinăm mai îndeaproape prevederile 

Articolului 16. 

 E important să remarcăm, în primul rând, că cuvântul sancţiune nu e folosit în Pact. A 

impune sancţiuni înseamnă a pedepsi sau a reprima. De aici, anumite persoane au dedus că 

Articolul 16, prin ameninţările pe care le conţine, are drept obiectiv mai mult preîntâmpinarea 

violării, decât împiedicarea acţiunii statului violator al Pactului. Nu împărtăşesc această 

opinie. 

 În primul rând, Articolul 16 preconizează excluderea din Societatea Naţiunilor a 

oricărui membru care încalcă una din obligaţiile Pactului. Acest lucru reprezintă o formă de 

represiune în toată regula. 

 Apoi, deşi prevenite, prin ameninţarea pe care o constituie pentru agresor, prevederile 

Articolului 16 sunt şi represive. 

 Se spune că Articolul 16 prevede măsuri poliţieneşti. Sunt de acord. Dar una e ca 

poliţistul care asigură ordinea pe străzi să spună: „Circulaţi, vă rog“, şi cu totul altceva, ca 

acelaşi poliţist, în anumite situaţii, să-şi scoată revolverul şi să tragă. 

 Pentru a rezuma ceea ce cred: consider că Articolul 16, preventiv prin ameninţările pe 

care le conţine, constituie în acelaşi timp un tip de represiune a colectivităţii naţiunilor 

împotriva violării dreptului internaţional de către oricare naţiune. 

 Trecând de la paragraful 1 la paragraful 2 al Articolului 16, trebuie să recunosc că 

formularea este de o asemenea natură, încât aplicarea lui poate fi, în mare măsură, o chestiune 

de preferinţă. Consiliul are, într-adevăr, datoria să recomande membrilor Societăţii forţele 

militare cu care să contribuie la forţele armate destinate pentru a face respectate obligaţiile 

Societăţii. 

 O recomandare din partea Consiliului este un lucru foarte important, căruia orice 

guvern trebuie să îi acorde cea mai serioasă atenţie, dar rămâne o recomandare, ceea ce 

înseamnă că nu are forţă obligatorie. Nimeni nu poate susţine în mod serios că membrii 

Societăţii sunt obligaţi să intre în război în virtutea paragrafului 2 al Articolului 16. Nu e mai 

puţin adevărat că, dacă sancţiunile militare sunt opţionale, din Articolul 16 rezultă că există 

patru obligaţii cu caracter net obligatoriu din punct de vedere juridic. 

 În primul rând, există obligaţia de a aplica imediat măsurile economice stipulate în 

paragraful 1 al Articolului 16. 

Urmează obligaţia membrilor Societăţii de a-şi acorda unul altuia ajutor reciproc în 

aplicarea măsurilor economice şi financiare, aşa încât pierderile şi neajunsurile ce pot rezulta 

de pe urma lor să fie reduse la minimum. 

 Apoi, avem obligaţia de a ne acorda unii altora sprijin reciproc pentru a ne opune 

oricărei măsuri speciale îndreptate împotriva oricărui membru de către un stat violator. 

 În sfârşit, există obligaţia membrilor de a lua măsurile necesare pentru a facilita 

trecerea prin teritoriul lor a trupelor oricărui membru al Societăţii care participă la o acţiune 

comună pentru a asigura respectarea obligaţiilor Societăţii. 
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 Această din urmă obligaţie trebuie să ne reţină mai mult atenţia. În jurul acestui punct 

au avut loc recent negocieri importante. Implică ea oare o obligaţie automată. Da şi nu. 

 Trebuie făcută o distincţie. 

 Fiecare membru al Societăţii Naţiunilor este îndreptăţit să decidă, cu deplină şi 

completă suveranitate, care stat este agresor, într-un conflict. 

 Dar odată ce un stat a indicat liber agresorul, obligaţia de a da drept de trecere trupelor 

devine, după părerea mea, o consecinţă automată. 

 Recunoaşterea faptului că statul X este agresor, dar în acelaşi timp rezervarea dreptului 

de a accepta sau a respinge trecerea trupelor este după părerea mea o imposibilitate. 

 Obligaţia a fost deja acceptată în trecut de către fiecare stat la semnarea Pactului 

Societăţii Naţiunilor. 

 Este foarte adevărat, trebuie să se considere cazul unui stat care, din cauza poziţiei sale 

geografice, riscă să devină el însuşi victimă a agresiunii dacă îşi deschide frontierele trupelor 

străine care atacă agresorul. 

 După părerea mea, poziţia geografică a unui stat îi dă dreptul să subordoneze trecerea 

trupelor problemei asistenţei militare din partea membrilor Societăţii pentru propria sa 

apărare, dar acest stat nu poate să se sustragă obligaţiilor formale care îi revin prin Articolul 

16 al Pactului. 

 „Risc ajutându-te, 

 prin urmare ajută-mă, ca să te pot ajuta“ 

mi se pare a fi doctrina Pactului. 

 „Recunosc că X este agresorul, 

 dar nu te pot ajuta, pentru că aş risca“ 

un asemenea limbaj… mi se pare a fi o totală negare a Pactului. 

 Să examinăm acum ce se înţelege prin cuvintele „acţiune comună“; ele apar în 

paragraful 3 al Articolului 16, cu privire la trecerea trupelor. Pentru a exista obligaţia de a 

acorda trecerea trupelor trebuie oare să existe o acţiune din partea tuturor membrilor 

Societăţii? Sigur că nu. Aceasta ar însemna ca lipsa unui contingent din Paraguay, să spunem, 

să împiedice statele Europei să-şi dea asistenţă în temeiul Articolului 16. Fără îndoială, nu 

aceasta a fost intenţia autorilor Pactului. „Totul sau nimic“ poate fi o deviză în dragoste, dar 

nu în politică. „Ceva e mai bine decât nimic“ mi se pare că este comandamentul înţelepciunii 

politice. 

 Dar în ce constă acest ceva? 

 O persoană, care are o foarte înaltă responsabilitate şi care de curând a vorbit în 

numele unei ţări interesate în mod deosebit de problema trecerii trupelor în temeiul 

Articolului 16, a spus că „acţiunea comună“ înseamnă cel puţin acţiunea vecinilor. 

Nereclamând participarea tuturor membrilor Societăţii pentru aplicarea ultimei părţi a 

paragrafului 3 al Articolului 16, acest om a dat dovada marii sale inteligenţe politice, care, de 

altfel, este unanim recunoscută. Dar solicitând acţiunea vecinilor, el a vorbit ca cetăţean al 

ţării sale. Există şi alte ţări care aşteaptă asistenţă, nu de la vecinii lor, care le sunt duşmani, ci 

de la vecinii agresorului. În cazul acesta, cum s-ar putea vorbi de acţiunea vecinilor, pentru a 

aplica prevederile Articolului 16? 

 Părerea mea este că acel ceva la care se reduce acţiunea comună a Articolului 16 chiar 

şi în ochii oamenilor responsabili, care sunt cei mai interesaţi, trebuie căutat în pactele de 

asistenţă mutuală încheiate în conformitate cu Pactul. 

 Iată deci, domnilor şi doamnelor, comentată, cu toată precizia necesară, legea 

internaţională în vigoare privind sancţiunile. 

 Această lege internaţională a suferit lovituri care i-au prejudiciat  poate prestigiul în 

ochii anumitor oameni, dar ele nu i-au afectat în niciun fel forţa obligatorie. Nu loviturile ucid 
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o lege, căci legea nu se compară nicidecum cu corpul omenesc. O lege poate doar să fie 

abrogată în forma cuvenită; sau o nouă decizie se poate substitui vechii legi, care apoi dispare. 

 Lucrul acesta mă determină să vă vorbesc despre faimoasele amendamente din 1921, 

care nu au cunoscut niciodată forţa de lege. 

 La 4 octombrie 1921, Adunarea a votat anumite rezoluţii, impunând amendamente la 

Articolul 16, şi anumite rezoluţii privind arma economică, menite să servească drept ghid. 

 Ce sunt aceste amendamente? Ce sunt aceste reguli directoare? Ce valorează ele, atâta 

timp cât amendamentele nu au intrat în vigoare? 

 Amendamentele sunt patru la număr. Numai ultimul constituie o schimbare importantă 

a textului Articolului 16. După cum am văzut, acest articol plasează toate statele Societăţii pe 

picior de completă egalitate în privinţa obligaţiilor lor în cazul sancţiunilor; acest al patrulea 

amendament schimbă structura Articolului 16, făcând ca pentru anumite state aplicarea lui să 

fie imediată, iar pentru altele, întârziată. 

 Niciun amendament nu a intrat în vigoare. Ele sunt nule şi neavenite. 

 Dar la 4 octombrie 1921, Adunarea a votat o rezoluţie ce prevede ca amendamentele 

propuse să constituie îndreptare pe care ea le recomandă provizoriu Consiliului, până când 

aceste amendamente vor fi puse în vigoare în forma cerută de Pact. 

 Au trecut şaisprezece ani, dar amendamentele nu au intrat încă în vigoare. 

 Dacă ar fi să se admită că Pactul poate fi modificat prin orice fel de amendamente care 

nu pot intra în vigoare, adăugându-se că, până la intrarea lor în vigoare, ele vor fi recunoscute 

provizoriu ca valabile, Societatea ar putea fi distrusă de jocuri care ar părea copilăreşti. 

 Ar fi de preferat să dizolvăm Societatea, decât să ţinem deasupra ei o asemenea sabie a 

lui Damocles. 

 De aceea voi spune: 

 În măsura în care amendamentele din 1921 completează textul Pactului, fără a-l 

contrazice, ele pot constitui îndreptare pentru membrii Societăţii. În măsura în care aceste 

amendamente contrazic textul Pactului, ele sunt nule şi neavenite. 

 De ce, atunci când, de curând, s-a făcut o încercare de a pune în acţiune sistemul 

sancţiunilor, acest sistem s-a dovedit a fi ineficient? 

 Articolul 16 nu a dat rezultatele aşteptate din două motive. Primul, adevărata 

solidaritate dintre Franţa şi Anglia s-a stabilit încet. Al doilea, Articolul 16 nu a fost aplicat în 

concordanţă cu cerinţele actualei legi internaţionale, ci ca şi cum amendamentele din 4 

octombrie ar fi intrat în vigoare. 

 Şi întrucât vorbesc despre solidaritatea franco-britanică şi întrucât am cunoscut 

îndeaproape problema admiterii Etiopiei la Societatea Naţiunilor şi chestiunea sancţiunilor
125

, 

permiteţi-mi să vă spun o poveste, care are cel puţin două merite; este adevărată şi nu e tristă. 

Căci cum vom putea învinge greutăţile vieţii, dacă nu vom avea curajul să râdem din când în 

când? 

                                                 
125

 La 7 decembrie 1935, Consiliul Societăţii Naţiunilor, dezbătând problema agresiunii Italiei împotriva 

Etiopiei, a aprobat concluziile raportului Comitetului celor şase conform căruia „Guvernul italian a recurs la 

război, contrar angajamentelor prevăzute în Articolul 12 al Pactului Societăţii Naţiunilor“, hotărând, în baza 

Articolului 16 al Pactului, să aplice sancţiunile prevăzute în asemenea cazuri. 

Adunarea Societăţii Naţiunilor a aprobat la 10 octombrie 1935 hotărârea de a aplica sancţiuni Italiei care a 

atacat Etiopia, adoptând o rezoluţie prin care se crea un nou comitet de coordonare a aplicării sancţiunilor 

prevăzute de Articolul 16 din Pact. 

Guvernul român a trecut efectiv, la 21 octombrie 1935, la aplicarea sancţiunilor hotărâte de Societatea 

Naţiunilor împotriva Italiei ca urmare a agresiunii întreprinse împotriva Etiopiei. 

La 26 noiembrie 1935, după consultări cu guvernele statelor membre ale Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii 

Balcanice, Guvernul român răspunde la nota de protest italiană din 11 noiembrie 1935, arătând că România 

participă la măsurile adoptate de Societatea Naţiunilor din fidelitate faţă de Pact şi din respect faţă de hotărârile 

Adunării şi Consiliului Societăţii Naţiunilor. 
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 În 1923, adică aproape la începutul carierei mele diplomatice, am fost ales 

vicepreşedinte al Comisiei VI. Eram foarte mândru de titlul meu, deşi se pare că la Geneva 

este regula ca vicepreşedinţii să nu prezideze niciodată. Am funcţionat de două ori ca 

preşedinte ales al Adunării Societăţii şi de fiecare dată am avut doisprezece vicepreşedinţi 

care să mă ajute în atribuţiile mele. Dar niciunul dintre ei nu a ocupat vreodată scaunul 

prezidenţial. Tradiţia Genevei reclamă acest procedeu. 

 Aşadar, vă puteţi da seama ce soartă obscură mă aştepta ca vicepreşedinte al unei 

simple comisii. Dar, un accident m-a scos din umbră. Preşedintele meu, dl Hymans, a fost 

obligat să părăsească Geneva pe neaşteptate şi a trebuit să-i iau locul. Printre problemele 

înscrise în ordinea de zi era inclusă o problemă care le întrecerea în importanţă pe toate 

celelalte – chestiunea admiterii Etiopiei în Societate. Două state, Italia şi Franţa, luptau cu 

înfocare pentru admiterea ei. Câteva state, conduse de Marea Britanie, se opuneau acestei 

admiteri, în special pentru un motiv extrem de grav – existenţa sclaviei în Etiopia. 

 Brusc, începuturile mele diplomatice erau confruntate cu cea mai mare dificultate – 

aceea de a fi între două mari puteri şi a trebui să alegi între ele. 

 Ca orice preşedinte care se respectă, am numit imediat un subcomitet, care cel puţin 

avea meritul de a evita orice publicitate într-o dispută dintre marile puteri şi de a pregăti un 

acord. 

 Îmi amintesc încă şedinţele acestui subcomitet ţinute în toamna anului 1923 la 

Geneva. Nu eram prea mulţi. Un reprezentant al Ţărilor Nordice, care imediat s-a raliat în 

sprijinul punctului de vedere britanic şi cei doi protagonişti principali, dl Henry de Jouvenel, 

reprezentantul Franţei, şi dl Wood, ministru al Educaţiei, ulterior Lord Irwin, iar în prezent 

Lord Halifax
126

, reprezentantul Marii Britanii. I-am ascultat pe aceşti domni fără să spun 

nimic. Votul meu ca preşedinte conta dublu. Dar cui să-l dau? 

 Într-o seară, pe la ora şapte, Lordul Halifax, destul de ironic, mi-a pus întrebarea 

direct: „Care este părerea preşedintelui nostru?“ Am invocat scuza că e prea târziu ca să încep 

să vorbesc şi am fixat o întâlnire pentru dimineaţa următoare. Am plecat acasă deprimat. Nu 

ştiam ce să fac. Vila de lângă Geneva, unde locuiam, avea o bibliotecă bine înzestrată. În mod 

mecanic am luat o carte şi am deschis-o la întâmplare. Am nimerit un pasaj care mi-a umplut 

sufletul de bucurie. Eram salvat. Ziua următoare i-am spus Lordului Halifax: „Marea Britanie 

este împotriva admiterii Etiopiei în Societate pentru simplul motiv că acolo există sclavie?“. 

„Da“, a răspuns lordul Halifax. „Atunci eu sunt pentru admiterea Etiopiei“, am replicat eu, 

„deoarece sclavia este o instituţie naturală şi, ca să o dovedesc, nu-l voi cita pe Aristotel, 

primul care a spus acest lucru, ci un autor pe care niciun englez nu va îndrăzni să-l combată – 

Darwin
127

“. Şi am deschis cartea găsită din întâmplare seara precedentă şi am citit ceea ce 

spunea în esenţă: „Furnicile au obiceiul să ţină sclavi. Furnica sclav aduce hrană furnicii 

stăpână. Aceasta din urmă este obişnuită să fie cărată în spate de către furnica sclav“. Dar un 

lucru curios – remarcă Darwin – „doar două feluri de furnici fac sclavi. Ele sunt furnicile care 

aparţin Elveţiei şi Marii Britanii, cele mai liberale naţiuni din lume“. „Dar – adaugă Darwin 

ca un bun englez – furnicile engleze îşi tratează sclavii cu mai multă blândeţe decât cele 

elveţiene.“ Toată lumea a izbucnit în râs. Şi astfel am trecut cu dibăcie primul mare hop din 

cariera mea diplomatică. Lord Halifax, însă, nu a depus armele. El a scos din servietă acordul 

de interzicere a importului de arme în Etiopia şi, sprijinindu-se pe documente, a pretins că 

Etiopia l-a încălcat, adăugând: „Şi acum mai citaţi-l pe Darwin, dacă puteţi!“ 

 Peste câteva zile, ajungându-se la un acord între Franţa, Italia şi Marea Britanie, am 

semnat scrisoarea prin care informam Etiopia că este admisă în Societate. 

 Dacă lipsa de solidaritate franco-engleză a caracterizat începutul tragediei care poate fi 

intitulată „Etiopia şi Societatea Naţiunilor“, dacă în special astăzi se recunoaşte cât de 
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 Edward Frederick Lindley Wood Halifax. 
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 Charles Robert Darwin. 
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legitimă a fost împotrivirea Angliei, tot tărăgănarea în stabilirea unei adevărate solidarităţi 

franco-britanice explică de ce sancţiunile Articolului 16 nu au funcţionat cum trebuie. De la 

bun început, Franţa a limitat aplicarea Articolului 16 la sancţiuni economice. Mai mult decât 

atât, aceste sancţiuni, în loc să fie aplicate complet şi automat, au fost aplicate treptat, în 

etape, şi parţial. 

 Când citeşti minutele pe anii 1935 şi 1936, te frapează derizoriul a discuţiilor purtate şi 

al deciziilor luate. Societatea a tipărit unsprezece volume privind conflictul italo-etiopian. Ele 

conţin 1696 pagini mari, tipărite mărunt. Şi totul la ce bun? Pentru ca să se ajungă la discuţii 

interminabile privind alcătuirea unei liste de bunuri prohibite a fi importate în Italia – 

armamente, cai, măgari sau cămile, mangan…! S-a discutat mult în legătură cu petrolul. Dar 

anumite state au condiţionat includerea lui pe listă de o ofertă anterioară de împărţire parţială 

a victimei, în cazul în care Italia ar înceta ostilităţile. Din cauza aceasta un ministru şi-a 

pierdut postul. Iar rezultatul final a fost acela că Italia a putut să cumpere petrol nestânjenită, 

până la cucerirea finală a Etiopiei pe calea armelor. 

 Şi totuşi, în spatele acestor aparenţe înşelătoare, există ceva bun care te frapează. 

Atunci când s-a aplicat pentru prima dată Articolul 16, a existat atâta solidaritate în intenţiile, 

dacă nu în actele, tuturor membrilor Societăţii! Această mare înfrângere a Societăţii, departe 

de a îndreptăţi descurajarea, permite, din contră, mari speranţe pentru acţiuni internaţionale 

comune în viitor; aceasta, desigur, dacă suntem dispuşi să tragem învăţăminte din trecut, ceea 

ce vom face. 

 Oare ce trebuie să facem pentru ca Articolul 16 să poată opera satisfăcător în viitor? 

Cred că trei lucruri: 

1) Trebuie să abandonăm rezoluţiile şi amendamentele din 1921, care nu au 

niciun fel de forţă legală. 

2) Trebuie să completăm Articolul 16 cu acorduri militare regionale. 

3) Trebuie să dezvoltăm sistemul preventiv, care va permite fie aplicarea din ce 

în ce mai rar a Articolului 16, fie utilizarea sancţiunilor înainte ca să se 

considere că un stat a violat Pactul. 

 Să fim realişti. 

 Pentru ca Articolul 16 să opereze cum se cuvine, trebuie să existe atât sancţiuni 

economice universale, cât şi sancţiuni militare regionale. Fiecare membru al Societăţii este 

obligat să se alăture sancţiunilor economice, altminteri nu va exista o legătură serioasă între 

statele care formează Societatea. Pe de altă parte, numai anumiţi membri sunt obligaţi să dea 

ajutor militar şi aceasta reprezintă pentru ei o datorie obligatorie. Acestea sunt statele din 

regiunea afectată de izbucnirea războiului. 

 Într-adevăr, din punct de vedere al securităţii, Europa trebuie să fie divizată în regiuni. 

Anticipând aplicarea Articolului 16, sau a Articolului 15, paragraful 7, sau în cazul în care 

Consiliul nu face nicio recomandare, statele vor fi legate prin pacte regionale de asistenţă 

mutuală. Aceste pacte trebuie lăsate deschise aderării tuturor părţilor interesate, astfel încât să 

evite orice asemănare cu pactele antebelice. Cu asemenea pacte nu este necesară schimbarea 

Pactului Societăţii; ele sunt acorduri făcute în virtutea Articolului 21 şi sunt suprapuse 

Pactului Societăţii. 

 Dar pentru a face sancţiunile cu adevărat eficiente, mai trebuie luată o măsură. Pot 

exista state care să pregătească metodic un act de agresiune. Politica lor economică, 

subordonând nevoile populaţiei la programul de reînarmare, care întrece cu mult nevoile lor 

de apărare, acumularea rezervelor de materii prime care nu s-ar putea obţine în timp de război 

şi care întrec cu mult nevoile lor în timp de pace – toate acestea ne dezvăluie pregătirea unui 

război. 

 Ce poate face Societatea şi ce ar trebui să facă Societatea în asemenea împrejurări? 
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 Am examinat această situaţie într-o comisie în 1926, împreună cu dl de Brouckère
128

 şi 

Lordul Cecil. Îmi amintesc că aveam gripă şi că Lordul Cecil a aranjat ca şedinţele să aibă loc 

la mine acasă, în salon. De aceea, Foreign Office a instalat acolo o masă rotundă, acoperită cu 

postav verde. Eram foarte emoţionat că masa oficială, în jurul căreia au loc dezbateri, se afla 

în casa mea. Mărturisesc acum, după unsprezece ani, că în cursul nopţii m-am dus de câteva 

ori să mângâi postavul acela verde! Cum să vă explic? Masa de conferinţă este pentru mine 

ceea ce este o pistă cu iarbă pentru un cal de curse! 

 Comisia noastră a întocmit un raport, care a fost aprobat de Consiliu în 1927. Trebuia 

să examinăm foarte îndeaproape posibilităţile de a aplica sancţiunile ca o măsură preventivă şi 

de a le doza în raport de intensitatea pericolului unui război. 

 Pentru a ajunge la rezultate concrete, Articolul 16 trebuie considerat ca prelungire a 

Articolelor 11 şi 10. 

 Cred că o interpretare a Articolului 11 ar putea fi suficientă. Dar acest text presupune 

pentru aplicare votul celor două părţi interesate. Ajung astfel la concluzia că cea mai practică 

soluţie este un amendament la Articolul 16. Este singurul amendament pe care l-aş accepta. 

 Dar vom avea oare unanimitatea necesară în acest scop? E foarte îndoielnic. 

 Aşa că întreb: de ce să modificăm Pactul? Dacă nu îl putem întări, în sensul aplicării 

Articolului 16 ca măsură preventivă, cel puţin să păstrăm Pactul aşa cum este. 

 Să-l păstrăm şi să-l aplicăm ad litteram. 

 El satisface toate cerinţele vieţii bazate pe dreptate şi pace. 

 Lumea este cuprinsă de o mare criză morală – din care pot rezulta fie o nouă filosofie 

de viaţă, produs al secolului al XX-lea, fie o catastrofă. 

 Această nouă filosofie poate fi fondată consolidând foloasele morale câştigate în urma 

suferinţelor Marelui Război şi adăugând tot ce am învăţat din lecţiile războiului. 

 Democraţia, pe care am crezut-o sigură, este ameninţată de doctrina Statelor totalitare. 

 Slăbirea Pactului astăzi ar fi cea mai fatală lovitură dată democraţiei. Ar însemna o 

întoarcere la izolarea din zilele dinaintea războiului. Ar însemna distrugerea începutului bunei 

funcţionări a vieţii internaţionale, pe care am obţinut-o de la semnarea tratatelor de pace. 

 Noi înşine ar trebui să ne schimbăm, pentru a deveni oamenii doriţi de Pact. 

 Nu, nu vom salva pacea slăbind Pactul pentru a face posibilă colaborarea Statelor 

totalitare. Ne vom atinge scopul convingând aceste state să intre în această organizaţie 

serioasă – reprezentată de actuala Societate a Naţiunilor – şi să colaboreze cu ea. 

 Nu, nu vom salva pacea ocolind obligaţiile Pactului sub pretext că îl modificăm. Pacea 

poată fi salvată întărind Pactul şi, în special, aplicând complet şi atent obligaţiile existente. 

 Nu, nu vom găsi cel mai bun mijloc de a salva pacea căutând în jurul nostru cui să-i 

plasăm responsabilitatea, ci cercetându-ne propria conştiinţă şi supunându-ne legilor morale 

care ne guvernează viaţa interioară. 

 Democraţia engleză trebuie să ia conducerea în marea luptă care se poartă. 

 Democraţia engleză trebuie să înlăture neliniştea cauzată de teama că dictaturile se vor 

întinde dincolo de frontierele lor actuale, că s-ar putea instala pretutindeni, în toate ţările, 

pentru a ne răpi fiecăruia dintre noi principalul motiv pentru care trăim: Libertatea. 

 Numai în aceşti termeni vom avea domnia unei păci adevărate, pe care am definit-o: 

 O stare de spirit drept scop. 

 O organizare legală drept instrument şi un strigăt venit din inimă drept mod de a-i fixa 

în conştiinţa lumii imperioasele ei comandamente. 
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 Louis de Brouckère. 
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AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI; vezi şi Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pp. 614–632; pp.596–613. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 10 iunie 1937 

 

 Titulescu, a cărui conferinţă la Cambridge a ratat din cauza Neguţului
129

 – trebuie să i 

se fi înnegrit inima lui bietul Titulescu –, şi-a ţinut o a doua conferinţă la Camera Comunelor. 

A învăţat pe englezi cum ar fi nimerit să fie condusă politica „democraţiilor“ – politica 

internaţională bineînţeles. „Universul“, ajuns monitorul democraţiei şi al lui Titulescu, în 

concurenţă cu „spurcatele“ foi din Sărindar, ne povesteşte prin două articole şi pe mai multe 

coloane succesele lui Titulescu la Londra: întrebările pe care i le-a pus, în mijlocul 

entuziasmului provocat de conferinţă, maiorul Attlee; lunga vizită pe care i-a făcut-o Jan 

Masaryk, fiul bătrânului Masaryk şi profitorul numelui său; prânzul pe care i l-a oferit 

Winston Churchill etc. etc. Întrucât priveşte lecţia dată democraţiei engleze, să o lăsăm 

englezilor să o mediteze, căci pentru noi nu prezintă niciun interes. 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 276. 
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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 

 

 

Walens Place 

Deal 

24 Egerton Terrace 

S.W.3 

 

[London], June 10, [19]37 

 

My dear Titulesco,  

I give you up to Winston Churchill reluctantly but know that it is more useful for you 

to meet that group! 

Are you stopping in Paris? I go over on Wednesday to our Embassy for a week & 

perhaps we may meet there.  

                                                 
129

 Hailé Selassié. 
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Get a book called “Britain faces Germany” by A. L. Kennedy, it will be published 

June 18th; he has just sent me an advance copy & I think it would interest you. Kennedy was 

correspondent of the “Times” & used to be at Geneva & was rather pro-German & against my 

husband, but since then he has lived 3 months in Germany! 

Yours v[ery] sincerely, 

Ivy Chamberlain 

 

[Traducere] 

 

Walens Place 

Deal 

24  Egerton Terrace 

S.W.3 

 

Londra, 10 iunie 1937 

 

Dragul meu Titulescu,  

Te încredinţez, cu strângere de inimă, lui Winston Churchill, dar ştiu că îţi este mai de 

folos să te întâlneşti cu acel grup! 

Te opreşti cumva la Paris? Plec şi eu acolo miercuri, la Ambasada noastră pentru o 

săptămână şi ne-am putea întâlni acolo.  

Procură-ţi o carte intitulată Marea Britanie faţă-n faţă cu Germania, de A.L. Kennedy; 

va fi publicată la 18 iunie. Tocmai mi-a trimis un exemplar semnal şi cred că te-ar interesa. 

Kennedy a fost corespondent al ziarului „Times“ şi obişnuia să stea la Geneva şi era 

întrucâtva progerman şi împotriva soţului meu, dar de atunci a trăit trei luni în Germania! 

A dumitale foarte devotată, 

Ivy Chamberlain 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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ATAC VIRULENT AL ZIARULUI „MIŞCAREA“ ÎMPOTRIVA LUI  

NICOLAE TITULESCU, ACUZAT CĂ AR FI EXPONENT AL  

INTERNAŢIONALEI A III-A 

 

 

Avocatul „Internaţionalei“ 

 

 România urmăreşte cu deosebită atenţie activitatea neobişnuită pe care un simplu 

particular, care a rupt de mult 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 eventual pact româno-sovietic. 
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În această activitate a sa, d. Titulescu este urmat de corul impresionant şi bine plătit al 

unei anumite prese din străinătate şi de la noi. 

Ceea ce se urmăreşte este clar. Anumite forţe oculte străine vor angrenarea României 

în jocul care duce la războiul ideologiilor imperialiste. Însă naţiunea română nu primeşte să 

fie pion în acest joc periculos. Naţiunea română, fără a renunţa la prieteniile ei, vrea ca 

politica externă a României să fie dirijată numai de interesele naţionale. 

Şi atunci se pune întrebarea tot aşa de clară: 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. 

 

„Mişcarea“, 10 iunie 1937. 
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SCRISOARE TRIMISĂ LUI NICOLAE TITULESCU 

 DE WESTMINSTER BANK LIMITED PRIN CARE ÎL ANUNŢĂ  

DESCHIDEREA UNUI CONT PE NUMELE SĂU 

 

 

Westminster Bank Limited 

St. James’s Street Branch 

36 St. James’s Street 

London S.W.1 

 

London, 11th June 1937 

 

His Excellency N. Titulescu 

The Ritz Hotel 

W.1 

 

Dear Sir,  

I beg to acknowledge receipt of your letter of the 10th instant, and as requested, have 

been happy to open an account in your name with an overdraft facility ranging up to £5,000. 

Yours faithfully,  

(ss) Dr. Champion Jones 

Pro Manager 

 

[Traducere] 

 

Westminster Bank Limited 

Sucursala St. James’s Street  

36 St. James’s Street 

London S.W.1 

 

Londra, 11 iunie 1937 

 

Excelenţei Sale N. Titulescu 

The Ritz Hotel 
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W.1 

 

Stimate domn, 

Confirm primirea scrisorii dumneavoastră din 10 iunie şi, ca urmare a solicitării 

dumneavoastră, suntem încântaţi să deschidem un cont pe numele dumneavoastră, cu 

facilitatea unui sold debitor până la concurenţa sumei de 5 000 lire sterline.  

Al dumneavoastră cu stimă,  

(ss) Dr. Champion Jones 

Pt. director 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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PROTESTUL ASOCIAŢIEI DE STUDII INTERNAŢIONALE „LOUIS BARTHOU“ 

ÎMPOTRIVA CALOMNIATORILOR LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Protestul Societăţii „Louis Barthou“ 

 

 Societatea „Louis Barthou“ ne trimite spre publicare următorul protest: 

 Asociaţia de studii internaţionale „Louis Barthou“ protestează pe această cale în contra 

agitaţiei pe care o urmăresc sistematic câţiva oameni politici şi unele ziare împotriva 

existenţei şi activităţii politice a fostului nostru ministru de Externe, d. N. Titulescu. 

 Natură extrem de înzestrată, d. N. Titulescu este în posesia unor calităţi şi talente 

variate, graţie cărora este socotit ca una din cele mai proeminente personalităţi politice şi 

diplomatice. 

 Dar ceea ce este partea cea mai sesizantă şi mai neprevăzută a persoanei sale este 

ascendentul pe care-l exercită şi puterea magnetică, care se desprinde în orice clipă. D. N. 

Titulescu în politica externă s-a dovedit mai ales un ideolog al solidarităţii şi cooperării 

popoarelor; de aceea în orice împrejurare concursul său este preţuit şi sfatul său este cerut de 

marii conducători ai afacerilor străine, din Europa şi din lumea întreagă, autoritate şi prestigiu 

care se revarsă incontestabil şi asupra României, fapt care nu poate decât să ne bucure. 

 Orice român de bună credinţă şi bine informat este convins că acţiunea dlui N. 

Titulescu de apărător al principiului „securităţii colective“ este dusă cu îndârjire numai şi 

numai pentru securitatea frontierelor noastre, consfinţite în urma tratatelor de pace şi pentru 

triumful României în civilizaţia lumii, câştigând pentru patria sa prietenii preţioase, o simpatie 

universală şi o situaţie internaţională în permanentă ascensiune. 

 De aceea Societatea „Louis Barthou“ se ridică în contra procedeelor celor rău 

intenţionaţi, care-şi trag informaţiile din ziare neserioase şi fără ecou în opinia publică şi 

exprimă pe această cale dlui N. Titulescu toată simpatia şi recunoştinţa pentru demnitatea cu 

care a apărat în toate împrejurările hotarele şi interesele permanente ale neamului românesc şi 

pentru politica de apropiere, de conciliere, de raţiune, care singură permite asigurarea 

stabilităţii europene şi respectul legii geneveze. 

 

 Preşedinte activ, 

 George Bălănescu 

Secretar general, 
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Barbu Iacobescu 

 

„Dimineaţa“, 11 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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ARTICOL PUBLICAT DE LEON KALUSTIAN ÎN „LUMEA“  

ÎMPOTRIVA DENIGRATORILOR LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Pentru ce? 

 

 Aşadar, Nicolae Titulescu nu mai are dreptul să facă politică. Hotărârea asta draconică 

a fost luată de-un sahendrin de politicaştri de pe malurile Dâmboviţei, candidaţi – se vede 

treaba – la postul de cancelar al ţării noastre, pe care-l văd ameninţat, fiindcă Nicolae 

Titulescu a plecat de la Cap Martin la Paris şi de la Paris la Londra… Este cea mai proaspătă 

şi mai neghioabă şi mai monumentală aberaţie pe care am întâlnit-o pe plaiurile româneşti, în 

vremea din urmă. 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 

calomniilor şi-şi ţipă neputinţa şi nevropările din rărunchi. Titulescu să nu se mai amestece în 

politică. Titulescu să stea liniştit sau să se exileze la Polul Nord… Aşa grăiesc politicaştrii de 

pe malurile Dâmboviţei. De ce? Pentru că Nicolae Titulescu şi-a permis să aibă unele 

întrevederi în străinătate cu factori determinanţi în viaţa internaţională, fără să ceară voie, 

pentru asta, câtorva politicieni din ţară, acriţi de insuccese, vineţi de impotenţă, cariaţi de 

invidie. Ca şi cum d. Vaida, sau d. Goga, sau d. George Brătianu ar trebui să aibă, în prealabil, 

aprobarea dlui Titulescu ca să întreprindă ceva sau să întâlnească pe cineva. Este ridicol, nu-i 

aşa? 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. 

 Cum adică? Nicolae Titulescu trebuie să asculte de ordinele şi sugestiile câtorva 

nătărăi care se burzuluiesc când vor şi cum vor? Omul şi-a încheiat cariera politică? Şi pentru 

ce? Nu cumva fiindcă a prevăzut că de la Milano se va striga „dreptate pentru Ungaria 

mutilată“ şi nu vorbe de prietenie pentru ţara noastră? Să restabilim deci verdictul. Să nu-l 

lăsăm fardat de obsedaţii pizmelor incurabile şi de misticii relei-credinţe. E singurul bine care 

se poate face poporului acestuia, care vrea să ştie – are dreptul să ştie – pentru ce conspiraţia 

asta antititulesciană? 

L. Kalustian 

 
„Lumea“, 11 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

11 iunie 1937 

 

 Ultima conferinţă a lui Titulescu la Londra a fost ţinută ieri la Institutul Regal al 

Afacerilor Străine. Deşi în fruntea acestui institut sunt oameni ca Baldwin şi MacDonald, 

şedinţa n-a fost prezidată decât de lordul Cecil. „Universul“ regretă că nu poate da seamă 

despre cele petrecute în această şedinţă (subiectul conferinţei era „Reforma Societăţii 

Naţiunilor“) fiindcă, după statutele institutului, dezbaterile sunt secrete. Ce durere! Dar foaia 

lui nea Nae Popeşte
130

, care a luat în mână „afacerea“ lui Titulică, publică în prima pagină un 

lung articol ca să dovedească că pactul franco-sovietic e un admirabil lucru şi că a fost 

încheiat pentru fericirea… Germaniei!!! Dacă nu stilul, cel puţin argumentele sunt atât de 

specifice mentalităţii lui Bijou-Titulică, încât nu încape îndoială că articolul a fost inspirat de 

dânsul. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 279. 
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ZIARUL CLUJEAN „ROMÂNIA NOUĂ“ NEAGĂ EXISTENŢA VREUNUI ACORD 

ANTIMONARHIC ÎNTRE NICOLAE TITULESCU ŞI IULIU MANIU 

 

 

D. Maniu nu face acţiune comună cu d. Titulescu 

şi nici n-au încheiat vreun acord 

 

 În jurul călătoriei dlui Maniu, oficiosul său de la Cluj, „România Nouă“, ţine să facă 

noi precizări. 

 Printre altele, se afirmă că d. Maniu, în cursul călătoriei în străinătate, nu are nicio 

întâlnire cu caracter politic. Dsa are un singur scop: să se informeze asupra situaţiei 

internaţionale. 

 „România Nouă“ subliniază: 

 „D. Maniu nu urmăreşte, în prezent, niciun fel de acţiune politică. 

 Cine-l cunoaşte pe d. Maniu poate afirma liniştit: NU poate fi vorbă de niciun acord cu 

d. Titulescu sau de vreo acţiune comună dusă în prezent. Ce va fi în viitor, nu ştim.“ 

 
„Credinţa“, 11 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 

 

 

 

                                                 
130

 Stelian Popescu. 
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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 

 

 

Londra, 11 iunie 1937 

Foreign Office 

 

[„Avea o poziţie foarte însemnată chiar la Geneva“] 

 

(11 iunie 1937 – discuţie purtată de Anton Bibescu cu un funcţionar al Externelor de la 

Londra, în care prinţul român a încercat să contracareze ceea ce el a numit „maşinaţiunile 

domnului Titulescu“) 

 

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. În aparenţă, plecarea acestui politician a fost rău 

primită în Franţa, iar prinţul Bibescu a fost autorizat, ca vechi prieten al domnului Blum, să 

încurajeze guvernul francez în privinţa tendinţelor politicii româneşti. 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. 

Apoi, prinţul Bibescu se întoarse la problema îmbunătăţirii relaţiilor şi la strângerea 

legăturilor între Marea Britanie şi România. România fusese în trecut foarte apropiată de 

Franţa, dar aceasta era o afacere foarte bună şi părerea sa despre relaţiile dintre cele două ţări 

era că România ar trebui să facă exact ce i se dicta de către guvernul francez. Acesta era 

necunoscut în ţara sa; guvernul francez ar fi trebuit să fie mai înţelept şi să trateze România cu 

mai multă consideraţie. El voia să spună că această acuzaţie nu poate fi îndreptată niciodată 

împotriva guvernului Maiestăţii Sale şi că, cu cât mai aproape de noi, cu atât le va conveni 

mai mult. Am spus că, după câte ştiam, relaţiile dintre cele două ţări erau extrem de cordiale 

şi că noi, în ce ne priveşte, eram bucuroşi să le respectăm. El a sugerat că s-ar putea face mai 

mult de către România pentru propagandă probritanică. Eu am spus că nu credeam că noi vom 

conduce o propagandă intensivă, de tipul celei promovată de alte ţări. El a spus că apreciază 

aceasta, dar că ar fi utile contacte mai constante sub forma unor conferinţe şi aşa mai departe. 

Eu am apreciat aceasta ca fiind demnă de luat în consideraţie şi care el o va raporta 

secretarului de stat. 

 

Biroul pentru străinătate 

11 iunie 1937 
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 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. 

 
Great Britain, PRO, FO, 371, 21 191, f. 50–51; apud Valeriu Florin Dobrinescu, Diplomaţia 

României. Titulescu şi Marea Britanie, Editura Moldova, Iaşi, 1991, pp. 179–180. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 12 iunie 1937 

 

 Zgomotul în jurul acţiunii lui Titulescu e departe de a fi potolit în presa noastră. 

„Mişcarea“ lui Gh. Brătianu trage zilnic cu artileria grea. „Universul“, mână în mână cu presa 

din Sărindar (!), îi răspunde cu violenţă. 

 Bibescu (Antoine) ne bombardează de la Paris cu extracte din cuvântările lui 

Titulescu. Ieri seară am primit unul, cu o tăietură din „The Sunday Times“, după care amicul 

Titus ar da lecţii de purtare Angliei. „Când Germania bombardează coasta spaniolă, ea e 

vinovată, dar toate popoarele mici spun: A, Germania procedează repede, ca o putere tare, dar 

când Anglia e atacată, ea trimite protestări şi Europa o socoteşte slabă!“ Dacă ar fi plătit de 

Litvinov n-ar putea vorbi mai frumos. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 281. 
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ARTICOL APĂRUT ÎN „LUMEA“ ÎMPOTRIVA CAMPANIEI  

DE DEFĂIMARE A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Care sunt resorturile ofensivei antititulesciene 

 

Un profet în ţara lui – intrigi revizioniste  

şi unele româneşti cozi de topor 

 

 În timp ce majorităţile şi opoziţia din Camera Comunelor ascultau glasul inspirat al 

aceluia care poartă peste un continent sfâşiat de uri neîmpăcate steagul alb al păcii şi al 

înţelegerii dintre oameni, atacuri cu atât mai infame cu cât mai piezişe au izbucnit în presa de 

acasă. 

 Marele N. Titulescu nu-i lasă să doarmă pe „domnişori“; gloria lui le tulbură nopţile 

de petrecere, munca pe care o depune în serviciul ţării este pentru ei o mustrare. 

 „În ce calitate a vorbit Nicolae Titulescu în Camera Comunelor?“ 
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 „În ce calitate a avut o întrevedere cu d. Litvinov?“ 

 În calitate de fost şi viitor ministru de Externe, domnilor, în calitate de reprezentant al 

politicii româneşti de pace dreaptă, în calitate de simbol al încrederii în Marii Aliaţi, în jertfa 

comună din război, în străduinţa de a păstra netulburată liniştea Europei. 

 N-are marele Titulescu nicio vină din faptul că strălucirea lui se revarsă asupra ţării 

care l-a surghiunit! 

 Nici nu poate fi ţinut răspunzător de încrederea pe care personalităţile străine înţeleg să 

i-o acorde în ciuda faptului că, lipsit de orice delegaţie oficială, a rămas simplu particular. 

 

Manevra oblică a revizionismului 

 

 Duşmanii ţării urmăresc înlăturarea lui N. Titulescu din arena politică internaţională. 

Geniul lui îi jenează; marele cancelar este omul surprizelor, omul loviturilor de teatru, omul 

ale cărui legături pot fi oricând valorificate într-un fel care să nesocotească rezultatele 

migăloase ale calculului probabilităţilor diplomatice. 

 În străinătate, peste graniţele ţării, nimeni nu poate lovi în Nicolae Titulescu fără să se 

manifeste în acelaşi timp drept duşman al păcii tratatelor, drept iscoditor de războaie. 

 Prestigiul de care se bucură în Anglia, în Franţa, la Geneva şi pretutindeni unde sfatul 

său a fost auzit şi ascultat, prestigiul de care se bucură fostul nostru ministru de Externe nu 

poate fi diminuat acolo unde priceperea şi talentul sunt îndeobşte recunoscute. 

 Revizionismul încearcă atunci să livreze bătălia în ţară, să taie rădăcinile certe pe 

care politica lui Titulescu le are în entuziasmul popular al românilor. Nu s-a făcut economie 

de mijloace pentru a se ajunge la acest scop; nu s-au evitat manevre oricât de complicate, nu 

s-a renunţat la captările cele mai delicate de bunăvoinţă. Iar aurul şi-a exercitat opera de 

corupţie, fără ca autoritatea, fără ca statul legal să-i puie vreo stavilă. 

 

Datoria ceasului de faţă 

 

 Cariera europeană a lui N. Titulescu a trezit invidii. În loc să se bucure de succesul 

unui mare Român peste hotare, în loc să aprecieze avantajele care decurg pentru ţară din 

această împrejurare, politicienii meschini şi-au exprimat murdarele intenţii în „înjurături“ 

laşe, în atitudini pline de otrăvită rezervă. 

 Ce vor d-nii Goga, Vaida, George Brătianu şi compania?  

 Ce urmăresc centriştii din Partidul Naţional Ţărănesc? 

 Îşi închipuie aceia dintre ei care şovăie, care recomandă abandonul politicii tratatelor 

pentru o politică intermediară în care n-am avea nici sprijinul aliaţilor de ieri, nici 

bunăvoinţa duşmanilor de mâine, îşi închipuie că există vreun cetăţean conştient în această 

ţară care să nu le fi priceput jocul? 

 Partidele mari, partidele conştiente, bărbaţii politici cu răspundere au obligaţie de a se 

pronunţa. 

 Nu câştigă politica externă a ţării, în claritate, dacă planează asupra ei suspiciunea de 

incertitudine, dacă încrederea în cuvântul dat în obligaţiile subscrise şovăie. 

 Politica lui N. Titulescu este – după afirmaţia repetată a dlui Victor Antonescu – 

politica pe care ţara înţelege să o urmeze. 

 În aceste condiţii să aşteptăm reîntoarcerea omului de la Geneva, a partizanului 

convins al securităţii colective, fără să ne îndoim că la sosirea lui adeziunea ţării unanime va 

răscumpăra socotelile meschine ale senililor, ale vătafilor şi ale trădătorilor de patrie camuflaţi 

în eroi de budoar sau de culise. 

 
„Lumea“, 12 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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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 

 

 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 

Prague, le 12 Juin 1937 

 

 Excellence et Cher Ami,  

 J’ai [le] plaisir de vous présenter mes félicitations cordiales à l’occasion de votre 

promotion solennelle au grade de docteur. Je vous prie en même temps de vouloir bien 

m’excuser, car un voyage antérieurement prévu dans la capitale du Royaume de Roumanie 

m’a privé de la possibilité d’une entrevue dans notre pays.  

 Espérant avoir une autre fois l’occasion d’une agréable entrevue avec Votre 

Excellence, je la prie d’agréer les assurances de ma parfaite considération.  

 Tout à vous, 

(ss) M. Hodža 

 

Son Excellence 

Monsieur Titulesco 

Ministre du Royaume de Roumanie 

à Bratislava 

 

[Traducere] 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

 

Praga, 12 iunie 1937 

 

 Excelenţă şi dragă prietene, 

 Am plăcerea să vă prezint felicitările mele cordiale cu ocazia promovării 

dumneavoastră solemne la gradul de doctor. Totodată, vă rog să binevoiţi să mă scuzaţi că o 

călătorie prevăzută anterior în capitala Regatului României m-a lipsit de posibilitatea unei 

întâlniri în ţara noastră. 

 În speranţa că voi avea altădată ocazia unei întâlniri agreabile cu Excelenţa Voastră, o 

rog să primească asigurarea deplinei mele consideraţii. 

 Al dumneavoastră, 

(ss) M. Hodža 

 

Excelenţei Sale 

Domnului Nicolae Titulescu 

Ministru al Regatului României  
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la Bratislava 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 13 iunie 1937 

 

„Monitorul“ publică rechemarea lui Antoniade de la Berna pe ziua de 10 iunie. Încă o 

bucurie pentru Titulescu. 

Ca compensaţie se anunţă că marele nostru european a fost poftit la Moscova unde va 

fi primit cu o pompă deosebită. Probabil însă că după ce vor fi sfârşit cu împuşcarea 

mareşalilor şi generalilor. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 286. 
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FRAGMENT DIN SCRISOAREA LUI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV, COMISAR 

AL POPORULUI PENTRU AFACERILE STRĂINE AL URSS, ADRESATĂ LUI MIHAIL 

SEMIONOVICI OSTROVSKI,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL URSS  

LA BUCUREŞTI, PRIVIND ÎNTÂLNIREA DE LA TALLOIRES 

 

 

 [Geneva], 13 iunie 1937 

 

[…] Şi acum despre întâlnirea cu Titulescu. 

După cum cunoaşteţi, aflându-se încă la Paris, el i-a spus lui Ghirşfeld că vrea să plece 

la Moscova în luna iunie, iar înainte de aceasta, să se întâlnească cu mine în străinătate. Din 

partea noastră nu s-a dat niciun răspuns. Ulterior, el mi-a telefonat la Londra, de la Riviera, 

rugându-mă să mă întâlnesc cu el undeva în Franţa sau în împrejurimile Genevei. Ca urmare a 

convorbirilor telefonice ce au urmat, din Londra şi Paris, am convenit ca, în drum spre 

Londra, să se oprească pentru câteva ore la Lacul Annecy (circa 40 km de Geneva), unde mă 

voi duce şi eu să luăm masa împreună. M-am dus la el singur, aici i-am găsit şi pe Rădulescu, 

pe secretarul lui, colonelul (nu mai reţin numele) şi pe ministrul român de la Teheran (apropo, 

ultimul i-a spus lui Titulescu că dvs. v-aţi exprimat convingerea că Antonescu încearcă o nouă 

orientare de politică externă, adică de continuare a legăturii cu Polonia, Ungaria şi Italia, dar 

că în această acţiune este împiedicat de Rege şi Tătărescu. Titulescu este foarte supărat pe 

dvs. pentru încrederea ce o acordaţi Regelui şi lui Tătărescu). 
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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. 

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. 

S-a referit, fireşte, la vizita sa la Moscova şi mi-a citit textul cuvântării pe care o 

pregătise. A menţionat lunile iunie–iulie–august, dar eu le-am apreciat ca fiind nepotrivite. 

Când m-a întrebat dacă ar putea veni în toamnă, i-am răspuns că, dacă nu se teme de gerul de 

la noi, în general, de timpul prost, atunci să poftească. Nu s-a luat o decizie definitivă asupra 

vizitei lui. A plecat, după cum ştiţi, la Londra, unde face expuneri în Parlament şi ţine cursuri 

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. 

Vă rog să reţineţi că am discutat cu Antonescu înainte de întâlnirea cu Titulescu. Aşa 

se explică informaţia incorectă deţinută de consilierul Legaţiei franceze precum că tratativele 

cu Antonescu ar fi fost întrerupte ca urmare a întrevederii mele cu Titulescu. Nu este adevărat, 

în genere, că discuţiile ar fi fost întrerupte la iniţiativa mea. 

Acum nu mai încape nicio îndoială că tratativele României cu Italia au fost, într-

adevăr, întrerupte. În cursul ultimei convorbiri a lui Lugoşianu cu Ciano, cei doi au constatat 

că, în actualele circumstanţe, negocierile nu sunt posibile, din cauza refuzului categoric al 

Ungariei de a accepta o înţelegere cu România, fapt pe care Antonescu l-a negat, însă, faţă de 

mine, la Geneva. 

Vă rog ca, după lectură, partea din scrisoare referitoare la întâlnirea cu Titulescu să o 

decupaţi şi să o distrugeţi. 

 

P.S. Cerinţa noastră ca românii să prezinte o propunere de pact poate fi justificată 

printr-o referire la comunicatul polono-român, în care se vorbeşte despre „identitatea 

absolută“ a punctelor de vedere ale celor două ţări în problemele de interes comun. De aici 

rezultă că pactul trebuie să ţină cont, de asemenea, de opiniile Poloniei. Să ne spună România 

care sunt aceste opinii. În cazul dat, ironizaţi pe tema independenţei politicii româneşti. 

 
AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 133, dosar 82, f. 22–24; apud Relaţiile româno-sovietice. 

Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, 

documentul nr. 68, pp. 146–148. 

 

 

 



195 

 

149 

 

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 CARACTERULUI STRICT 

PRIVAT AL VIZITEI LUI NICOLAE TITULESCU LA PRAGA 

 

 

Praga, 13 iunie [1937], ora 14,50 
Înreg. la nr.33 848 din 14 iunie 1937 

 

M.A.S. 

Dir. Cab. şi a Cifrului 

 

Externe 

Bucureşti 

 

 ……………………………………………….......................................…………… 

 Krofta mi-a spus, de asemenea, că a dat ordine a se comunica presei că vizita 

domnului Titulescu la Praga are caracter pur privat, cu acest prilej nu se va discuta nicio 

chestiune politică, deoarece Guvernul cehoslovac discută asemenea chestiuni numai cu 

Guvernul român. 

Aurelian 

1 289 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 1. 
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COMENTARIU PUBLICAT DE ZIARUL „LUPTA“  

PE MARGINEA ATACURILOR LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU  

 

 

Atacurile împotriva dlui Titulescu 

 

 A fost prea mare adulaţia în jurul fostului ministru de Externe, ca să nu fie violente 

atacurile împotriva dlui Titulescu când nu mai are conducerea oficială a politicii noastre în 

afară. 

 Precum a fost destul de lucid ca să nu-l ameţească adulaţiile, e destul de robust ca să 

poată rezista violenţei unor asemenea atacuri. Căci dacă sănătatea sa a rezistat când i-au 

scăzut globulele roşii, e de presupus că n-o să-l anemieze atacurile şi că dacă a fost în stare să 

câştige cauza optanţilor înaintea unor foruri străine, poate că va fi în stare să câştige şi cauza 

politicii noastre externe înaintea Parlamentului ţării sale. 

 Fiindcă însă pare a se urmări crearea de confuzii în politica noastră externă, 

confundându-se atacurile împotriva dlui Titulescu cu atitudinea oficială a României, e bine să 

se facă puţină lumină în această privinţă. 
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 Din capul locului o constatare: 

 Deşi fostul ministru de Externe n-a mai fost menţinut în guvernul Partidului Liberal, 

atunci când el s-a reconstituit după demisia acestuia, atât preşedintele Consiliului, în 

telegrama adresată fostului ministru de Externe, cât şi noul ministru de Externe, în repetate 

declaraţiuni, au ţinut să mulţumească dlui Titulescu pentru conducerea acţiunii externe, 

subliniind că nimic nu s-a schimbat în orientarea ei. E laitmotivul care nu lipseşte în mai toate 

comunicatele oficiale apărute de la plecarea dlui Titulescu de la conducerea Afacerilor noastre 

Străine. 

 Facem această constatare spre a stabili sursa şi poziţia atacurilor ce se îndreaptă azi 

împotriva fostului conducător al politicii noastre externe. 

 Ele nu vin din câmpul conducătorilor politicii noastre externe oficiale. Nici de la 

guvern, nici din presa guvernului. 

 Credem că aceasta nu e nici indiferent, nici lipsit de interes şi semnificare. Ba, 

dimpotrivă, este un fapt care contribuie a nu spori confuzia pe care vor s-o provoace acei ce 

cred că prin atacurile împotriva dlui Titulescu pot determina schimbări în politica externă a 

României. 

 Odată precizată sursa şi poziţia atacurilor îndreptate împotriva fostului conducător al 

acestei politici, să vedem pe ce plan se manifestă azi d. Titulescu. 

 Prima sa manifestare după convalescenţa petrecută în Şviţera şi Franţa a fost călătoria 

făcută la Paris, unde, ca şi atunci când era ministrul nostru de Externe, s-a întâlnit, s-a 

informat şi a discutat problemele internaţionale şi cele specific româneşti cu conducătorii din 

mai toate câmpurile politice. După Consiliul Ligii Naţiunilor, s-a întâlnit şi cu d. Litvinov, 

membru al acestui Consiliu, iar acum se află la Londra, unde continuă a se informa şi a 

expune conducătorilor şi reprezentanţilor celor mai autorizaţi ai poporului englez vederile 

sale, care par a nu fi pierdut pentru aceştia nimic din experienţa şi autoritatea lor. 

 E o pagubă ori un câştig pentru ţară şi pentru cauza ei în lumea internaţională? 

 Faptul că atacurile ivite împotriva sa în ţară nu au nimic oficial, nimic oficios, trebuie 

ori nu ţinut în seamă, când e vorba de a nu se crea confuzii? 

 Evident că da. 

 Şi acum să stabilim încă ceva: 

 În călătoria de informare şi de clarificare a unor probleme internaţionale care 

interesează în cel mai înalt grad opinia românească, fostul ministru de Externe al României s-

a dus la Paris şi la Londra şi s-a întâlnit cu conducătorul politicii externe a vecinului nostru de 

la Nord – două zile după ce conducătorul oficial al politicii noastre externe declara în mod 

public că raporturile României cu acest vecin sunt bune şi capabile a de a primi noi 

îmbunătăţiri. 

 Se va înţelege, deci, de ce atacurile împotriva dlui Titulescu nu sunt din acele care pot 

emoţiona opinia noastră publică. 

 E un sport pentru cei ce cred că pot pune galoane, trăgând focuri în aer cu puşcociul. 

Alfa 

 

„Lupta“, 13 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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ARTICOL APĂRUT ÎN ZIARUL „UNIVERSUL“ ÎMPOTRIVA DENIGRĂRII 

ACTIVITĂŢII POLITICE A LUI NICOLAE TITULESCU ÎN STRĂINĂTATE 

 



197 

 

 

Patima politică 

 

 În oficiosul Partidului Liberal georgist, „Mişcarea“, a apărut un vehement atac la 

adresa dlui N. Titulescu, „simplu particular“, care ţine conferinţe şi are întrevederi cu oameni 

politici şi cu diplomaţi străini. 

 Ştim cât de înveninate sunt luptele politice la noi; câtă patimă se risipeşte pentru 

combaterea adversarilor. Cu toate acestea, avem credinţa că acel articol nu numai că nu e scris 

de d. George Brătianu, dar a fost inserat în „Mişcarea“ fără ştirea Dsale. 

 Căci, nu ne putem închipui că din inspiraţia ori cu consimţământul Dsale s-a scris 

următoarea frază: „În această activitate a sa, d. Titulescu este urmat de corul impresionant şi 

bine plătit al unei – scrie «Mişcarea» –anumite prese din străinătate şi de la noi“. 

 Nimic nu e mai comod şi mai ieftin decât acuzaţia generalizată, pentru că fiecăruia în 

parte îi poţi şopti că vizezi pe altcineva. 

 „Mişcarea“ e însă datoare să precizeze, pentru că noi, graţie serviciului nostru rapid de 

informaţie, am înserat manifestările şi întrevederile tuturor oamenilor politici, ca şi pe ale dlui 

Gh. Brătianu, şi deci şi pe ale dlui Titulescu ale cărui relaţii şi al cărui prestigiu nu pot fi 

şterse de calculele oportuniste ale celor care cântă cum li se porunceşte. 

 Ca şi „particularul“ Titulescu, „particularii“ Gheorghe I. Brătianu şi Oct. Goga au avut 

întrevederi în Italia, Germania şi Polonia. Cine l-a întrebat, şi cu ce drept, pe d. Brătianu dacă 

are mandat de la forurile răspunzătoare de la noi? 

 Ziarele, care au înregistrat ştirea, şi noi, care am protestat împotriva faptului că 

„Adevărul“ admonesta pe d. Brătianu că are în privinţa dlui Hitler alte păreri decât Sărindarul, 

făceam parte din corul impresionant ce urma pe şeful liberalilor-georgişti? 

 D. Titulescu nu are libertatea de informare pe care ceilalţi oameni politici o au când 

sunt în străinătate? 

 D. George Brătianu are obligaţia de impună „Mişcării“ să precizeze cine sunt 

componenţii „corului impresionant şi bine plătit“. 

 Când se discută cea mai vitală problemă a actualităţii, când se urmăreşte ca din 

discuţie să iasă lumina soluţiilor cele mai folositoare ţării noastre, trebuie să ştie dacă şi cine 

sunt avocaţii plătiţi ai uneia din tabere, fie ai hitlerismului, fie ai bolşevismului! 

 

„Universul“, 13 iunie 1937. 
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ZIARUL „EPOCA“ RELEVĂ LEGITIMITATEA POLITICĂ ŞI MORALĂ  

A ACTIVITĂŢII INTERNAŢIONALE A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Oricine da, Titulescu nu! 

 

 Am reţinut în numerele trecute atacurile îndreptate contra dlui Titulescu după 

întrevederea de la Talloires, ca şi lămuririle publicate de „Universul“ pe temeiul informaţiilor 

sale directe. 

 Acum, după strălucitele conferinţe ţinute la Londra de fostul ministru de Externe, 

atacurile unor ziare din Capitală contra sa au îmbrăcat un caracter şi mai violent. 
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 Răspunzând unui articol al oficiosului dlui Gh. Brătianu, „Universul“ de azi face 

următoarele judicioase observaţii: 

 „Ca şi «particularul» Titulescu, «particularii» Gheorghe I. Brătianu şi Oct. Goga au 

avut întrevederi în Italia, Germania şi Polonia. Cine l-a întrebat şi cu ce drept, pe d. Brătianu, 

dacă are mandat de la forurile răspunzătoare de la noi? 

 D. Titulescu nu are libertatea de informare pe care ceilalţi oameni politici o au când 

sunt în străinătate?“ 

* 

 Articolul oficiosului dlui Gh. Brătianu cuprinde şi următoarea frază: 

 „În această activitate a sa, d. Titulescu este urmat de corul impresionant şi bine plătit al 

unei anumite prese din străinătate şi de la noi.“ 

 „Universul“ subliniază afirmaţia şi cere precizări: 

 „D. Gh. Brătianu are obligaţia să impuie «Mişcării» să precizeze cine sunt 

componenţii «corului impresionant şi bine plătit». 

 Când se discută cea mai vitală problemă a actualităţii, când se urmăreşte ca din 

discuţie să iasă lumina soluţiilor cele mai folositoare ţării noastre, trebuie să [se] ştie dacă şi 

cine sunt avocaţii plătiţi ai uneia din tabere fie ai hitlerismului, fie ai bolşevismului!“ 

* 

 Iată acum şi – „cor impresionant şi bine plătit“! – ultimele ştiri din Londra asupra 

activităţii dlui Titulescu: 

 LONDRA, 11. – D. Titulescu a luat azi dejunul cu d. Lloyd George, fost preşedinte de 

Consiliu al Angliei. 

 După dejun, d. Titulescu a vizitat pe ducesa de Atholl şi a primit apoi pe dnii 

Wickham Steed şi Bartlett. 

 Miercuri 16 iunie, d. Titulescu va părăsi Londra, spre a merge la Praga unde va sosi a 

doua zi, joi. 

 Dsa va fi primit în audienţă de d. Edvard Beneš, preşedintele Republicii Cehoslovace. 

 A doua zi, vineri 18 iunie, d. Titulescu va pleca la Bratislava, unde, după cum se ştie, 

în ziua de 19, va fi solemnitatea proclamării Dsale ca doctor honoris causa al Universităţii 

locale. 

 

„Epoca“, 13 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „MIŞCAREA“ CA RĂSPUNS LA ARTICOLUL 

APĂRUT ÎN „UNIVERSUL“ ÎMPOTRIVA DENIGRĂRII ACTIVITĂŢII POLITICE A 

LUI NICOLAE TITULESCU ÎN STRĂINĂTATE 

 

 

Unde e patima politică 

 
 Sub titlul „Patima politică“, „Universul“ de astăzi manifestă o serie întreagă de 

nedumeriri în legătură cu articolele noastre din zilele trecute. 

 În ce priveşte corul impresionant şi bine plătit al unei anumite prese din străinătate şi 

de la noi, nedumerirea „Universului“ este cel puţin stranie. Însăşi definiţia anumitei prese nu a 

fost doar dată de noi. În orice caz, nu noi suntem aceia care, din acest punct de vedere, îl 

punem în cauză. 
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 Dar ocupându-se de comentariile noastre cu privire la întrevederile dlui N. Titulescu, 

simplu particular, cu oameni politici şi factori de răspundere ai altor ţări, „Universul“ are 

aerul de a se întreba ce calificare avem pentru a ridica această problemă, atunci când, în alte 

împrejurări, particulari, care se numeau Gheorghe I. Brătianu sau Octavian Goga, aveau 

întrevederi cu factorii politici însemnaţi din străinătate. 

 Nu ştim ce va răspunde şi dacă va răspunde d. Goga. Chestiunea, desigur, îl priveşte 

pe d-sa. Dacă este însă vorba de întrevederile pe care în cursul anului trecut le-a avut în 

diferite capitale d. Gheorghe I. Brătianu, putem afirma, fără teamă de a fi dezminţiţi, că d-sa, 

fără a depăşi, în nicio împrejurare, limitele fireşti ale calităţii sale de factor politic, s-a 

mărginit în a preciza împrejurări ce puteau folosi politicii externe a statului român de care a 

avizat întotdeauna pe factorii de răspundere. Şi aceasta, adăugăm, fără a dispune de caseta 

documentelor ce trebuie să figureze în arhivele oficiale şi nu în bagajele unui particular. 

 Ceea ce caracterizează însă întrevederea de la Talloires, cât şi conferinţele din Anglia, 

nu e apărarea intereselor româneşti, ci pledoaria pentru un sistem internaţional care se 

dezvoltă într-o atmosferă de tulburare şi conflagraţiuni. 

 Nu se poate confunda apărarea legitimă a interesului românesc şi a păcii cu 

permanenta aţâţare la atitudini agresive şi provocări războinice, care califică pe autorul lor 

pentru cu totul alte onoruri decât premiul Nobel. 

 Este de altfel o tendinţă de a amesteca în această problemă recentul interviu al dlui 

Const. I.C. Brătianu. Confuzie şi interpretare greşită. Pentru cine a citit cu atenţie acest 

interviu, rezultă îndeajuns de limpede nu nedumerirea ce ar fi provocat-o în Franţa, prietenă şi 

aliată, directivele politicii noastre externe, ci surprinderea pe care o provoacă în România 

unele distincţiuni în relaţiile Franţei cu Polonia şi România. 

 E bine de altfel – şi acesta a fost rostul articolului nostru de ieri – ca să fim deplin 

informaţi asupra stării de spirit şi a reacţiunii opiniei publice franceze şi nu să auzim numai 

sunetul unui singur clopot, pe atât de alarmist pe cât e de interesat. 

 
„Mişcarea“, 13 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „MIŞCAREA“ PE MARGINEA REACŢIILOR UNEI 

PĂRŢI A PRESEI BRITANICE, GENERATE DE SUSŢINERILE LUI NICOLAE 

TITULESCU ÎN MATERIE DE SECURITATE COLECTIVĂ 

 

 

Opinii în jurul pactului franco-sovietic 

 

 În numărul de ieri al „Timpului“, d. Gr. Gafencu, ocupându-se de călătoria dlui N. 

Titulescu în Anglia şi de sfaturile pe care fostul nostru ministru de Externe le administrează 

exponenţilor politici englezi, reproduce următorul pasagiu dintr-un articol al dlui Garvin, „cel 

mai britanic dintre publiciştii Marii Britanii“, apărut în săptămânalul „The Observer“: 

 „Individualitatea păcii, formulă asupra căreia s-au înţeles dnii Blum şi Litvinov, nu 

înseamnă în practică altceva decât indivizibilitatea războiului şi distrugerea securităţii 

britanice spre folosul celei ruseşti. Moscova încearcă în toate împrejurările să întoarcă puterea 

germană de la graniţele ei spre Apus. Prin pactele cu Sovietele, Franţa, Rusia şi Cehoslovacia 

s-au înşelat singure… Dacă politica Imperiului Britanic ar da sprijin unui asemenea sistem, 

atunci nu va mai rămânea nicio speranţă pentru salvarea păcii în lume!“ 
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 Iar la 6 iunie – ziua în care d. Titulescu a vorbit la Londra –, d. Garvin scrie: 

 „Ar fi o nebunie din partea Imperiului Britanic de a se lăsa atras într-un dezastru de 

Rusia. Ar fi o nebunie tot atât de mare de a ajuta bolşevismul să doboare Germania. Principiul 

nostru fundamental e o atitudine nepărtinitoare între Rusia şi Reich, şi refuzul hotărât de a 

intra în orice asociaţie sau alianţă cu unul împotriva celuilalt.“ 

 În încheierea articolului său, d. Grigore Gafencu adaugă: 

 „Suntem precis informaţi că d. Eden, ministrul de Externe britanic, s-a pronunţat în 

mai multe rânduri, cu mai puţină violenţă, dar cu aceeaşi hotărâre, în acelaşi fel. 

 Şi atunci? 

 De ce să urmărim himera unor formule, care nu găsesc mai multă ascultare la Londra 

decât găsesc la Bucureşti? 

 Şi de ce nu ne-am bucura că Marea Britanie, cu simţul ei practic, care îi arată cât de 

strâns sunt legate interesele imperiului de ideea de ordine în lume, se pregăteşte să apere, cu 

toată autoritatea forţelor ei, nu cuvântul gol al «individualităţii păcii», ci pacea?“ 

 După cum uşor se poate constata din pasagiul reprodus din „The Observer“, ca şi din 

articolul dlui Wladimir d’Ormesson, publicat în numărul de ieri al ziarului nostru, părerile 

opiniei publice franco-engleze asupra pactului franco-sovietic nu sunt numai acelea pe care ni 

le face cunoscute „Universul“. 

 Cât despre afirmaţia „Universului“ de astăzi, că noi nu am înţeles, sau ne facem a nu 

înţelege, atitudinea sa faţă de problema comunistă, precizăm că suntem pe deplin edificaţi 

asupra punctului de vedere al „Universului“ şi pentru a nu ne pierde în reveniri, ţinem să-i 

reamintim seria articolelor publicate de d. Gh.I. Brătianu în „Mişcarea“ intitulate Politica 

sistemelor internaţionale sau o politică românească, O replică a dlui Stelian Popescu şi 

Independenţa politicii noastre externe. 

 Credem că această lămurire este suficientă pentru orice om de bună credinţă. 

 

„Mişcarea“, 13 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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ARTICOL APĂRUT ÎN ZIARUL „UNIVERSUL“  

CU PRIVIRE LA NECESITATEA DEFINIRII ŞI PROMOVĂRII  

FĂRĂ ECHIVOC A POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI 

 

 

Primejdia echivocului 

 

 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. 

 Nu ezităm să spunem că nu se poate face un mai mare rău ţării, decât continuându-se 

această atitudine a oamenilor noştri politici din toate partidele. 

 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 
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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. 

 Cu prilejul trecerii sale prin Paris, d. Dinu Brătianu, şeful Partidului Liberal care 

guvernează azi, a găsit necesar să risipească nedumeririle provocate în Franţa, tocmai de 

aceste permanente contraziceri şi diversităţi de opinii în politica noastră externă. 

 D. Dinu Brătianu a simţit nevoie, acolo, în capitala Franţei, să precizeze că: „Politica 

noastră nu poate fi modificată sub influenţa altei ţări“. 

 Şi şeful Partidului Liberal a ţinut să adauge că România rămâne strâns legată de 

Franţa, care e o forţă reală pe care te poţi sprijini, după cum tot ea poate îndepărta pericolul 

războiului putând fi sigură, pentru aceasta, de aliaţii ei, de Mica Înţelegere şi Înţelegerea 

Balcanică şi mai ales „de România de care o leagă trecutul, prezentul şi viitorul“. 

 Probabil că d. Dinu Brătianu a ţinut să facă aceste declaraţii tocmai pentru că a 

constatat acolo, în Franţa, oarecare nedumeriri asupra celor ce se petrec la noi în jurul politicii 

externe. 

 Pe de altă parte, prin ziarul „Timpul“, d. Gafencu are o atitudine care, dacă nu este cu 

totul defavorabilă acţiunii dlui Titulescu, lasă totuşi locul la interpretări felurite. 

 Or, deşi d. Gafencu afirmă că ziarul „Timpul“ nu este organ de partid, opinia publică 

cu greu va putea înţelege că un membru important al Partidului Naţional Ţărănesc poate avea 

în politica externă o concepţie diferită de aceea a partidului său. Şi opinia publică va crede cu 

atât mai puţin aceasta, cu cât oficiosul Partidului Naţional Ţărănesc n-a declarat până acum că 

opiniunile ziarului „Timpul“ nu reprezintă pe acelea ale conducerii partidului. 

 De altfel, tocmai în aceste diverse echivocuri şi opiniuni stă primejdia cea mare. Pe 

cine şi ce să mai creadă lumea? 

 Concluzia, care se impune din toate acestea, este aceea pe care directorul nostru a 

spus-o de atâtea ori: să înceteze echivocul, să se vorbească cinstit, să se urmeze o linie dreaptă 

punându-se de acord toţi oamenii politici cu răspundere şi cu dragoste de ţară. 

 Altminteri, va suna poate într-o zi ceasul primejdiei şi ţara nu va şti nici cine se cuvine 

s-o guverneze, nici pe ce prieteni se poate întemeia. 

 
„Universul“, 13 iunie 1937. 
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PLEDOARIE A ZIARULUI „UNIVERSUL“ PENTRU DREPTUL EGAL  

AL TUTUROR OAMENILOR POLITICI DE SEAMĂ AI ŢĂRII  

DE A AVEA O PREZENŢĂ ACTIVĂ PE SCENA INTERNAŢIONALĂ 

 

 

Unde e corul? 
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 „Mişcarea“ nu precizează cine sunt componenţii „corului impresionant şi bine plătit 

care urmează pe d. Titulescu“, mulţumindu-se să spună că nu ne-a pus pe noi în cauză, ci e 

vorba de acea „anumită presă“ pe care o ştie toată lumea. 

 Explicaţia nu e suficientă, pentru că noi, deasupra oricărei insinuaţiuni de asemenea 

natură, am cerut „Mişcării“ să spună neted să ştie ţara întreagă: dacă şi cine anume sunt 

avocaţii plătiţi, fie ai hitlerismului, fie ai bolşevismului? 

 În ce priveşte întrevederile „particularului“ Titulescu şi întrevederile „particularului“ 

Gheorghe I. Brătianu, „Mişcarea“ socoteşte că primul nu apără interesele româneşti, ci 

pledează pentru un sistem internaţional, pe când cel de-al doilea n-a depăşit limitele fireşti ale 

calităţii sale de factor politic. 

 Noi, nepunând niciun fel de patimă politică, socotim că şi d. Titulescu şi d. Gheorghe 

Brătianu – şi toţi oamenii politici de seamă ai ţării – au nu numai dreptul, dar şi datoria, să 

informeze şi să ia contact cu personalităţile diriguitoare din alte state. 

 Coloanele „Universului“ sunt dovada protestului nostru stăruitor împotriva presei din 

Sărindar, care contesta dlui Gheorghe Brătianu dreptul de a vorbi cu d. Hitler şi de a aduna 

asigurările unor personalităţi germane cu privire la garantarea graniţelor noastre. 

 Punem la dispoziţia „Mişcării“ colecţiile ziarului nostru, care o vor convinge că patima 

politică este rău sfătuitoare şi trebuie dată uitării când în joc este cea mai importantă problemă 

a actualităţii. 

 

„Universul“, 14 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 427. 
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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? 

 

 

The Royal Institute of International Affairs 

Chatham House 

St. James’s Square 

London, S.W. 1. 

 

[London], June 14th, 1937 

 

Dear Sir,  

I enclose the record of your Address at Chatham House on “Is the Reform of the 

League Covenant Desirable?” 

1. We should be glad to have your permission to place the Address in the Library for 

reference purposes, and if you have no objection to this, perhaps you would very kindly make 

any revisions you wish and return the record to me.  

Records of meetings not published in the Journal as subject to the ruling governing the 

use of information received at meetings, i.e., the speaker’s name may not be quoted nor the 

fact mentioned that the information was given at a meting of the Institute.  
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2. I should be grateful if you would also let me know if, subject to space being 

available in “International Affairs”, the Journal of the Institute, you would have any objection 

to the publication of the Address, together with the record of the discussion following, again 

subject to any revisions or amendments you may wish to make.  

Yours faithfully,  

(ss) Margaret E. Cleeve 

Secretary for Library and Publications 

 

Dr. Nicolas Titulescu 

The Ritz Hotel 

Picadilly, W. 

 

[Traducere] 

 

Institutul Regal pentru Probleme Internaţionale  

Chatham House 

St. James’s Square 

Londra, S.W. 1. 

 

[Londra], 14 iunie 1937 

 

Stimate domn,  

Vă trimit alăturat consemnarea discursului rostit de dumneavoastră la Chatham House, 

intitulat Este de dorit reforma Pactului Societăţii Naţiunilor? 

1. Am fi încântaţi să obţinem permisiunea dumneavoastră de a introduce Discursul 

dumneavoastră în fondul Bibliotecii în scopuri documentare şi, dacă nu aveţi nicio obiecţie în 

acest sens, v-aş ruga să aveţi amabilitatea de a-l revizui şi de a mi-l returna cu corecturile pe 

care le doriţi. 

Minutele şedinţelor nepublicate în revistă sunt supuse hotărârii cu privire la folosirea 

informaţiilor primite în cadrul şedinţelor, şi anume, nu poate fi citat numele vorbitorului şi 

nici nu se poate menţiona faptul că informaţia a fost dată la o şedinţă a Institutului.  

2. V-aş fi recunoascătoare dacă m-aţi putea informa dacă, în funcţie de spaţiul 

disponibil în „International Affairs“, revista Institutului, aţi avea vreo obiecţie cu privire la 

publicarea discursului dumneavoastră, împreună cu minuta discuţiilor ce au urmat, ce 

formează la rândul lor obiectul oricăror revizuiri sau corecturi pe care aţi dori să le efectuaţi.  

Cu stimă,  

(ss) Margaret E. Cleeve 

Secretară a Bibliotecii şi Publicaţiilor 

 

Dr. Nicolae Titulescu 

The Ritz Hotel 

Picadilly, W.  

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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DISCURS ŢINUT DE NICOLAE TITULESCU  

LA COMITETUL PENTRU PACE ŞI APĂRARE DIN LONDRA 

 

 

Londra, 14 iunie 1937 

 

“But war is a calamity. What can be done to prevent it?” 

 

I thank Mr. Churchill for having invited me to this luncheon and also for the very kind 

words he and my friend Steed have been good enough to say about me. 

I thank him also for the charming thought, represented by Lady Chamberlain’s 

presence among us today. With Lady Chamberlain, I feel myself at home, because I feel our 

dear Sir Austen is with us. But as I know his command would be – “Do not speak about me, 

but act as I want,” I shall obey his command.  

As I do not know, whether what I am about to say would have his approval, I shall at 

least speak very openly to you, for I know that even should I be very wrong in what I say, in 

speaking openly, I at least follow the great rule of my conversations with him: Frankness. And 

I shall speak very shortly, so that you may put me questions afterwards.  

Ladies and Gentlemen, the situation is very grave and unless one is quite blind, one 

must see that war may break out very soon.  

What is the situation in view of such a prospect?  

Great Britain cannot remain neutral, for she represents a body whose members extend 

over the whole world, but whose head is near the European frontier.  

Great Britain will be obliged to take part in this war, in self-defense and for the 

maintenance of international law.  

But war is a calamity. What can be done to prevent it?     

For me it is very simple: Speak beforehand and in time, and put before the eyes of the 

eventual aggressor the picture of the forces that will be opposed to him, the day he decides to 

commit the crime. 

I know what people say here: We cannot speak beforehand, because the man in the 

street does not understand. May I say, that you should start to educate him, and when once the 

man in the street realises that silence is synonymous with death and to speak out is 

synonymous with life, it is the man in the street, who will urge the government to save life by 

saying beforehand that Great Britain will not remain passive.  

I know also the distinction that is made here between the East and the West – the East, 

in which Great Britain cannot commit herself, and the West, where she has already taken 

obligations, in advance.  

May I say, that this distinction has no solid foundation. Great Britain will never be 

called upon to shed her blood for the East of Europe. But Great Britain must always intervene 

for the security of the West, which is intimately bound up with security in the East.  

Suppose in fact that Germany attacked Czechoslovakia and that France, in virtue of 

her Treaty of Alliance and in conformity with the resolutions of the Council of the League, 

crosses the German frontier, and that Germany in her turn attacks France, in consequence, 

France would then be the victim of a non-provoked aggression and the Treaty with Great 

Britain must come into action. In fact, the fulfilling of an international duty cannot be called a 

provocation. If the application of the Covenant instead of calling for the mutual assistance 

which it stipulates, against the special measures directed against a State which applies the 

sanctions against the aggressor, brings about the isolation of the State, faithful to the 
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Covenant, it would be better to dissolve the League than to continue the hypocrisy of the 

game which is called Collective Security. 

In the latter case, Great Britain has to face one of two realities.  

Either war in the East and Peace in the West, followed by a war made on France and 

Great Britain by a Germany whose power will be greatly increased by the territorial gains 

acquired and by the raw materials won.  

Or else there will be no war at all, but an agreement between Germany and Soviet 

Russia, which will put at Germany’s disposal all the raw materials of the latter, and Central 

Europe will remain neutral, as it will be caught between the pincers of Germany and Russia.  

In this case, France and Great Britain will have to face a war with a still stronger 

Germany, for she will have increased her powers, without having made any of the sacrifices 

that war implies. 

I represent in my own country the Anglo-French ideals.  

What can I say to my fellow-countrymen from you?  

Nothing! 

If I had given to Germany a tenth part of the work I have given to France and to Great 

Britain, I would have a great many things to say, that would help me in my task! But I shall 

not change my attitude.  

France and Great Britain should not discourage the efforts that are being made in 

Central Europe for them, and they should not abandon those who are fighting there for your 

ideal: peace and freedom.  

 

 [Traducere] 

 

„Războiul este o calamitate. Ce se poate face pentru a-l preîntâmpina?“ 

 

 Mulţumesc domnului Churchill
131

 că m-a invitat la acest dejun şi totodată îi 

mulţumesc pentru cuvintele foarte frumoase pe care el şi prietenul meu Steed
132

 au avut 

amabilitatea să le spună despre mine. 

 Îi mulţumesc şi pentru ideea încântătoare de a o invita astăzi printre noi pe Lady 

Chamberlain. În prezenţa Domniei Sale sunt ca acasă, pentru că simt că scumpul nostru Sir 

Austen
133

 este cu noi. Dar, întrucât ştiu că exigenţa lui ar fi: „Nu vorbiţi despre mine, ci 

acţionaţi cum doresc eu“, mă voi supune propunerii sale. 

 Deoarece nu ştiu dacă ceea ce voi spune ar fi pe placul său, cel puţin vă voi vorbi 

deschis, fiindcă ştiu că, şi dacă voi greşi în cele spuse, vorbind deschis, mă călăuzesc cel puţin 

după marea regulă a conversaţiilor mele cu el: francheţea. Şi voi vorbi foarte pe scurt, aşa 

încât la sfârşit îmi veţi putea pune întrebări. 

 Doamnelor şi domnilor, situaţia este foarte gravă şi trebuie să fii orb să nu-ţi dai seama 

că războiul poate izbucni foarte curând. 

 Care este situaţia, ţinând seama de o asemenea perspectivă? 

 Marea Britanie nu poate rămâne neutră, căci ea reprezintă un trup ale cărui membre 

sunt răspândite în întreaga lume, dar al cărui cap se află lângă frontiera europeană. 

 Marea Britanie va fi obligată să participe la acest război, în autoapărare şi pentru 

menţinerea dreptului internaţional. 

 Dar războiul este o calamitate. Ce se poate face pentru a-l preîntâmpina? 

                                                 
131

 Winston Leonard Spencer Churchill. 
132

 Henry Wickham Steed. 
133

 Joseph Austen Chamberlain. 
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 Pentru mine chestiunea este foarte simplă; vorbiţi anticipat şi la timp şi puneţi în faţa 

ochilor eventualului agresor imaginea forţelor care i se vor opune în ziua în care se va hotărî 

să comită crima. 

 Ştiu ce se spune aici: Nu putem vorbi cu anticipaţie, pentru că omul de rând nu 

înţelege. Îmi permiteţi să spun că ar trebui să începeţi să îl educaţi. Când omul de rând îşi va 

da seama că tăcerea e sinonimă cu moartea şi că a vorbi e sinonim cu viaţa, însuşi omul de 

rând va îndemna guvernul să salveze viaţa, spunând cu anticipaţie că Marea Britanie nu va 

rămâne pasivă. 

 Cunosc, de asemenea, deosebirea care se face aici între Răsărit şi Apus – Răsăritul, 

unde Marea Britanie nu se poate angaja, şi Apusul, unde ea şi-a luat deja obligaţiile, în 

prealabil. 

 Daţi-mi voie să spun că această deosebire nu are nicio fundamentare solidă. Marea 

Britanie nu va fi niciodată chemată să-şi verse sângele pentru Răsăritul Europei. Dar Marea 

Britanie trebuie să intervină întotdeauna pentru securitatea Apusului, care este intim legată de 

securitatea Răsăritului. 

 Să presupunem că Germania ar ataca Cehoslovacia şi că Franţa, în virtutea tratatului ei 

de alianţă şi în conformitate cu rezoluţiile Consiliului Societăţii Naţiunilor, trece frontiera 

germană, şi că Germania, la rândul ei, atacă Franţa. În consecinţă, Franţa ar fi atunci victima 

unei agresiuni neprovocate, iar tratatul cu Marea Britanie trebuie să intre în acţiune. De fapt, 

îndeplinirea unei îndatoriri internaţionale nu se poate numi provocare. Dacă aplicarea 

Pactului, în loc de a reclama asistenţa mutuală pe care o stipulează, împotriva măsurilor 

speciale îndreptate contra unui stat care aplică sancţiunile împotriva agresorului, cauzează 

izolarea unui stat fidel Pactului, ar fi de preferat dizolvarea Societăţii Naţiunilor decât 

continuarea ipocriziei jocului denumit securitatea colectivă. 

 În cel de al doilea caz, Marea Britanie trebuie să înfrunte o realitate din două. 

 Fie va fi război în Răsărit şi pace în Apus, urmată de un război pornit asupra Franţei şi 

Marii Britanii de către o Germanie a cărei forţă va fi mult sporită datorită câştigurilor 

teritoriale şi materiilor prime dobândite. 

 Fie că nu va fi niciun fel de război, ci doar o înţelegere între Germania şi Rusia 

Sovietică, care va pune la dispoziţia Germaniei toate materiile prime ale Rusiei, iar Europa 

Centrală va rămâne neutră, întrucât va fi prinsă între cleştii Germaniei şi ai Rusiei. 

 În acest caz, Franţa şi Marea Britanie vor trebui să înfrunte un război cu o Germanie 

încă şi mai puternică, deoarece ea îşi va fi sporit forţele, fără a fi făcut niciunul dintre 

sacrificiile pe care le presupune un război. 

 În ţara mea eu reprezint idealurile anglo-franceze. 

 Ce pot transmite din partea dumneavoastră concetăţenilor mei? 

 Nimic! 

 Dacă aş fi închinat Germaniei a zecea parte din munca pe care am dedicat-o Franţei şi 

Marii Britanii, aş avea de spus o mulţime de lucruri, care m-ar ajuta în misiunea mea! Dar nu-

mi voi schimba atitudinea. 

 Franţa şi Marea Britanie nu trebuie să descurajeze eforturile care se fac pentru ele în 

Europa Centrală şi ele nu trebuie să-i abandoneze pe cei ce luptă acolo pentru idealurile 

dumneavoastră: pacea şi libertatea. 

 

Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pp. 637–

640; 633–636. 
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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 

 

 

L. 

 Bucarest, 14 Juin 1937 

 

 Cher ex-patron, 

 Thierry vous envoie directement la copie d’un rapport faisant le tableau des premiers 

dégâts causés par l’entrevue de Talloires,
134

 sans préjudice d’autres suites si Litvinov persiste 

dans sa résolution de rompre les pourparlers roumano-soviétiques. Vous verrez qu’il n’y a là 

rien de favorable ni pour Titulesco, ni pour nous, ni pour la Russie.  

 En ce qui concerne le rapprochement entre la Tchécoslovaquie et ses voisins du sud, 

plus particulièrement la position à prendre à l’égard du réarmement hongrois, j’ai eu 

l’occasion d’en parler avec Puaux et Beauverger pendant mon trajet de retour en automobile 

de Genève à Bucarest.  

Puaux était nettement optimiste en ce qui concerne l’aspect économique du 

rapprochement tchéco-autrichien ; sans doute ignorait-il encore l’opposition définitive de 

l’Angleterre à tout système préférentiel entre les États successeurs de l’Autriche-Hongrie. Sur 

le plan politique, il n’avait pas de préoccupation, car il n’existe pas de question de minorité 

austro-tchèque et quant au réarmement de l’Autriche, c’est pratiquement une affaire déjà 

réglée. 

J’ai eu, au cours de ma conversation avec Beauverger, des impressions beaucoup 

moins favorables. Non seulement le gouvernement hongrois met en avant, comme condition 

préalable à tout rapprochement, ce problème des minorités qui, je vous l’ai dit, est de nature à 

semer la division au sein de la Petite Entente, mais encore il n’attend qu’une négociation 

relative aux conditions de sécurité dans lesquelles pourrait se développer le réarmement de la 

Hongrie pour demander préalablement l’annulation des accords militaires qui lient les trois 

États de la Petite Entente contre la Hongrie.  

Autrement dit, il est clair que si, conformément à la procédure dont vous avez bien 

voulu me faire part à Genthod, les trois États de la Petite Entente laissent se faire le 

réarmement hongrois dans l’espoir d’une négociation en vue d’un pacte de non-agression, le 

premier soin de M. Daranyi et de M. de Kanya sera ensuite de déclarer a leurs interlocuteurs : 

« C’est entendu, nous entrons en négociations comme convenu, mais il va de soi que nous 
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 Allusion à la dépêche 191 de Bucarest, du 12 Juin, non reproduite, qui étudiait les répercussions de l’échec 

d’entretiens tenus récemment par MM. Titulesco et Litvinov dans la localité savoyarde. Le chargé d’affaires 

français soulignait le mécontentement de M. Antonesco, « son découragement et son ressentiment personnel de 

l’atteinte que non seulement M. Titulesco, mais aussi M. Litvinov, avaient ainsi voulu porter à votre crédit 

personnel » ; le ministre roumain des Affaires étrangères était soutenu par Carol II, hostile à tout pacte 

d’assistance mutuelle roumano-soviétique et à la personnalité de M. Titulesco. Néanmoins, M. Antonesco se 

montrait conciliant à l’égard du représentant de l’U.R.S.S. à Bucarest, M. Ostrovski, expliquant qu’ « en raison 

de circonstances, il avait paru préférable d’ajourner à Septembre la reprise de conversations qu’il n’avait pu 

qu’embaucher avec M. Litvinov et Votre Excellence ». Le diplomate russe avait, pour sa part, insisté auprès de 

Moscou « pour qu’en aucun cas, les pourparlers ne fussent rompus avec le gouvernement actuel, dont les bonnes 

dispositions ne lui paraissent pas douteuses puisqu-elles ont survécu à la redoutable épreuve de Talloires » et 

proposé à Bucarest, depuis le retour de Genève de M. Antonesco, la conclusion d’un traité d’assistance mutuelle 

analogue au pacte tchéco-soviétique. A défaut, il voyait « un terrain d’entente éventuel dans le projet d’une 

déclaration de principe renouvelant, purement et simplement, entre les deux pays les engagements des articles 10 

et 16 du Covenant ».  
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n’entendons pas négocier des accords d’amitié avec des pays qui ont des accords militaires 

nettement dirigés contre nous ». 

J’ignore si c’est là le point où, dans sa politique de rapprochement avec tous ses 

voisins, M. Stoyadinovitch attend la réaction de ses alliés. Ce que je sais bien c’est que, par 

voie de conséquence naturelle de la politique de rapprochement poursuivie par les Tchèques 

avec la Hongrie, se trouveront indirectement remis sur le tapis ces accords militaires qu’on 

nous affirme sans cesse conserver leur pleine valeur et qui constituent, à l’heure actuelle, la 

seule base solide de ce qui reste de la Petite Entente, une base sur laquelle notre état-major 

continue de fonder, semble-t-il, quelques espoirs, en dépit des objections juridiques que 

certains aspects de ces combinaisons militaires soulèvent touchant l’application du pacte et la 

définition de l’agresseur.  

Je me permets de penser que c’est inquiétant.  

Pour ma part, avant d’entrer dans ces voies qui me paraissent dangereuses, j’estime 

qu’un dernier effort devrait être tenté pour élucider, sur le plan militaire, quelles possibilités 

subsistent d’une coordination favorable aux Tchèques  des plans des états-majors intéressés, à 

savoir celui de Paris, celui de Belgrade, celui de Prague, celui de Bucarest et celui de 

Varsovie.  

Hier encore, me faisant part confidentiellement de la visite que le général Gamelin 

fera en Yougoslavie avant de venir assister, l’automne prochain, aux manœuvres de l’armée 

roumaine, le conseiller de la légation de Yougoslavie insistait sur l’intérêt de conversations 

bilatérales d’ordre militaire capables de mettre au point, sur le plan technique, les 

combinaisons qui n’ont pu s’affirmer sur le plan politique.  

Comme vous le savez, le général Sichitiu, chef de l’état-major roumain, sera en France 

pour le 14 Juillet. Il y a là une première possibilité que d’autres peuvent suivre. 

Il s’agit seulement de savoir ce que l’on veut et d’inviter le général Gamelin à tenir le 

langage qui convient, y compris la menace éventuelle du retrait de nos fournitures 

d’armement.  

C’est dans le même cadre que l’étude approfondie que j’ai prescrite au colonel 

Delmas, en conséquence des instructions données par Léger avant mon dernier  départ de 

Paris, conclura en ce qui concerne la révision nécessaire des accords militaires roumano-

polonais.  

Comme je vous l’ai dit, et avant même d’en venir aux espoirs tchèques relatés par 

Lacroix, qui voient déjà la Pologne associée à la Roumanie dans une résistance éventuelle 

contre une agression allemande sur la Tchécoslovaquie, ce qui s’impose d’abord, c’est une 

atténuation de l’hypothèque de 17 divisions qui pèse sur l’armée roumaine au profit de la 

Pologne aux termes des accords actuellement en vigueur. La concentration d’une aussi forte 

partie de l’armée roumaine sur la frontière du Dniester à la seule demande de la Pologne et 

avant même toute agression soviétique contre ce dernier pays est une disposition qui ne cadre 

plus en rien avec nos perspectives militaires d’Europe centrale depuis le pacte franco-russe ; 

je dirai même qu’elle est en absolue contradiction avec elles. De l’aveu du colonel Rozin, chef 

du bureau des opérations de l’armée roumaine, il n’y a qu’un moyen de s’en tirer : c’est que 

l’état-major français coordonne avec chacun de ses alliés les plans d’opérations éventuels et 

qu’en conséquence de cette révision générale qui incombe au général Gamelin, les traités 

militaires en cours soient ou consacrés une fois de plus, ou amendés si nécessaire. 

Je regrette de ne pouvoir vous adresser dès la présente valise le rapprt détaillé que 

prépare Delmas à ce sujet : il a encore besoin de quelques éléments supplémentaires. Mais 

vous pouvez compter sur cette étude pour le 30 Juin. 

 

[Traducere]  
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S. 

 Bucureşti, 14 iunie 1937 

 

 Dragul meu fost patron, 

 Thierry vă trimite direct copia unui raport ce prezintă primele neajunsuri pricinuite de 

întrevederea de la Talloires,
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 fără să mai vorbim de alte urmări, dacă Litvinov persistă în 

hotărârea sa de a rupe tratativele româno-sovietice. Veţi vedea că nu există nimic acolo 

favorabil, nici pentru Titulescu, nici pentru noi, nici pentru Rusia.  

 În ceea ce priveşte apropierea dintre Cehoslovacia şi vecinii săi de la Sud, în special 

poziţia ce trebuie luată faţă de reînarmarea ungară, am avut ocazia de a vorbi cu Puaux şi 

Beauverger pe parcursul călătoriei mele de întoarcere cu automobilul de la Geneva la 

Bucureşti. 

 Puaux era clar optimist în ceea ce priveşte aspectul economic al apropierii ceho-

austriece; fără îndoială nu avea cunoştinţă încă de opoziţia definitivă a Angliei faţă de orice 

sistem preferenţial între statele succesoare ale Austro-Ungariei. Pe plan politic, nu-l preocupa 

nimic, întrucât nu se pune problema unei minorităţi austro-cehe, iar în privinţa reînarmării 

Austriei, chestiunea este practic reglementată. 

În cursul convorbirii mele cu Beauverger, am avut impresii mult mai puţin favorabile. 

Nu numai că guvernul ungar foloseşte ca argument, ca o condiţie prealabilă oricărei apropieri, 

această problemă a minorităţilor, care, v-am mai spus, este de natură să semene vrajbă în 

sânul Micii Înţelegeri, dar nu aşteaptă decât o negociere referitoare la condiţiile de securitate 

în care s-ar putea dezvolta problema reînarmării Ungariei, pentru a cere în prealabil anularea 

acordurilor militare care leagă cele trei state ale Micii Înţelegeri împotriva Ungariei.  

Altfel spus, este clar că dacă, în conformitate cu procedura despre care aţi avut 

amabilitatea să-mi vorbiţi la Genthod, cele trei state ale Micii Înţelegeri permit să se realizeze 

reînarmarea ungară în speranţa unei negocieri în vederea unui pact de neagresiune, prima grijă 

a dlui Darányi şi a dlui Kánya va fi să declare interlocutorilor lor: „Bineînţeles, intrăm în 

negocieri precum s-a convenit, dar este de la sine înţeles că nu înţelegem să negociem 

acorduri de prietenie cu ţări care au acorduri militare îndreptate evident împotriva noastră“.  

Nu ştiu dacă acesta este punctul în care, în politica sa de apropiere cu toţi vecinii săi, 

dl Stojadinović aşteaptă reacţia aliaţilor săi. Ceea ce ştiu bine este că, pe cale de consecinţă 

firească a politicii de apropiere dusă de cehi cu Ungaria, se vor pune indirect pe tapet aceste 

acorduri militare despre care ni se afirmă neîncetat să le păstrăm deplina valoare şi care 

constituie, la ora actuală, singura bază solidă din ceea mai rămâne din Mica Înţelegere, o bază 

în care statul nostru major continuă, după cât se pare, să-şi pună unele speranţe, în pofida 

obiecţiilor juridice pe care le ridică anumite aspecte ale acestor combinaţii militare cu privire 

la aplicarea pactului şi la definiţia agresorului.  

Îmi permit să gândesc că acest lucru este îngrijorător. 
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 Aluzie la depeşa 191 din Bucureşti, din 12 iunie, nereprodusă, care studia repercusiunile eşecului 

întrevederilor recente dintre dnii Titulescu şi Litvinov, în localitatea savoiardă. Însărcinatul cu afaceri francez 

sublinia nemulţumirea dlui Antonescu, „descurajarea şi resentimentul personal resimţite din cauza loviturii pe 

care nu doar dl Titulesu, ci şi dl Litvinov, au vrut să o dea creditului dumneavoastră personal“; ministrul român 

al Afacerilor Străine era susţinut de Carol II, ostil oricărui pact de asistenţă mutuală româno-sovietic şi 

personalităţii domnului Titulescu. Cu toate acestea, dl Antonescu s-a arătat conciliant faţă de reprezentantul 

U.R.S.S. la Bucureşti, dl Ostrovski, explicând că „date fiind împrejurările, a părut preferabil să se amâne pentru 

luna septembrie reluarea convorbirilor pe care nu a putut decât să le amorseze cu dl Litvinov şi cu Excelenţa 

Voastră“. Diplomatul rus, în ceea ce îl priveşte, a insistat pe lângă Moscova „ca tratativele cu guvernul actual să 

nu fie în niciun caz întrerupte, întrucât bunele dispoziţii nu i se par suspecte pentru că au supravieţuit redutabilei 

încercări de la Talloires“ şi a propus Bucureştilor, după reîntoarcerea de la Geneva a dlui Antonescu, încheierea 

unui tratat de asistenţă mutuală analog pactului ceho-sovietic. În caz contrar, vedea „un teren eventual de 

înţelegere cu privire la proiectul unei declaraţii de principiu care să reînnoiască, pur şi simplu, între cele două ţări 

angajamentele cuprinse în Articolele 10 şi 16 ale Pactului“.  
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În ceea ce mă priveşte, înainte de a ne angaja pe aceste căi, ce mi se par primejdioase, 

cred că ar trebui încercat un ultim efort pentru a elucida, pe plan militar, ce posibilităţi 

subzistă dintr-o coordonare favorabilă cehilor a planurilor statelor majore interesate, şi anume 

cel de la Paris, cel de la Belgrad, cel de la Praga, cel de la Bucureşti şi cel de la Varşovia.   

Nu mai departe de ieri, împărtăşindu-mi în mod confidenţial informaţia cu privire la 

vizita pe care generalul Gamelin o va face în Iugoslavia înainte de veni să asiste, în toamna 

care vine, la manevrele armatei române, consilierul legaţiei Iugoslaviei, insista asupra 

interesului unor convorbiri bilaterale de ordin militar, capabile să pună la punct, pe plan 

tehnic, combinaţiile care nu au putut să se afirme pe plan politic.  

 Precum ştiţi, generalul Sichitiu, şeful Statului Major român, va fi în Franţa pentru 

ceremoniile de 14 iulie. Este o primă posibilitate ca să urmeze şi altele.  

Este vorba doar de a şti ce se doreşte şi să fie invitat generalul Gamelin care să se 

adreseze în limbajul potrivit, în care să se regăsească eventuala ameninţare cu retragerea 

furniturilor noastre de armament.  

În acelaşi cadru, studiul aprofundat pe care l-am recomandat colonelului Delmas, ca 

urmare a instrucţiunilor date de Léger înainte de ultima mea plecare de la Paris, va 

concluziona revizuirea necesară a acordurilor militare româno-poloneze. 

Aşa cum v-am mai spus, şi chiar înainte de a mă referi la speranţele cehe relatate de 

Lacroix, care văd deja Polonia asociată României într-o eventuală rezistenţă la o agresiune 

germană împotriva Cehoslovaciei, ceea ce se impune înainte de orice este atenuarea ipotecii 

celor 17 divizii care apasă asupra armatei române în avantajul Poloniei în termenii acordurilor 

actualmente în vigoare. Concentrarea unei părţi atât de mari din armata română pe frontiera de 

pe Nistru doar la cererea Poloniei şi înainte chiar de orice agresiune sovietică împotriva 

acestei ţări este o dispoziţie care nu mai cadrează deloc cu perspectivele noastre militare din 

Europa Centrală după încheierea pactului franco-rus; aş spune chiar că este în absolută 

contradicţie cu ele. Din mărturisirea colonelului Rozin, şef al Biroului Operaţii al Armatei 

Române, nu există decât un mijloc de scăpare: ca statul major francez să coordoneze cu 

fiecare din aliaţii săi planurile de operaţii eventuale şi ca urmare a acestei revizuiri generale, 

care îi incumbă generalului Gamelin, tratatele militare existente să fie ori ratificate încă o 

dată, ori amendate dacă este necesar.  

Regret că nu vă pot trimite cu valiza prezentă raportul amănunţit pe care îl pregăteşte 

Delmas cu privire la acest subiect: mai are nevoie de câteva elemente suplimentare. Puteţi 

conta însă asupra acestui studiu la 30 iunie.  

 
Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VI (1er Juin–29 

Septembre 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1970, doc. 71, pp. 113–115. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI POLITICE  

ALE LUI ARMAND CĂLINESCU 

 

 

[Bucureşti], 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 
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mai însemn nimic în străinătate. Mă voi reface în ţară. Mă întorc şi-mi exercit mandatul de 

senator“. Cu Litvinov s-a întâlnit la cererea acestuia, care i-a comunicat că, faţă de atitudinea 

României, vechile angajamente şi promisiuni sunt anulate. 

 Titulescu mai spune că s-a întâlnit cu Maniu, care i-a vorbit de republică în România!? 

La aceasta el, Titulescu, i-a răspuns că, în momentul alegerii lui Sărăţeanu
136

, a venit la dânsul 

Ef. Antonescu, consilier la Casaţie, care, indignat, i-a declarat: „Închipuieşte-ţi că au ales pe 

Sărăţeanu, în loc să mă aleagă pe mine!“ „Prin urmare – adaugă Titulescu –, vezi dle Maniu 

câţi Antoneşti am avut ca pretendenţi!“ 

 

Armand Călinescu, Însemnări politice (1916–1939), ediţie îngrijită şi prefaţată de Al.Gh. 

Savu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 351. 
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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 

 

 

T. no 366, Réservé  

 Bucarest, 15 Juin 1937 

(Reçu: le 18, 11 h.) 

 

 Rentré hier de son voyage à Cluj, le Souverain m’a fait demander de venir le voir. 

Dans la conversation que j’ai eue avec lui aujourd’hui, il m’a tout d’abord parlé de la 

politique intérieure roumaine. Il ne sait pas encore, m’a-t-il dit, quel sera le chef du nouveau 

gouvernement
137

, mais en tout cas, – et le Roi m’a prié de faire en sorte qu’on n’ait aucune 

doute à Paris sur ce point –, M. Titulesco ne fera pas partie de la nouvelle combinaison.  

 Le Souverain s’est d’ailleurs exprimé sur le cabinet Tataresco en termes tels que je ne 

doute plus qu’il conserve sa collaboration aussi longtemps qu’il le pourra.  

 Le roi Carol m’a spontanément renouvelé l’engagement qu’il avait pris l’année 

dernière, auprès de M. le Président de la République, de ne laisser modifier en rien la 

politique extérieure de la Roumanie. À ce propos, je n’ai pas manqué de lui signaler que je 

regrettais l’arrêt de la négociation politique engagée cet hiver, dont le but aurait été le 

resserrement des liens entre les États de la Petite Entente, ainsi que de ceux qui unissent ce 

groupement à la France. Faute de ce traité, j’ai marqué tout l’intérêt que nous attachions au 

perfectionnement de nos liens militaires et des accords d’état-major qui continuent d’unir les 

États membres de la Petite Entente entre eux. Le Roi qui, comme le sait Votre Excellence, 

préfère des engagements à caractère juridique, des accords techniques de cet ordre, m’a dit 

attacher la plus grande importance à la visite que le général Sichitiu fera à Paris le 14 Juillet 

prochain. Il espère que le général Gamelin pourra venir en Roumanie cet automne au moment 

des grandes manœuvres. J’ai alors demandé au Souverain si, à l’occasion d’une visite privée à 

notre exposition, le chef suprême de l’armée roumaine ne se rendrai pas lui-même en France. 
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 Ca regent. 
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 Le cabinet Tataresco avait subi un large remaniement le 23 Février , mais il devait rester en fonction toute 

l’année en dépit d’autres modifications.  
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« Je ne puis vous dire ni oui ni non », m’a d’abord répondu le Roi, mais j’ai eu l’impression 

que cette idée le tentait et que, quand nous nous sommes séparés, elle avait fait un certain 

progrès dans son esprit.  

 M. Antonescu m’avait en effet prié de saisir l’occasion de parler au Souverain du 

projet de voyage à Londres, Bruxelles et Paris dont il, m’a-t-il dit, fait part à Genève à Votre 

Excellence. M. Antonescu y verrait l’avantage de maintenir le Roi dans une atmosphère 

« anglo-franco-belge », alors que tant d’autres influences s’exercent souvent auprès de lui.  

Il est clair en effet que tout en comprenant parfaitement la nécessité de maintenir à 

Genève le centre de la collaboration de la Roumanie avec ses alliés ainsi que la France et 

l’Angleterre, le Souverain, dont maints propos rappellent ceux qui tient parfois le colonel 

Beck, n’a plus qu’une confiance limitée dans la Société des Nations. Par ailleurs, tout en se 

défendant de vouloir prendre parti dans tout conflit d’idéologie, il se montre plus que jamais 

hostile à l’influence des Soviets. Je me suis efforcé cependant de lui démontrer les avantages 

positifs que la Roumanie retirerait d’un accord avec l’U.R.S.S., ne serait-ce que par une 

reconnaissance explicite de la Bessarabie. Mais pour pouvoir en juger sans parti pris, le Roi 

est trop hanté à la fois par l’intrusion de M. Titulesco dans cette négociation, par sa défiance à 

l’égard du représentant de la Russie à Bucarest et enfin par les derniers événements survenus 

à Moscou
138

 où il ne voit nullement, m’a-t-il dit, un procès politique, mais une machination 

policière et le signe de la grave crise que traverse le régime soviétique.  

Par contre, j’ai retiré de mon entretien l’impression que le Souverain restait 

absolument fidèle à la fois à l’amitié avec la France et aux traditions politiques de la Petite 

Entente dont il estime nécessaire de sauvegarder la cohésion. Il a jugé en termes sévères la 

manière dont M. Stoyadinovitch « conduit sa politique extérieure au jour le jour en s’inspirant 

de mobiles de pure politique intérieure » et m’a représenté la réunion actuellement en cours 

des trois présidents du Conseil comme une nécessité pour « le redressement de la Petite 

Entente », dont il est tout prêt à attribuer le principal mérite à lui-même ainsi qu’à M. 

Titulesco.  

 

[Traducere] 

 

T. nr. 366, Rezervat  

 Bucureşti, 15 iunie 1937 

(Primită: 18 iunie, orele 11 a.m.) 

 

 Revenit ieri din călătoria sa la Cluj, Suveranul mi-a cerut să vin să-l văd. În 

convorbirea pe care am avut-o cu el astăzi, mi-a vorbind înainte de toate de politica internă 

românească. Nu ştie încă, mi-a spus el, cine va fi şeful noului guvern,
139

 dar în orice caz – şi 

Regele m-a rugat să fac în aşa fel încât la Paris să nu planeze niciun dubiu în acest sens – dl 

Titulescu nu va face parte din noua combinaţie.  

Suveranul s-a exprimat de altfel în legătură cu cabinetul Tătărescu în astfel de termeni 

încât nu mă mai îndoiesc că va păstra colaborarea sa atât timp cât va putea.  

Regele Carol mi-a reînnoit în mod spontan angajamentul pe care şi l-a luat anul trecut 

faţă de dl preşedinte al Republicii, că nu va permite să se modifice cu nimic politica externă a 

României. În această privinţă, n-am omis să-i semnalez că regret oprirea negocierii politice 

angajate în această iarnă, al cărui scop ar fi fost strângerea legăturilor între statele Micii 

Înţelegeri, precum şi a celor ce leagă această grupare cu Franţa. În lipsa acestui tratat, am 
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 Allusion à l’incarcération et à l’exécution du maréchal Toukhachevsky et d’un certain nombre de hauts 

officiers soviétiques. 
139

 Cabinetul Tătărescu a suferit o largă remaniere la 23 februarie, dar trebuia să rămână în funcţie întregul an în 

pofida altor modificări.  
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subliniat întregul interes pe care îl ataşăm perfecţionării legăturilor noastre militare şi 

acordurilor de stat major ce continuă să unească între ele statele membre ale Micii Înţelegeri. 

Regele care, după cum ştie Excelenţa Voastră, preferă angajamente cu caracter juridic, 

acorduri tehnice de genul acesta, mi-a spus să acord cea mai mare importanţă vizitei pe care o 

va face la Paris la 14 iulie generalul Sichitiu. Speră ca generalul Gamelin să poată veni în 

România în toamna aceasta în timpul marilor manevre. L-am întrebat atunci pe Suveran dacă, 

cu ocazia unei vizite particulare la expoziţia noastră, şeful suprem al Armatei române nu s-ar 

duce el însuşi în Franţa. „Nu vă pot spune nici da, nici nu“, mi-a răspuns la început Regele, 

dar am avut impresia că această idee îl tenta şi că, atunci când ne-am despărţit, ideea s-a 

conturat şi mai mult în mintea sa.  

Dl Antonescu m-a rugat într-adevăr să profit de prilej pentru a vorbi Suveranului 

despre proiectata călătorie la Londra, Bruxelles şi Paris despre care, după cum mi-a spus, a 

informat-o pe Excelenţa Voastră la Geneva. Dl Antonescu pare să vadă avantajul de a-l 

menţine pe Rege într-o atmosferă „anglo-franco-belgiană“, chiar dacă atât de multe alte 

influenţe se exercită adesea asupra lui.  

Este limpede, într-adevăr, că deşi înţelege perfect necesitatea de a menţine la Geneva 

centrul colaborării României cu aliaţii ei precum Franţa şi Anglia, Suveranul, ale cărui 

declaraţii le amintesc de nenumărate ori pe cele făcute de colonelul Beck, nu are decât o 

încredere limitată în Societatea Naţiunilor. Pe de altă parte, negând că ar vrea să ia parte în 

orice conflict ideologic,  se arată mai mult decât oricând ostil influenţei Sovietelor. M-am 

străduit totuşi să-i demonstrez avantajele pozitive pe care le-ar putea avea România dintr-un 

acord cu U.R.S.S., chiar dacă n-ar fi vorba decât de o recunoaştere explicită a Basarabiei. Dar 

pentru a putea judeca fără vreo idee preconcepută, Regele este prea bântuit în acelaşi timp de 

intruziunea dlui Titulescu în această negociere, de suspiciunea faţă de reprezentantul Rusiei la 

Bucureşti şi, în sfârşit, de ultimele evenimente intervenite la Moscova
140

 în care nu vede 

deloc, după cum mi-a spus, un proces politic, ci o maşinaţie poliţienească şi semnul gravei 

crize prin care trece regimul sovietic. 

 În schimb, din întrevedere, am rămas cu impresia că Suveranul a rămas absolut fidel, 

în egală măsură, prieteniei cu Franţa şi tradiţiilor politice ale Micii Înţelegeri căreia crede ca 

trebuie să-i fie salvgardată coeziunea. A apreciat în termeni severi modul în care dl 

Stojadinović „duce politica sa externă de la o zi la alta, inspirându-se din mobilurile de pură 

politică internă“ şi mi-a reprezentat reuniunea în curs de desfăşurare a celor trei preşedinţi de 

Consiliu ca o necesitate pentru „redresarea Micii Înţelegeri“, pentru care este gata să atribuie 

principalul merit lui însuşi, precum şi dlui Titulescu.  

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VI (1er Juin–29 

Septembre 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1970, doc. 74, pp. 121–122. 
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ZIARUL „MIŞCAREA“ CONDAMNĂ APARIŢIA  

PUBLICAŢIEI „LUMEA ROMÂNEASCĂ“,  

CA O TENTATIVĂ DE A ÎNTĂRI FRONTUL TITULESCIAN 
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 Aluzie la încarcerarea şi executarea mareşalului Tuhacevski şi a unui număr de ofiţeri 

superiori sovietici. 
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O anumită presă şi d. Ion Mihalache 

 

 A apărut de curând în presa noastră o nouă foaie care îşi spune „Lumea Românească“, 

deşi după atitudine şi scris ar fi fost mai cinstit să-şi aleagă un adjectiv care să se termine în 

…istă. 

 Acest ziar, a cărui apariţie o vom discuta altă dată şi care vrea să-şi ascundă 

internaţionalismul sub firma astăzi deocheată a „democraţiei“, este, prin logică şi prin alte 

dedesubturi, aşa-zis „titulescian“ (calificativul îi aparţine). 

 Din această atitudine titulesciană încearcă să împroaşte cu o violenţă de limbaj 

neobişnuită, dar proprie arsenalului stilistic „antifascist“, pe toţi factorii de răspundere ai ţării 

care înţeleg să facă o politică românească în slujba intereselor naţionale. 

 Dar nu numai atât, ziarul acesta, care încearcă să susţină frontul „titulescian“ printr-o 

atitudine şi un limbaj pe care îl poţi uşor descoperi la monitoarele comuniste, deşi se 

intitulează „democrat“, atacă destul de violent şi pe d. Ion Mihalache, care, în orice caz, 

numai de lipsa de sentiment şi de activitate democratică nu poate fi învinuit… 

 Totuşi, “Lumea Românească“ găseşte că d. Ion Mihalache nu-şi manifestă cu destulă 

tărie „democraţia“ – care în orice caz la acesta, spre deosebire de aceea a patronilor sus-

numitei foi, este congenitală – şi-i cere nici mai mult nici mai puţin decât să colaboreze cu 

„acele partide sau grupări care au un prestigiu neştirbit şi care se află net pe poziţiile 

democraţiei sincere“. 

 La cine face oare aluzie numita foaie în invitaţia către d. Mihalache? Desigur nu la alte 

organizaţii „net democrate“ decât cele socialiste şi comuniste, deoarece după concepţia 

„Lumii româneşti“, toate celelalte partide democrate sunt „fascizante“. 

 D. Mihalache are multe vini, dar în altă ordine de idei. În ceea ce priveşte însă invitaţia 

din foaia internaţionalisto-titulesciană, noi nu credem că-i va da curs. 

 Am semnalat însă această invitaţie la valsul comunist din Europa, pentru a arăta 

opiniei publice ce este cu noua foaie apărută. 

 Iar pentru completarea demascării vom mai face apel la un text din “Lumea 

Românească“. 

 „Partidul Naţional Ţărănesc, care este un partid de mase rurale şi muncitoreşti, nu 

poate avea altă politică externă decât aceea pe care a practicat-o şi o va practica într-un viitor 

nu prea depărtat d. N. Titulescu.“ Nici mai mult, nici mai puţin, foaia „democraţiei sincere“ 

îşi arogă atributul de arbitru în viaţa politică a ţării. 

 În ceea ce priveşte somaţia fermă şi drastică adresată Partidului Naţional Ţărănesc, nu 

e rostul nostru să răspundem. În schimb, politica externă pe care d. N. Titulescu o va practica 

„într-un viitor nu prea depărtat“, e bine să ştie cei de la bineplătita foaie internaţională, că 

neamul românesc a încheiat demult socotelile cu „avocatul Internaţionalei“. Iar acei care-l vor 

pe acesta în fruntea treburilor statului român ar fi bine să termine mai devreme a confunda 

România cu sediul Internaţionalei. 

 

„Mişcarea“, 16 iunie 1937. 
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ DE EDMOND CIUNTU,  

TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI MINISTRU PLENIPOTENTIAR  

AL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE  
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AL ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA CONVORBIREA AVUTĂ CU  

MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV, COMISAR AL POPORULUI  

PENTRU AFACERILE EXTERNE AL U.R.S.S. 

 

 

Moscova, 16 iunie 1937, ora 00,44  
Înregistrată la nr. 34 542/17 iunie 1937 

 

Ministerul Regal al Afacerilor Străine 

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului 

 

Externe 

Bucureşti 

 

Personal! 

 

Am văzut aseară pentru prima dată de la întoarcerea sa de la Geneva pe dl Litvinov la 

serata în onoarea ministrului Afacerilor Străine leton. 

Mi-a vorbit imediat de Antoniade, afirmând că nu a fost la Talloires şi că îi pare rău 

dacă a fost pentru ceva în rechemarea sa. Am răspuns că nu ştiu nimic altceva decât cele 

publicate în presa franceză, dar că sunt convins că, chiar dacă Antoniade ar fi fost faţă la 

întâlnire, nu aceasta ar fi putut constitui în ochii guvernului un motiv de rechemare. 

Asupra întrevederii cu Ex. V. şi cu dl Titulescu nu mi-a spus cel mai mic cuvânt, deşi 

prilejuri ar fi fost destule. Nu am crezut că este rolul meu să-l provoc la destăinuiri. Riscam de 

altfel să nu-mi răspundă. 

Ciuntu 

1 927 

 

AMAE, fond 71, 1920–1944, U.R.S.S., Relaţii cu România, 1937, vol. 84. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „CAPITALA“ CU PRIVIRE LA  

RECHEMAREA LUI CONSTANTIN ANTONIADE, TRIMIS EXTRAORDINAR  

ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL ROMÂNIEI LA BERNA 

 

 

Ministrul României la Berna a plătit cu capul  

acţiunea personală din ultimul timp. 

El e cel care a angajat întrevederea Titulescu–Litvinov. 

 

Rechemarea dlui Constantin Antoniade este un fapt îndeplinit. Fără nicio autorizaţie 

din partea Ministerului de Externe, călcând cea mai elementară disciplină funcţionărească, 

Dsa a tratat unele probleme care pot prejudicia politica noastră externă. 

Căci cu toate dezminţirile de până acum, s-a dovedit suficient că d. Antoniade este 

managerul întrevederii dintre dnii Titulescu şi Litvinov la Talloires. 
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În acelaşi timp, la Geneva, cu toate că a primit alte directive din partea Ministerului de 

Externe, d. Antoniade a sprijinit „Journal des Nations“, scos de un oarecare de Prato
141

, care, 

în conflict cu autorităţile elveţiene, a fost expulzat de autorităţile geneveze. 

Se ştie că de Prato este un emigrant italian antifascist şi că orice subvenţie dată lui 

înseamnă indirect un act de ostilitate inutilă din partea României la adresa Italiei. 

De Prato era în acelaşi timp corespondentul Agenţiei „Sud-Est“ la Geneva şi director 

la „Journal des Nations“. 

 

„Capitala“, 17 iunie 1937. 

 

 

 

165 

 

FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 18 iunie 1937 

 

 Titulescu a părăsit Anglia, dar a ajuns la Praga, în drum spre Bratislava, unde merge să 

culeagă laurii unui doctor honoris causa, şi el. Invitaţia fusese făcută de mult; dat fiind însă 

conjunctura actuală, am impresia că vizita plictiseşte mult pe cehoslovaci. Totuşi, la Praga, 

Krofta Kamil, imbecilul din fruntea Ministerului de Externe drotoşesc, a dat o masă fostului 

ministru român, în cinstea căruia va mai da o recepţie azi Beneš Eduard. La Bratislava s-a 

redus ceremonia de mâine la un minimum.  

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 294. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 19 iunie 1937 

 

Biroul Presei Cehoslovace publică un articol-comunicat asupra ceremoniei ce se 

desfăşoară azi la Bratislava, pentru conferirea titlului de doctor honoris causa lui Titulescu. 

Prin acest articol, destul de perfid, guvernul cehoslovac caută să taie în prealabil posibilităţile 

lui Titulescu de a exploata politiceşte evenimentul şi să împace şi pe Regele Carol şi guvernul 

român cu o manifestare ce ar putea fi interpretată ca un act tendenţios în lupta piezişă 

întreprinsă de fostul nostru ministru de Externe împotriva Suveranului său. Articolul explică, 

că Universitatea din Bratislava s-a gândit înainte de toate să onoreze pe eminentul jurisconsult 

şi oratorul internaţional care a jucat un rol atât de activ şi de însemnat la Societatea Naţiunilor, 
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 Carlo Emanuele de Prato. 
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pe care a prezidat-o de două ori. Că, în această împrejurare, nu putea fi uitat nici diplomatul 

care a semnat convenţia de organizare a Micii Înţelegeri, aceea de extindere a ei şi pe terenul 

economic, precum şi o sumă de încheieri favorabile Cehoslovaciei, ceea ce nu e de negat. Dar 

manifestarea de la Bratislava nu trebuie interpretată ca un act de amestec cât de îndepărtat în 

politica românească, şi comunicatul adaugă că pentru a nu fi bănuit măcar de o asemenea 

intenţie, preşedintele Beneš s-a mărginit la Praga, faţă de vechiul său prieten, la o audienţă şi 

la un dejun intim.  

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 frecătură. Manifestarea de la 

Bratislava plictiseşte vădit guvernul de la Praga. Ar fi fost însă mai nimerit din partea lui să o 

amâne, decât să caute să o explice fără să reuşească. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Cu Fabricius. Cea mai puţin interesantă. S-a declarat de acord cu Pangal că nu poate fi 

vorba, după informaţiile lui, de un guvern naţional-ţărănist, deşi Mihalache pare să fi pus 

multă apă în vinul lui. Şeful ţărăniştilor ar fi spus lui Fabricius că partidul său nu înţelege să 

urmeze pe Titulescu în exagerările lui sovietofile. Cu toate astea, Fabricius, din câte a aflat, 

crede că, pentru motive de ordin intern şi de ordine internă, Regele nu va recurge la o 

formaţiune de partid. Mai crede că dorinţa de sus ar fi alcătuirea unui guvern în care fiecare 

departament să aibă în fruntea lui un om priceput în ramura respectivă. „Într-un asemenea 

minister, dl Argetoianu va avea un rol preponderent“, a încheiat ministrul Germaniei. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 296–297; 299. 
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DISCURS ŢINUT DE PROFESORUL RUDOLF RAUSCHER  

LA CEREMONIA ACORDĂRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL 

UNIVERSITĂŢII KOMENSKY DIN BRATISLAVA LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

„Veţi fi înscris cu litere de aur în analele facultăţii noastre“ 

 

[Bratislava, 19 iunie 1937] 

 

Îmi revine deosebita onoare de a motiva în faţa acestei adunări solemne hotărârea 

unanimă a Consiliului profesoral al Facultăţii noastre de Drept prin care se acordă domnului 

profesor şi senator, E.S. dr. Nicolae Titulescu titlul de doctor honoris causa. Ţin să-mi 

exprim, în acelaşi timp, sentimentele de sinceră bucurie că acest titlu se decernează unei 

personalităţi cu adevărat de excepţie. 

Prin conferirea celui mai înalt titlu pe care îl poate acorda, Universitatea noastră 

doreşte să-şi exprime înalta preţuire faţă de meritele pe care Nicolae Titulescu le-a dobândit 

prin activitatea sa ştiinţifică de o viaţă. De asemenea, doreşte să-şi exprime înalta apreciere 

faţă de acest bărbat, care, prin activitatea sa de om de stat, dar şi în cea de organizare a păcii 

în Europa Centrală, a adus o contribuţie inestimabilă la eforturile depuse de oamenii noştri 

politici pentru îndeplinirea aceloraşi idealuri. 

Nicolae Titulescu s-a născut în anul 1882 la Craiova, în România, şi provenea dintr-o 

familie românească de excepţie. Tatăl său, Ion (Jean) Titulescu, a fost preşedintele Curţii de 
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Apel din Craiova. Nicolae Titulescu a absolvit cu distincţie Colegiul Regele „Carol I“ din 

Craiova, obţinând premiul de onoare după examenul de bacalaureat. Pleacă apoi la Paris 

pentru studii universitare, unde obţine titlul de laureat al Facultăţii de Drept şi cel de doctor în 

drept. După revenirea în România, practică avocatura. Activitatea sa de avocat şi cea 

ştiinţifică sunt imediat apreciate prin numirea sa în anul 1905, la vârsta de doar 22 de ani, în 

funcţia de profesor de drept civil la Universitatea din Iaşi. Cariera sa academică este 

încununată de noi reuşite. Datorită succeselor obţinute în urma apariţiei lucrărilor sale 

teoretice, care captează interesul atât în ţară, cât şi în străinătate, în anul 1909 este solicitat să 

predea la Universitatea din Bucureşti. Dintre lucrările sale ştiinţifice menţionăm în primul 

rând lucrările sale fundamentale din domeniul dreptului civil: La théorie des droits éventuels 

şi La Distribution du Patrimoine, precum şi cele din domeniul finanţelor: L’Impôt sur le 

Revenu şi L’Impôt sur le Capital. Pentru meritele sale ştiinţifice, Nicolae Titulescu a fost ales 

membru al Academiei Române. 

Capitala îl introduce pe Titulescu şi în vâltoarea vieţii politice. Aici Nicolae Titulescu 

îl cunoaşte pe omul de stat, Take Ionescu. Acest lider politic îşi dă repede seama de calităţile 

şi aptitudinile tânărului Nicolae Titulescu şi îl introduce în politică, care în acele vremuri a 

cunoscut o efervescenţă fără precedent în România. Între Nicolae Titulescu şi Take Ionescu se 

stabileşte o adevărată prietenie. Take Ionescu conduce cu siguranţă primii paşi în politică ai 

lui Titulescu. Nu încape nicio îndoială că, prin Nicolae Titulescu, Take Ionescu câştigă la 

rândul său un sprijin important în sânul propriului partid nou constituit, al aşa-numiţilor 

Takişti, un partid de orientare democrat-conservatoare. În anul 1912, Titulescu devine 

deputat. 

Războiul mondial îl găseşte pe Nicolae Titulescu orientat definitiv spre cariera 

politică, angajat în îndeplinirea vocaţiei sale de om de stat. 

În acele grele momente pentru Europa şi pentru România, soarta face ca în anul 1917 

preşedintele nostru eliberator Masaryk să se apropie de politicienii români Take Ionescu şi 

Nicolae Titulescu. Atunci, la 34 de ani, Nicolae Titulescu era ministru de Finanţe în guvernul 

Brătianu–Take Ionescu. În clipa în care în Rusia izbucneşte revoluţia, iar armatele Puterilor 

Centrale atacă România cu toate forţele, pe buzele liderilor noştri din străinătate se naşte 

întrebarea ce avea să se întâmple cu viitorul Rezistenţei noastre. În acea perioadă grea, 

politicienii români Take Ionescu şi Nicolae Titulescu purtau discuţii cu Masaryk şi puneau 

bazele unei viitoare colaborări între România, Iugoslavia şi Cehoslovacia. În cadrul 

convorbirilor, se profilează noua hartă a Europei Centrale după încheierea războiului mondial. 

Cariera politică a lui Titulescu este însă în plină ascensiune. În anii 1919–1920 lui 

Titulescu i se încredinţează rolul de reprezentant al României la Conferinţa de Pace. Titulescu 

a avut atunci un rol de o importanţă covârşitoare în construirea noii şi liberei Românii Mari. 

În timpul intensei sale activităţi la Conferinţa de Pace, Titulescu face cunoştinţă cu ministrul 

Beneš, de care-l va lega o prietenie încununată cu succes: lângă semnătura lui Titulescu, în 

calitate de reprezentant al României, pe Tratatul de pace de la Trianon se află şi semnătura 

reprezentantului nostru. Acest fapt este simbolic pentru prietenia celor doi politicieni, 

Titulescu şi Beneš, prietenie care a jucat şi cu siguranţă avea să joace un rol foarte însemnat în 

construcţia pacifică a Europei Centrale. 

În anul 1920, Titulescu se întoarce în România cu aureola de eminent politician. 

România Mare traversa o perioadă grea în politica sa internă. Take Ionescu cere din nou 

pentru protejatul său un post de ministru în guvernul generalului Averescu. Nicolae Titulescu 

preia pentru a doua oară ingrata funcţie de ministru de Finanţe. Pregătirea multilaterală îl ajută 

pe Titulescu să pună în aplicare arta guvernării. Titulescu procedează la o reformă în sistemul 

fiscal românesc, introducând impozitul indirect. Reforma fiscală concepută de Titulescu 

devine piatra de hotar a sistemului fiscal românesc până în zilele noastre. Titulescu este 

conştient de succesele sale, iar gloria sa va trece rapid peste hotarele ţării, numele său fiind 
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rostit cu respect la Paris, Londra, Geneva, dar mai ales în statele Micii Înţelegeri. Titulescu va 

considera perioada în care a deţinut portofoliul de ministru de Finanţe drept un apogeu al 

carierei sale politice. 

Clarviziunea politică şi marele său talent oratoric îi netezesc lui Titulescu drumul către 

politica externă a României. În anul 1922, Titulescu este numit ambasador al României la 

Londra. Îşi demonstrase deja abilităţile în calitate de reprezentant al României la Societatea 

Naţiunilor. În aceste posturi-cheie pentru România, la Londra şi Geneva, Titulescu se 

dovedeşte a fi omul potrivit la locul potrivit. Participă la numeroase conferinţe şi reuniuni 

internaţionale, în cadrul cărora îndeplineşte din ce în ce mai multe misiuni politice. Este vorba 

în primul rând de reglementarea problemelor datoriilor de război, iar ulterior de problema 

minorităţilor, discutate în cadrul forumului de la Geneva. Intervenţia lui Titulescu, în calitate 

de reprezentant al României în Consiliul Societăţii Naţiunilor, din anul 1925, rămâne înscrisă 

în mod excepţional în analele Societăţii Naţiunilor, concluziile sale importante fiind 

recunoscute ca judicioase de însuşi preşedintele în exerciţiu de atunci al Consiliului Societăţii 

Naţiunilor, Scialoja. 

La propunerea lui Titulescu, s-a aprobat ca, în domeniul protecţiei minorităţilor, toate 

statele semnatare să se bucure de garanţii că, fără acordul lor, nu va putea fi efectuată nicio 

schimbare în practica şi procedura privind minorităţile aşa cum au fost consacrate prin tratate. 

Numirea lui în anul 1927 în funcţia de ministru al Afacerilor Străine al României, 

funcţie pe care, cu mici întreruperi, a îndeplinit-o până nu demult, apare drept o consecinţă 

logică a activităţii politice a lui Titulescu, acest cunoscător excelent al situaţiei internaţionale 

şi europene. Această activitate nu poate fi prezentată pe scurt. România îi datorează 

soluţionarea multor probleme internaţionale, ca de pildă chestiunea optanţilor maghiari la 

Conferinţa de la Haga din anul 1929, care a adus prosperitate şi linişte în apele tulburi ale 

politicii interne din România. Titulescu ajunsese o personalitate care în problemele politice 

înceta să aparţină doar poporului român. Se impunea ca un politician a cărui artă a guvernării 

aparţinea deopotrivă Cehoslovaciei, dar mai ales Europei Centrale şi Europei în general. 

Trei organizaţii de pace se sprijină în mod deosebit pe arta politică a lui Titulescu: 

Mica Înţelegere, Înţelegerea Balcanică şi organizarea păcii în Europa de Est. În toate acestea, 

potrivit spuselor sale, Titulescu este, deopotrivă, un slujitor al păcii şi un apărător al dreptului. 

Deşi pe durata mandatului lui Titulescu de ministru de Externe, Mica Înţelegere a 

cunoscut cele mai grele momente, această organizaţie internaţională a reuşit să-şi demonstreze 

stabilitatea şi trăinicia internă. Propaganda revizionistă, problema habsburgică, momentele 

grele din societatea europeană după atentatul de la Marsilia, conflictul italo-etiopian revarsă 

valurile incertitudinii asupra Micii Înţelegeri şi a păcii în Europa. Cu toate acestea, în timpul 

preşedinţiei lui Titulescu, Mica Înţelegere iese mereu întărită pe plan intern, iar Titulescu, 

împreună cu ministrul Beneš şi ministrul iugoslav, pune în anul 1933 bazele trainice ale 

Pactului de organizare al Micii Înţelegeri din punct de vedere politic şi economic. Limitele 

acordurilor bilaterale se pierd treptat, însă Mica Înţelegere apără graniţele propriilor state 

împotriva pretenţiilor revizioniste. 

Titulescu are însă în vedere şi interesele din Balcani ale celor doi membri ai Micii 

Înţelegeri, România şi Iugoslavia. Eforturile sale se îndreaptă spre organizarea Balcanilor în 

spiritul Micii Înţelegeri. Politica sa la aşa-numita Conferinţă Balcanică, al cărei preşedinte a 

fost în câteva rânduri, culminează cu ceremonia semnării, la Atena, a Pactului Înţelegerii 

Balcanice la 9 februarie 1934. 

Eforturile sale de construire a păcii europeane nu cunosc răgaz şi, cu o energie de 

invidiat, Titulescu efectuează, în calitate de ministru al Afacerilor Străine, un lung turneu 

european, vizitând Varşovia, Belgrad, Sofia, Ankara, Atena şi din nou Belgrad, înainte de a 

reveni la Bucureşti, turneu neegalat de niciunul dintre contemporanii săi politicieni. Este 

binecunoscută, de asemenea, călătoria sa din primăvara anului 1935, când în decurs de patru 
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zile a parcurs traseul Belgrad, Bratislava, Viena şi Paris, în cursul căruia a purtat convorbiri 

cu politicieni cehoslovaci, iugoslavi şi francezi. 

Pe buna sa cunoaştere a problematicii europene se bazează nu doar România, ci şi 

organizaţia de la Geneva, care apreciază şi recunoaşte capacităţile lui Titulescu, alegându-l în 

funcţia de preşedinte al Adunării Societăţii Naţiunilor, de două ori succesiv, în 1930 şi 1931. 

Prietenia dintre Titulescu şi Beneš aduce şi alte avantaje Europei. Ambii oameni 

politici se străduiesc ca eforturile de pace ale Genevei să conducă la legături cu un stat aflat în 

afara acestei organizaţii mondiale – Rusia Sovietică. Abilitatea politică a lui Titulescu se 

materializează în semnarea la Londra, la 3–4 iulie 1933, în calitate de ministru de Externe în 

guvernul Maniu, a Convenţiilor privind definirea agresiunii, prin care îndelungatul diferend 

dintre România şi Rusia avea să fie rezolvat, spre satisfacţia ambelor părţi. Au fost întărite 

eforturile Micii Înţelegeri privind colaborarea cu Rusia la Geneva, iar soarta a vrut ca, în 

timpul preşedinţiei lui Titulescu, Rusia Sovietică să fie invitată şi admisă, în anul 1934, ca 

membru al Societăţii Naţiunilor. 

Prin munca sa asiduă, Titulescu şi-a dobândit renumele de om de ştiinţă şi de om 

politic eminent. Activitatea sa politică s-a dovedit meritorie şi faţă de statul nostru. El nu se 

află astăzi pentru prima dată în Cehoslovacia şi la Bratislava. Potrivit spuselor sale, la noi s-a 

simţit mereu acasă. 

Excelenţa Voastră, în cuvântarea dumneavoastră din 11 decembrie 1933 de la Košice, 

aţi declarat: „Mica Înţelegere este o realitate politică şi o mare realitate economică. Mica 

Înţelegere este, în acelaşi timp, şi o realitate psihologică. Suntem uniţi şi uniţi vom fi mereu. 

Aşa cum suntem uniţi în pace, vom fi uniţi şi atunci când vom fi nevoiţi să apărăm pacea prin 

război… Noi toţi vom apăra teritoriul slovac, aşa cum am apăra pământul nostru românesc. 

Între noi nu există diferenţe. Iubim Cehoslovacia şi o vom apăra precum iubim ţările noastre – 

România şi Iugoslavia“. 

Excelenţa Voastră, Slovacia şi Cehoslovacia au reţinut cuvintele dumneavoastră, sunt 

şi vă vor fi veşnic recunoscătoare. 

Aţi subliniat adesea prietenia ce vă leagă de preşedintele nostru Beneš. Facultatea 

noastră de Drept a acordat titlul de doctor honoris causa preşedintelui nostru Beneš în acelaşi 

an academic în care vi-l conferă şi dumneavoastră, ca prieten al naţiunii noastre şi al 

preşedintelui nostru. Dumneavoastră şi preşedintele Beneš, prin acest titlu de doctor honoris 

causa, veţi fi înscris cu litere de aur în analele facultăţii noastre. 

Rudolf Rauscher 

 

Rudolf Rauscher, Expunere la ceremonia acordării titlului de doctor honoris causa al 

Universităţii din Bratislava lui Nicolae Titulescu (în limba slovacă), în „Ročenka University 

Komenského ra studijuu wh 1936/1937“, Bratislava, University Komenského 1938, pp. 45–

49; Pro şi contra. Titulescu, pp.455–459. 
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L’Ordre dans la pensée 

 

 Monsieur le Recteur,  

Messieurs les Membres du Sénat, 

Mesdames,  

Messieurs, 

C’est avec une profonde reconnaissance que je reçois aujourd’hui de vos mains, le titre 

de Docteur honoris causa de l’Université Komensky de Bratislava.  

Il y a dans cette reconnaissance, grâce à votre geste et à la manière dont vous l’avez 

accompli, un mélange des sentiments les plus délicats que le cœur humain puisse être appelé à 

connaître.  

Il y a d’abord le fait que vous avez bien voulu honorer mon activité scientifique et 

politique. D’ailleurs pour moi, elles se confondent, car la manière dont j’ai conduit mon 

activité politique m’a permis de ne jamais couper les liens qui l’attachaient à mon activité 

scientifique. En effet, dans le domaine politique j’ai toujours transposé les commandements 

de la science, et dans le domaine scientifique, j’ai toujours transposé les commandements de 

l’expérience, qu’à chaque pas de ma carrière politique la vie me révélait.  

Il y a ensuite le fait que cet honneur m’incombe sur le territoire de la Slovaquie, 

prolongement de mon propre territoire national, au point que je les considère tous les deux 

comme un tout indivisible, de cette Slovaquie qui en 20 ans d’indépendance a réalisé tant de 

progrès dans le domaine matériel, scientifique, littéraire et artistique, que l’on a pu dire à juste 

titre, que la culture slovaque porte victorieusement sur ses ailes le génie national slovaque tout 

entier, vers un nouvel et magnifique avenir.  

Il y a enfin le fait, que vous me décernez le titre de Docteur honoris causa la même 

année qu’à votre Président de la République, Son Excellence le Docteur Edvard Benès, et que 

de cette manière, mon nom sera associé au sien dans les annales de votre Faculté de Droit.  

C’est là un symbole pour le passé et pour l’avenir. Pour le passé, ce symbole signifiera 

la mise en relief d’une amitie et d’une cooperation politique de 18 ans sans interuption, basée 

sur la plus parfaite communauté d’idéal, de raisonnement et de méthodes. 

Pour l’avenir, ce symbole doit signifier la consécration d’une nouvelle et solide 

intégration de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie dans le système politique, dont elles font 

partie depuis 16 ans, et, si les deux nations veulent vivre, dont elles devront toujours continuer 

à faire partie, que certains le veuillent ou ne le veuillent pas, que cela leur fasse plaisir ou non, 

que cette coopération ressemble, comme dans le passé, au grand et large fleuve qui roule 

tranquillement ses eaux, ou, qu’elle ressemble, comme dans certains moments récents, à un 

courant d’eau que le terrain oblige à suivre certaines sinuosités, et à sauter de pierre en pierre, 

sans toutefois que l’on puisse le détourner du but qu’il est appelé d’atteindre.  

Nous vivons une époque de trouble sans précédent dans l’Histoire. On dit que nous 

voulons éviter la guerre, et pourtant nous l’avons, là, toute proche, mais nos yeux refusent de 

la voir. On dit que le monde manque d’une doctrine qui constitue son fil conducteur ; et 

pourtant, nous avons, sous nos yeux, deux doctrines, l’une plus restreinte, qui lutte pour faire 

l’unité de l’Europe sur la base de son idéologie, l’autre plus générale mais qui ne s’est pas 

encore rendu compte de la menace qui la guette, et qui, non seulement n’a commencé la lutte 

pour sa légitime défense, mais n’a pas encore pourvu à l’association des intérêts, qui doit 

précéder cette lutte. On dit que l’on veut vivre sous le règne de la loi internationale, et 

pourtant, on assiste impassible à sa violation répétée, et à la déification de ceux qui la 

réalisent, heureux si ces derniers consentent à accepter une conversation, les faits accomplis 

n’étant jamais remis en cause.  

Le monde ressent aujourd’hui un besoin qui prime tous les autres : L’ordre dans la 

pensée. 
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Si cet ordre n’est pas rapidement rétabli, tout ce que l’on fera est inutile, et l’homme 

tombera plus bas qu’à l’époque des tribus primitifs, car du moins, à cette époque, le sort qui 

l’attendait était l’ascension, tandis que le sort attendrait, dans les circonstances actuelles, 

l’homme de demain, serait la douleur d’une chute des sommets dans la vallée.  

Agir, c’est le mot d’ordre des temps que nous vivons.  

Dans le magnifique discours que le Président de la République Tchécoslovaque faisait, 

à cette place même, il y aura bientôt deux mois, il disait : 

« Il s’agit de créer un nouvel humanisme, un humanisme propre au XX
ème

 siècle, plus 

fort, plus solide, plus moderne, un nouvel humanisme qui ait sa nouvelle philosophie, sa 

nouvelle morale, son droit nouveau, qui adapteraient les anciennes conceptions de la 

démocratie libérale issue de la Révolution française, aux besoins d’une nouvelle démocratie 

nationale, sociale, économique et culturelle, avec l’aide de l’expérience des démocraties et des 

régimes autoritaires de l’Europe, qu’ils aient réussi ou non ».  

« Vous juristes, vous cherchez dans des voies diverses, les formes justes de la 

synthèse, dont je viens de vous parler. C’est pourquoi je me tourne vers vous, pour que vous 

nous aidiez tous, mais surtout nous, les hommes politiques, à sortir du chaos idéologique de 

notre époque. C’est là votre mission, qui sert à la fois la nation, l’État et l’Humanité ». 

Qu’il me soit permis de me débarrasser un instant de ma qualité d’homme politique, et 

de répondre en juriste à l’appel de votre Président : 

« Nous sommes prêts, nous juristes, à aider les hommes politiques, mais il faut aussi 

que les hommes politiques nous aident ».  

Notre tâche est d’exprimer en formules claires les exigences que la vie sociale nous 

révèle à chaque instant. Le rôle du législateur est de confirmer sous forme de loi ce que, nous 

juristes, avons constaté comme étant depuis longtemps, aux yeux de la collectivité, la règle 

qui guide, la règle que l’on suit, parce que la justice et l’intérêt le commandent.  

Mais que pouvons-nous, nous juristes, contre le fait que les hommes politiques, une 

fois la loi mise en vigueur, l’écarte à un moment donné ?  

Pour nous juristes, le droit n’est pas comparable à un être vivant. Il ne saurait être 

abattu par les coups que l’on porte contre lui. Bien plus, le droit ressort encore plus étincelant, 

à la suite des voies de fait qui ont tenté de le détruire.  

Pour nous juristes, le droit est impérissable, jusqu’à ce que l’abrogation en due forme 

ait proclamé sa mort. Pour nous juristes, pour sortir du chaos idéologique, il faut avant tout 

s’en tenir à la stricte application de la loi existante, il faut passer d’un stade de droit à un autre 

stade de droit, il ne faut pas que le désordre glisse entre deux stades de droit, sinon le chaos 

idéologique est un Labyrinthe dont nul fil d’Arianne ne saurait nous indiquer la sortie.  

« Pour nous juristes, enfin, il n’y a pas de raison de changer la Bible parce que les 

hommes sont des pécheurs ».  

Et laissez-moi maintenant reprendre ma qualité d’homme politique, pour me demander 

avec toute l’autorité désirable : qu’avons-nous fait, nous hommes politiques, avec le Droit 

International que la Grande Guerre nous a légué ? Car, au fond, si la Grande Guerre n’avait 

pas abouti à un Code international, qui lie tous les États avec force obligatoire, elle se 

réduirait à une série d’horreurs sans justification aucune.  

Quel est ce droit ? Pourquoi l’a-t-on crée ? 

Avant la guerre le monde était partagé en zones soumises au régime de la souveraineté 

nationale inflexible. Ces souverainetés réglaient elles-mêmes, en vertu de leur propre raison 

d’être, les difficultés qui se présentaient. Et, si pendant ce règlement, deux souverainetés 

s’entrechoquaient, le droit à la guerre était la mesure suprême pour résoudre le conflit. 

Comme le droit n’avait pas toujours à son appui la force, c’est, en dernière analyse, une 

question de force matérielle qui tranchait les conflits entre les nations.  

Des millions d’hommes ont dû mourir pour que ce système fit place au règne de la loi.  



223 

 

La guerre n’est pas définitivement exclue, mais les nations s’engageaient : 

a) À ne plus se faire justice soi-même, mais à soumettre tous les litiges à 

l’examen du Conseil de la Société des Nations ou à l’arbitrage. 

b) À se prêter un mutuel appui contre celui qui violait cet engagement et 

voudrait se faire justice soi-même. 

c) À créer des organismes permanents, à fonctionnement régulier, pour mettre 

ces principes en pratique.  

La souveraineté des nations continuait à exister, mais grevée d’une servitude 

internationale en faveur de la paix, à tel point que l’on a pu définir le droit intérieur comme 

étant le total des lacunes du droit international.  

Ces règles furent codifiées.  

Au début, nous avons tâché d’appliquer avec sincérité ce Code International qui est le 

Pacte de la Société des Nations.  

Mais, déjà en 1921, l’atavisme a tâché de faire reprendre à la souveraineté nationale sa 

primauté sur la Charte Internationale que le monde s’était donnée. C’est le cas des fameux 

amendements qui affaiblissent l’Article 16 du Pacte, mais qui, heureusement pour 

l’organisation future de la paix, ne sont jamais entrés en vigueur.  

Puis l’Idéal International se fortifia et connut son sommet en 1924, lors de l’adoption 

du Protocole. Mais le Protocole de 1924, pas plus que les amendements de 1921 ne fut pas 

adopté.  

Le pas en arrière de 1921 comme le pas en avant de 1924, constituent des oscillations 

de la vie, qui laissent la Loi Internationale, à l’heure actuelle, au point où elle se trouvait au 

moment de sa naissance.  

Puis des guerres éclatèrent, au mépris du Pacte de la Société des Nations. 

Puis des répudiations unilatérales des lois existantes eurent lieu, contrairement à la loi 

internationale et à ses usages, sans que des sanctions fussent prises.  

Le coupable, pour moi, n’est pas autant l’État qui viole la loi internationale, car 

d’abord cet État a agi avec sincérité, et ensuite, au moment où il l’a fait, il a pris sur lui des 

risques sérieux qui pouvaient se transformer en catastrophe. Ce n’est que la certitude 

d’impunité, acquise au cours de la première expérience, qui explique les récidives. 

Les coupables sont pour moi les nations que la Charte Internationale obligeait d’agir et 

qui ne l’ont pas fait, et qui, par leur passivité, ont créé le sentiment d’impunité, en enlevant au 

règne de la loi internationale son pouvoir effectif.  

Et, fait pénible, fait grave à enregistrer, tandis que le nombre d’États qui ont violé le 

Pacte par leur action est très réduit, le nombre d’États qui ont opposé à la violation du Pacte 

leur inaction se confond avec le Monde. C’est de ces derniers seuls que je m’occuperai, car ce 

sont les seuls qui m’intéressent, vu que le langage qu’ils tiennent est un langage de droit, ce 

qui rend leur conduite encore plus inexplicable.  

J’ai toujours été franc. 

Ce n’est pas en ce moment solennel que je courberai ma sincérité habituelle de pensée 

et d’action devant des raisons protocolaires, qui, au prix de cacher la vérité, manquent de 

raison d’être.  

Je poserai donc, en réalité, et très nettement, une question : Veut-on dissoudre la 

Société des Nations ? 

C’est en réaliste, et en homme qui connaît par sa propre expérience l’opinion de 

beaucoup de pays, que je répondrai : Personne ne veut une telle chose, et personne n’aurait le 

courage de le faire.  

D’abord, la France a basé toute sa politique extérieure sur la Société des Nations. 

Tous ses traités, qu’ils soient d’alliance ou d’amitié, sont encadrés dans le Pacte de la Société 
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des Nations. Si ce dernier était détruit, la sécurité actuelle de la France, basée sur des traités 

internationaux, encadrés dans le mécanisme du Pacte, serait détruite aussi.  

Ensuite la Grande-Bretagne a besoin de la Société des Nations pour intervenir dans les 

affaires d’Europe. La Grande-Bretagne est un vaste empire, assimilable à un corps dont les 

membres s’étendent dans toutes les parties du monde, mais dont la tête est à quelques minutes 

de vol de la frontière européenne. Ceci exclus pour elle aujourd’hui toute politique 

d’isolement. Ses traités publics d’alliance avec la France et la Belgique le prouvent d’ailleurs.  

Mais la Grande-Bretagne ne saurait agir sur le continent en vertu de la notion 

d’alliances. Son opinion publique ne le comprendrait pas. Il faut que son action soit basée sur 

la légitime défense de ses intérêts vitaux et sur la nécessité de combattre pour le maintien de 

la loi internationale. Genève est l’endroit où cette dernière est proclamée. La Grande-Bretagne 

a besoin de la Société des Nations pour faire de la politique en Europe.  

Enfin, même les États-Unis, qui se trouvent à l’écart de la Société des Nations, 

verraient avec défaveur sa disparition. En effet, non seulement l’Amérique ne comprend pas 

que notre continent n’ait pas encore réalisé, sous forme des États-Unis de l’Europe, son unité, 

mais elle ne comprendrait jamais que l’on détruise les liens beaucoup plus faciles qui lient les 

États d’aujourd’hui et dont le but est de réaliser les idéals qui sont la raison même de vivre du 

peuple américain. 

Quant aux nations appelées à intérêt limité, permettrez-moi de dire que, si la Société 

des Nations disparaissait, elles en seraient les premières les victimes.  

Il se peut que la justice de Genève ne soit pas parfaite ; il se peut que l’aide qu’elle 

apporte soit encore faible et inefficace ; il se peut que les échecs récents aient diminué le 

pouvoir d’attraction du Grand Idéals qu’était la Société des Nations.  

Mais, du moins, l’injustice subie par un État, la Société des Nations existante, est une 

injustice que l’on peut proclamer aux yeux du monde, afin de provoquer les réactions qui 

commandent les réparations nécessaires. Sans la Société des Nations, tous les États dits 

secondaires, entreraient dans des boîtes ouatées, et les cris qu’ils y pousseraient comme 

victimes ne sauraient être entendus par personne.  

Du moment que nous arrivons à la conclusion, que tout le monde veut que la Société 

des Nations vive, qu’il me soit permis de me demander avec la même franchise : Que doit-on 

faire pour que la Société des Nations accomplisse réellement sa mission ? 

La Société des Nations n’est pas une académie morale ; elle n’est pas une confrérie de 

techniciens ; elle est une institution politique, dont la principale mission est de prévenir la 

guerre.  

La grande erreur de ceux qui veulent que la Société des Nations vive, est de ne rien 

entreprendre, ou bien de se contenter de procédure, insignifiantes en apparence, mais, qui, si 

l’on ne les surveille pas de près, peuvent amener un affaiblissement encore plus grand des 

liens qui unissent aujourd’hui avec force obligatoire les États entre eux.  

Qu’il me soit permis d’exprimer ici les méthodes que l’on devrait suivre pour atteindre 

le but proposé. Elles sont au nombre de trois : 

a) le non changement du texte du Pacte de la Société des Nations ; 

b) la signature, à côté du Pacte de la Société des Nations, d’accords 

d’assistance mutuelle régionaux, en prévision de l’application de l’Article 

16 du Pacte ; 

c) la déclaration d’avance et en temps utile, de la politique que chaque État 

Membre de la Société des Nations suivra en cas d’une éventuelle agression. 

Ces méthodes sont, en même temps, les meilleures recettes pour faire sortir le monde 

du chaos idéologique dans lequel il vit, car ces méthodes signifient, d’abord, la réaffirmation 

et la réorganisation avec fermeté de l’ordre légal, dont le chaos est sorti : ceci pour avoir un 

ordre ; et ensuite le maintien de la paix, condition indispensable pour la création de l’ordre 
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légal nouveau vers lequel nous pousse notre tendance instinctive de remplacer le bien par le 

mieux.  

Lorsqu’on parle d’un changement du Pacte de la Société des Nations, c’est surtout 

l’Article 11, l’Article 16 et l’Article 19 que l’on prend en considération.  

Si l’on pouvait amender l’Article 11, dans le sens de l’application des sanctions de 

l’Article 16 à titre préventif, je serais le premier à m’inscrire en faveur de l’amendement de 

cet article.  

En effet, il pourrait y avoir des États qui préparent méthodiquement l’agression, par le 

réarmement à un niveau qui dépasse de beaucoup les besoins de la défense nationale, par la 

concentration de matières premières et de devises, à un niveau qui dépasse de beaucoup les 

besoins de la Paix. À l’heure actuelle, tant que ces États n’ont pas fait un geste à l’extérieur, 

qui menace la Paix, ou tant qu’ils ne se sont pas livrés à une agression contre lui, on ne peut 

agir contre eux.  

Sanctionner non pas seulement la guerre, mais encore sa préparation, serait rendre 

toute guerre d’agression impossible. Mais comment s’imaginer que l’on pourrait obtenir 

l’unanimité des États pour un amendement de ce genre ? Il y a des États-Membres de la 

Société des Nations qui ne permettraient jamais une immixtion de cette nature dans leurs 

affaires intérieures. Alors pourquoi toucher à l’Article 11, si son renforcement ne nous paraît 

pas possible ? 

Il y va de même de l’Article 16. Certains Etats voudraient soit l’affaiblir, en y 

introduisant la graduation des sanctions, soit l’exclusion des obligations de l’Article 16 en ce 

qui les concerne. Jamais, un Etat qui voudra voir vivre la Societé des Nations, n’accedera à 

une telle prétention. L’uninanimité pour changer l’Article 16 ne serait être obtenu. Alors 

pourquoi parler de sa revision? 

Ce qu’il faudra, c’est non seulement ne pas modifier l’Article 16, mais, au contraire, 

rendre clair aux yeux de tout le monde que, vu que les amendements de 1921 ne sont pas 

entrés en vigueur, les résolutions de l’Assemblée en date du 4 Octobre 1921 sont nulles et non 

avenues.  

Reste l’Article 19, qui a trait à la révision des frontières.  

Loin de moi l’idée d’ouvrir une discussion à ce sujet. C’est mon cœur que je veux 

ouvrir aux États ex-ennemis, et non pas une polémique avec eux.  

Je me contenterai de certaines observations d’ordre général, que je suis obligé de faire, 

dans le but de prouver que la réforme du Pacte de la Société des Nations n’est pas nécessaire.  

Si nous prenons en considérations que l’Empire Britannique, les États-Unis 

d’Amérique, les États de l’Amérique du Sud, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, 

l’Espagne, le Portugal, les États Scandinaves, les États Baltes, les États de la Petite Entente, 

les États de l’Entente Balkanique, l’Union Soviétique, dont la politique actuelle est basée sur 

la Société des Nations, et le rapprochement entre les peuples, ne demandent pas le 

changement de leurs frontières, on arrive à la conclusion que pour l’immense majorité des 

pays de la Planète, la révision de leurs frontières ne constitue pas un problème.  

Si, d’autre part, nous ferons observer que la politique actuelle de l’Allemagne à l’égard 

de la Pologne, et la politique de l’Italie à l’égard de la Yougoslavie ne sont pas compatibles 

avec la révision des frontières polonaises et yougoslaves, on arrive à la conclusion qu’à 

l’heure actuelle, pour ces États la question de leurs frontières n’est pas non plus, de leur 

propre aveu, un problème. D’ailleurs, ce serait la plus grave erreur que de commencer une 

guerre, qui finirait par se généraliser, pour une question locale qui ne concerne que certains 

États.  

En ce qui concerne l’Europe Centrale, je dirai seulement :  

D’abord ce ne sont pas les pays intéressés mais de grands experts américains et anglais 

qui ont tracé ces frontières.  
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Ensuite, ces experts ont fait des études tellement détaillées dans chaque cas, qu’ils 

n’hésitent pas de dire que, s’il s’agissait de changer une frontière pour réparer une injustice, le 

résultat serait que l’on aurait créé une injustice plus grande que celle que l’on aurait voulu 

réparer.  

Enfin, en fixant une frontière, il est impossible de ne pas créer des mécontentements.  

Aujourd’hui c’est celui qui a perdu un territoire qui se lamente ; demain ce sera le tour 

de celui auquel on aura pris son territoire, que de se lamenter. Il y a, en matière de frontières, 

une musique à longue durée, une espèce de moto perpetuo, que l’on doit nécessairement 

enregistrer, et auquel il n’est pas facile de mettre fin.  

Qu’est-ce en effet que le soi-disant droit historique ? C’est un rapt consacré par le 

temps. Les frontières actuelles, si elles vont durer, comme je le pense, auront au moins le 

mérite d’être des sentences internationales consacrées par le Temps.  

Pour réviser un modeste contrat de location, le consentement des deux parties 

intéressées est nécessaire. En conséquence, il serait difficile d’appliquer l’Article 19 du Pacte, 

si l’État intéressé ne donnait pas son consentement à ce que son territoire soit réduit. Et 

comme il est clair, que les États visés par la révision ne donneront jamais leur consentement à 

ce que soient changées les conditions d’application de l’Article 19, je demande : Est-il sage 

d’ouvrir une discussion publique sur l’Article 19, qui excitera les passions nationales, alors 

qu’on sait d’avance, que l’on arrivera à aucun résultat ? 

Ceci est pour moi d’autant plus vrai, que je considère que la solution des maux, que 

crée la frontière, n’est pas la révision qui, somme toute, signifie le déplacement du mal, que la 

frontière représente, d’un endroit à un autre, mais la destruction de toutes les entraves que la 

frontière représente, par sa spiritualisation constante et progressive.  

Combien plus humain, plus pratique et plus sain est le plan du Président Hodža de 

réunir les États Danubiens dans une entité économique distincte, que de les laisser s’adonner à 

des querelles, qui ne conduisent à aucun résultat, mais qui remplissent d’amertume l’âme de 

ceux qui se disputent.  

Si le Pacte de la Société des Nations ne doit pas être changé, il doit être complété par 

des pactes régionaux d’assistance mutuelle. L’Europe devra être partagée en zones au point de 

vue de la sécurité. Qu’est-ce qu’une zone ? C’est une question sujette à discussion. Ce qui 

importe c’est que dans l’avenir, les sanctions économiques doivent rester universelles et 

doivent être appliquées concomitamment avec des sanctions militaires au moins régionales.  

Je sais qu’il y a, à l’heure actuelle, une vogue dans le domaine international : c’est la 

politique de neutralité. Rien de plus naturel que le besoin auquel correspond une telle 

conception. Rien de plus naturel que de ne pas vouloir y participer. Mais s’imaginer que l’on 

peut pratiquer la politique de neutralité par une affirmation pure et simple, c’est vraiment par 

trop enfantin.  

Pour être neutre, il faut d’abord être d’accord avec tous ses voisins. Il faut ensuite être 

prêt à se défendre militairement, si les voisins ne tiennent pas parole. Il faut ensuite, si les 

forces propres ne suffisent pas, pour vaincre un voisin trop puissant, devenir l’allié de ceux 

des États qui ont le même interêt que vous.  

La politique de neutralité ne peut constituer qu’une résultante. Elle ne saurait jamais 

constituer une méthode.  

La neutralité est le fruit des pactes d’assistance mutuelle, faits dans le cadre de la 

Société des Nations, conformément à la doctrine de la sécurité collective, qui, elle seule, par 

l’immensité des forces qu’elle peut dresser contre l’agresseur, paralysera à tout jamais l’action 

criminelle de ce dernier.  

Y a-t-il un seul État de la Petite Entente qui puisse pratiquer la politique de neutralité ? 

Non. 
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La Tchécoslovaquie est non seulement l’alliée de la Roumanie et de la Yougoslavie, 

mais encore de la France et de l’URSS.  

La Yougoslavie est l’alliée de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie contre la Hongrie 

ou la Bulgarie agissant seules ou en collaboration avec d’autres États, grands ou petits.  

Quant à la Roumanie, en plus de ses obligations, en vertu de la Petite Entente et de 

l’Entente Balkanique, elle est à l’Est l’alliée de la Pologne, qui à son tour est, à l’Ouest, l’allié 

de la France contre l’Allemagne.  

Dans ces conditions, pour les États de la Petite Entente, le mot neutralité est synonyme 

du non accomplissement d’obligations existantes, c’est-à-dire synonyme du mot déshonneur.  

C’est pourquoi les États de la Petite Entente ont tout l’intérêt à voir s’établir sur la 

base du Pacte de la Société des Nations un système de pactes régionaux militaires, qui seuls 

peuvent leur assurer la sécurité.  

Quand au système des pactes bilatéraux, qu’il me soit permis d’observer qu’ils 

ressemblent étrangement aux vieux traités d’alliance d’avant-guerre qui constituent des 

systèmes clos.  

Le Pacte régional reste toujours ouvert à l’adhésion de tous les intéressés, c’est 

pourquoi il est compatible avec le Pacte de la Société des Nations. Il n’est que la mise en 

vigueur anticipée de l’Article 16 du Pacte. Et s’il est partiel, à ses débuts, c’est-à-dire s’il n’a 

obtenu que quelques signatures pour commencer, rien ne s’oppose à ce que le nombre de 

signatures augmente et qu’il devienne général à la fin.  

Quant à l’idée que l’on pourrait isoler un pacte bilatéral d’un autre, à tel point que l’on 

puisse faire la guerre en vertu du premier et à demander légalement la neutralité en vertu du 

second, je me contenterai de dire que l’humanité a trop souffert pour qu’elle ne réalise pas 

qu’elle ne peut accepter comme recette de paix la paralysie d’une région combinée avec le 

système des mains libres dans un autre. Un tel système ne mérite pas même la critique : une 

sourire suffit.  

Enfin, pour sortir du chaos idéologique il faut maintenir la paix. C’est le seul moyen 

qui permet de sortir du stade de droit actuel et d’arriver à un stade de droit nouveau, qui sera 

le compromis entre tous les idéals existants et que nous ne pourrons atteindre que par l’élan 

du coeur, joint aux exigences de la raison et vérifié par l’expérience du Temps.  

Il n’y a pas de moyens plus efficaces pour préserver la paix actuelle que celui qui 

consiste, pour chaque État, de déclarer ce qu’il fera d’avance en présence d’une agression 

éventuelle.  

Ce sera toujours l’honneur des États de la Petite Entente et de l’Entente Balkanique 

que d’avoir dit, en temps utile, qu’elle sera leur action en présence d’une agression prévue par 

les traités qui les lient.  

Aussi, si nous avons connu l’angoisse de la guerre entre les autres, dont pourrait sortir 

une guerre qui nous concerne, du moins, sur le territoire international que couvre le Traité de 

la Petite Entente et celui de l’Entente Balkanique, à aucun moment, ni dans le passé, ni dans 

le présent, nous n’avons perdu le sentiment de la sécurité.  

C’est que, dans les deux accords dont je parle, on a toujours considéré l’équivoque 

comme l’ennemi, la clarté comme le meilleure méthode et la fermeté comme un devoir.  

Si tous les États agissaient comme nous, si l’on pouvait dresser dès aujourd’hui le 

tableau des forces de ceux qui s’opposeraient demain à l’agression, cette dernière n’aurait 

jamais lieu.  

On sait qu’en Occident il y a une tendance à faire une distinction entre l’Est et l’Ouest 

au point de vue de la sécurité. Cette distinction ne repose sur aucun fondement.  

D’abord, le Pacte de la Société des Nations est général et exprime de façon claire la 

notion de la paix indivisible.  
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Ensuite, la Grande-Bretagne n’a jamais dit et ne dira jamais qu’elle se désintéresse de 

la paix en Europe Centrale et Orientale. Elle fait simplement cette distinction : pour l’Ouest 

mes intérêts m’apparaissent, dès aujourd’hui, tellement clairs que je me prononce à l’avance. 

Pour l’Est, je me prononcerai le jour où l’agression aura lieu.  

Enfin n’oublions pas que l’indivisibilité de la paix résulte du fait que la France a des 

traités d’alliance en règle avec la Tchécoslovaquie et l’URSS d’une part et avec la Grande-

Bretagne de l’autre.  

Le jour où la France agirait en vertu de ses traités d’alliance et en conformité avec les 

recommandations du Conseil de la Société des Nations pour l’application de l’Article 16 ou 

de l’Article 15 par. 7 du Pacte et où elle se verrait attaquée à son tour, elle sera la victime 

d’une agression non provoquée.  

L’accomplissement d’un devoir international ne pourra jamais être assimilé à une 

provocation, car alors tous les traités d’alliance qui lient les Puissances de l’Ouest et le Pacte 

de la Société des Nations lui-même, seraient de véritables leurres.  

La France aura ce jour-là le droit au mutuel appui dont parle le par. 3 de l’Article 16, 

tel que la Grande-Bretagne l’a demandé aux Puissances méditerranéennes pendant 

l’application des sanctions dans le conflit italo-éthiopien et, en plus, à l’aide que stipulent  ses 

traités d’alliance en cas d’une agression non provoquée.  

On sait, d’autre part, ce que l’on dit encore en Occident, en France aussi bien qu’en 

Grande-Bretagne : la pratique d’une politique qui consiste à proclamer dès aujourd’hui en 

mots, l’action que nous ferons demains, effraie l’homme de la rue.  

Oh, pauvre homme de la rue ! Qu’il me soit permis de prendre ta défense, au moins 

ici, à l’Université du Grand Comenius, au nom des principes qui sont à la base de sa 

philosophie : « L’école doit être une usine d’humanité, et les hommes, sans égard à leurs 

classe ou à leur sexe, doivent être éduqués sur tout sujet qui leur est nécessaire pour vivre et 

pour atteindre la Grâce ».  

Pour sûr, l’homme de la rue, qui ne connaît pas les détails et les difficultés de la 

politique, a une tendance toute naturelle à éviter la guerre tant que lui ou son pays ne sont pas 

directement attaqués.  

Mais il est facile, par une éducation adaptée, de faire comprendre à l’homme de la rue 

que la solidarité entre nations est tellement étroite que l’on ne peut toucher impunément à 

l’une sans nuire à l’autre. Il est encore plus facile de lui faire comprendre que proclamer 

d’avance la nécessité de faire la guerre est le moyen le plus sûr de l’éviter.  

Pour moi, la situation des opinions publiques en Occident ressemble étrangement à un 

film Kodak déjà exposé, mais pas encore développé. Quand à moi, je vois déjà l’image. 

L’homme de la rue ne la verra que le jour où les événements auront permis le développement 

du film. Mais alors il sera trop tard : la guerre sera inévitable et l’homme de la rue devra la 

faire.  

Or, le but que nous devons poursuivre est de maintenir la paix et non pas de la gagner 

une seconde fois.  

Que savait l’homme de la rue de Glasgow des raisons qui en 1914 déterminèrent la 

Grande-Bretagne de prendre les armes ? Il n’en savait rien. Et pourtant, il mourut en héros.  

Quand l’homme de la rue est capable de donner sa vie sans savoir pourquoi, au moins 

montrons - lui le respect qu’on lui doit en lui expliquant avec franchise quel est le devoir 

international de son pays, et par là quel est son propre intérêt.  

Lorsqu’il réalisera que le silence peut le conduire à la mort et qu’un mot en temps utile 

peut lui sauver la vie, c’est lui qui poussera les gouvernements de partout à parler et à dire les 

paroles nécessaires qui feront plier les épées et taire les canons.  

Non, je n’ai pas peur que l’homme de la rue empêche les gouvernements de déclarer 

leur politique d’avance. J’ai plutôt peur du manque du courage qu’il faut pour rompre avec la 
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tradition et pour tenir ouvertement un langage, qui peut temporairement provoquer une 

hostilité internationale. Mais que l’homme politique réalise que cette hostilité n’est pas 

éternelle, et qu’elle peut lui apporter à la fin un bien rare, un bien précieux : le respect de 

l’adversaire pour son caractère et son courage.  

Voici, Mesdames et Messieurs, un vaste programme de solutions concrètes, dressé par 

un homme politique qui est en même temps un juriste, en réponse à l’appel du Président 

Benès en vue de sortir du chaos idéologique actuel, par la mise du droit au service de la 

politique, à tel point qu’on arrive à la conclusion qu’il s’agit de deux aspects d’une vérité 

unique.  

Ce n’est que le jour où la politique se confondera avec le droit, où l’on n’opposera plus 

l’esprit politique à l’esprit juridique, ce n’est que le jour où l’on réalisera que le véritable 

esprit juridique se confond avec l’esprit politique le plus aiguisé, parce qu’il consiste à 

harmoniser les contradictions de l’heure, au service du maître qui s’appelle la loi, parce qu’il 

sait, que si ce dernier ne mérite plus d’être le maître, il faut le remplacer par un maître 

nouveau, adapté aux exigences nouvelles, qui s’appellent encore la loi, mais la loi nouvelle ; 

ce n’est que le jour où le droit rayonnera comme un soleil levant dans l’âme de tous les 

hommes, comme une directive qui guide, comme un impératif catégorique qui s’impose, 

comme une auto-obéissance, qui se confond avec la liberté organisée, que l’humanité aura été 

sauvée, parce que, dans la paix que crée l’ordre juridique, l’homme pourra accomplir sa 

destinée conformément au commandement de l’Idéal Créateur.  

L’Idéal Créateur veut que l’empire du ciel qui est en nous, se réalise autour de nous, 

dans le monde visible de la matière.  

L’Idéal Créateur ne se contente pas de semer dans l’âme humaine le germe de la foi 

dans une vie future, où la sagesse deviendra l’allié de la bonté ; il exige surtout les efforts 

nécessaires, quelques grands qu’ils soient, pour intégrer dans la matière toutes les poussées 

instinctives de l’âme humaine vers le beau et vers le bien, qu’il ne suffit pas d’entrevoir, qu’il 

s’agit de créer.  

L’Idéal Créateur ne distingue pas entre l’esprit et la matière. Il considère le premier 

comme le génie du sculpteur et le second comme le marbre qui se laisse façonner, à fin 

qu’apparaisse en pleine lumière, le beau qui se cachait auparavant dans l’âme humaine, 

comme dans une ténèbre.  

La paix dans l’ordre, le droit en perpétuel devenir, pour suivre le cours changeant de la 

vie, l’âme humaine en continuel travail pour se réaliser elle-même en formes concrètes d’une 

pensée et d’une générosité en constante ascension, voilà les conditions qu’exige la sortie du 

chaos et la vie organisée à laquelle tous les êtres humains aspirent.  

C’est par le droit, comme méthode, c’est pour l’empire du droit, comme objectif, c’est 

par le fonctionnement du droit au service de l’amélioration du droit, comme règle de conduite, 

que nous réaliserons les exigences de l’Idéal Créateur, que nous cesserons d’être des humbles 

qui se courbent devant les difficultés de l’existence, que nous deviendrons les maîtres de la 

vie, dont, par ignorance, nous nous croyons les esclaves, que nous sentirons, enfin, que Dieu 

est véritablement en nous.  

Pour m’avoir donné l’occasion d’exprimer ces vérités, qui sont la substance même de 

ma vie, et pour m’avoir proclamé Docteur honoris causa de votre université, laissez-moi, 

Monsieur le Recteur, et vous tous, Messieurs les Professeurs, vous remercier pour ce trésor de 

richesses spirituelles que j’emporte de Bratislava et qui s’appelle la gratitude.  

 

 [Traducere] 

 

Bratislava, 19 iunie 1937 
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Ordinea în gândire 

 

 Domnule rector, 

 Domnilor membri ai Senatului, 

 Doamnelor, 

 Domnilor, 

 Cu adâncă recunoştinţă primesc astăzi titlul de doctor honoris causa al Universităţii 

Komensky din Bratislava. 

 Această recunoaştere, datorită gestului dumneavoastră şi manierei în care l-aţi făcut, 

este un amestec al sentimentelor celor mai delicate pe care inima omenească le poate 

cunoaşte. 

 Subliniez mai întâi faptul că aţi binevoit să onoraţi activitatea mea ştiinţifică şi 

politică. De altminteri, pentru mine ele se confundă, căci modul în care mi-am dus activitatea 

politică mi-a permis să nu rup niciodată legăturile ei cu activitatea mea ştiinţifică. Într-adevăr, 

în domeniul politic am transpus întotdeauna comandamentele ştiinţei, iar în domeniul ştiinţific 

am transpus întotdeauna, la fiecare pas din cariera mea politică, comandamentele experienţei 

aşa cum mi le înfăţişa viaţa. 

 Subliniez apoi faptul că această onoare mi se face pe teritoriul Slovaciei, care este o 

prelungire a propriului meu teritoriu naţional, astfel încât eu le consider pe amândouă un tot 

indivizibil, al acestei Slovacii care a realizat în 20 de ani de independenţă atâtea progrese în 

domeniul material, ştiinţific, literar şi artistic, încât s-a putut spune pe bună dreptate că pe 

aripile ei cultura slovacă poartă victorios întregul geniu naţional către un nou şi splendid 

viitor. 

 Subliniez, în sfârşit, faptul că îmi decernaţi titlul de doctor honoris causa în acelaşi an 

ca şi preşedintelui Republicii dumneavoastră, Excelenţa Sa dr. Edvard Beneš, şi că prin 

aceasta numele meu va figura alături de al său în analele Facultăţii dumneavoastră de Drept. 

 Este un simbol atât pentru trecut cât şi pentru viitor. Pentru trecut, acest simbol va 

însemna scoaterea în evidenţă a unei prietenii şi a unei cooperări politice de 18 ani, fără 

întrerupere, bazată pe cea mai desăvârşită comunitate de idealuri, de gândire şi de metode. 

 Pentru viitor, acest simbol trebuie să însemne consacrarea unei noi şi solide integrări a 

Cehoslovaciei şi a României în sistemul politic din care fac parte de 16 ani şi din care, dacă 

vor să trăiască, cele două naţiuni vor trebui să continue a face parte întotdeauna, fie că unii 

vor sau nu vor, fie că acestora le face sau nu plăcere, fie că această cooperare se aseamănă, ca 

şi în trecut, cu un fluviu ale cărui ape se rostogolesc liniştit, fie că ea seamănă, cum s-a 

întâmplat de curând în unele momente, cu o apă curgătoare pe care terenul o obligă să facă 

anumite sinuozităţi şi să salte din piatră în piatră, fără ca totuşi să poată fi făcută să se abată de 

la ţinta pe care şi-a propus s-o atingă. 

 Trăim într-o epocă tulbure fără precedent în istorie. Se spune că voim să evităm 

războiul şi totuşi el este foarte aproape, dar ochii noştri refuză să-l vadă. Se spune că lumii îi 

lipseşte o doctrină care să constituie firul ei conducător, şi totuşi există, sub ochii noştri, două 

doctrine: una, mai restrânsă, care luptă pentru realizarea unităţii Europei pe baza ideologiei 

sale şi alta, mai generală, dar care nu şi-a dat încă seama de ameninţarea care o pândeşte şi 

care nu numai că nu a început lupta pentru legitima ei apărare, dar nici nu s-a gândit încă la 

asocierea intereselor, care trebuie să preceadă această luptă. 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. 



231 

 

 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. 

 În admirabilul discurs pe care l-a ţinut acum aproape două luni chiar în acest loc, 

preşedintele Republicii Cehoslovace spunea: 

 „E nevoie să se creeze un nou umanism, un umanism propriu secolului al XX-lea, mai 

puternic, mai solid, mai modern, un nou umanism care să aibă noua sa filosofie, noua sa 

morală, noul său drept, care să adapteze vechile concepţii asupra democraţiei liberale, născute 

din Revoluţia Franceză, la nevoile unei noi democraţii naţionale, sociale, economice şi 

culturale, cu ajutorul experienţei democraţiilor şi al regimurilor autoritare din Europa, fie că 

ele au reuşit sau nu. 

 Dumneavoastră, juriştii, căutaţi pe diferite căi formele juste ale sintezei, despre care v-

am vorbit mai înainte. De aceea mă îndrept către dumneavoastră, pentru ca toţi să ne ajutaţi, 

mai ales pe noi oamenii politici, ca să ieşim din haosul ideologic al epocii noastre. Aceasta 

este misiunea dumneavoastră şi ea serveşte, deopotrivă, şi naţiunea, şi statul, şi omenirea.“ 

 Îngăduiţi-mi să mă desprind o clipă de calitatea mea de om politic şi să răspund ca 

jurist chemării preşedintelui dumneavoastră. 

 „Suntem gata, noi juriştii, să ajutăm oamenii politici, dar trebuie ca şi oamenii politici 

să ne ajute pe noi.“ 

 Sarcina noastră este de a exprima în formule clare exigenţele pe care ni le pune în faţă 

viaţa socială în fiecare clipă. Rolul legiuitorului este de a confirma sub formă de legi ceea ce 

noi juriştii am constatat că de multă vreme în ochii colectivităţii ea este regula care îndrumă, 

regula care este urmată, întrucât dreptatea şi interesul o impun. 

 Dar ce putem face noi juriştii împotriva faptului că oamenii politici, după ce legea a 

intrat în vigoare, o dau deoparte la un moment dat? 

 Pentru noi juriştii, dreptul nu este comparabil cu o fiinţă vie. El nu poate fi doborât de 

loviturile ce i se dau. Mai mult încă, dreptul iese şi mai strălucitor în urma actelor violente 

care au încercat să-l distrugă. 

 Pentru noi juriştii dreptul este nepieritor, până ce abrogarea în formă legală îi proclamă 

moartea. Pentru noi juriştii ca să ieşim din haosul ideologic trebuie înainte de orice să se 

aplice cu stricteţe legea existentă, trebuie să se treacă de la un stadiu de drept la un alt stadiu 

de drept; nu trebuie ca dezordinea să se strecoare între două stadii de drept; în caz contrar, 

haosul ideologic devine un labirint din care niciun fir al Ariadnei nu ne poate arăta ieşirea. 

 „Pentru noi juriştii, în sfârşit, nu are rost să fie schimbată Biblia pentru că oamenii 

sunt păcătoşi.“ 

 Şi acum permiteţi-mi să-mi reiau calitatea de om politic şi să mă întreb cu toată 

autoritatea necesară: ce am făcut noi, oamenii politici, cu dreptul internaţional pe care Marele 

Război ni l-a lăsat moştenire? Căci, în fond, dacă Marele Război nu ar fi ajuns la un cod 

internaţional care să lege toate statele printr-o forţă obligatorie, el s-ar reduce la o serie de 

grozăvii fără nicio justificare. 

 Care este acest drept? Pentru ce a fost el creat? 

 Înainte de război, lumea era împărţită în zone supuse regimului suveranităţii naţionale 

inflexibile. Aceste suveranităţi reglementau ele însele, în virtutea propriei lor raţiuni de a fi, 

greutăţile care se iveau. Iar dacă, în timpul acestei reglementări, două suveranităţi se ciocneau, 

dreptul la război era măsura supremă de rezolvare a conflictului. Cum dreptul nu avea 

întotdeauna forţa ca sprijin, în ultimă analiză conflictele între naţiuni erau lichidate prin forţa 

materială. 

 Milioane de oameni au  murit pentru ca acest sistem să facă loc domniei legii. 



232 

 

 Războiul nu era definitiv exclus, dar naţiunile se angajau: 

a) să nu-şi mai facă dreptate singure, ci să supună toate litigiile spre examinare 

Consiliului Societăţii Naţiunilor sau arbitrajului; 

b) să-şi acorde ajutor reciproc împotriva celui care violează acest angajament şi 

ar vrea să-şi facă singur dreptate; 

c) să creeze organisme permanente şi cu funcţionare regulată, pentru a pune în 

practică aceste principii. 

 Suveranitatea naţiunilor continua să existe, dar era grevată de o servitute internaţională 

în favoarea păcii, în asemenea măsură încât s-a putut defini dreptul intern ca fiind totalitatea 

lacunelor dreptului internaţional. 

 Aceste reguli au fost codificate. 

 La început am încercat să aplicăm cu sinceritate acest cod internaţional care este 

Pactul Societăţii Naţiunilor. 

 Dar încă din 1921 atavismul a căutat să facă în aşa fel încât suveranitatea naţională să-

şi reia primatul asupra Cartei internaţionale pe care şi-o asigurase lumea. Este cazul 

faimoaselor amendamente care slăbeau Articolul 16 al Pactului, dar care, din fericire pentru 

organizarea viitoare a păcii, nu au intrat niciodată în vigoare. 

 După aceea, Idealul Internaţional s-a întărit şi a cunoscut perioada sa de vârf în 1924, 

cu ocazia adoptării Protocolului. Dar Protocolul din 1924, ca şi amendamentele din 1921, nu a 

fost însuşit. 

 Pasul înapoi din 1921, ca şi pasul înainte din 1924, constituie oscilaţii ale vieţii care 

lasă Legea Internaţională la ora actuală în punctul în care se găsea în momentul naşterii sale. 

 Apoi au izbucnit războaie în pofida Pactului Societăţii Naţiunilor. 

 Apoi s-au produs repudieri unilaterale ale legilor existente, contrare legii internaţionale 

şi fără ca să fie adoptate sancţiuni. 

 Vinovat, după mine, nu este atât statul care violează legea internaţională, mai întâi 

pentru că acest stat a acţionat cu sinceritate şi, apoi, pentru că în momentul în care a făcut-o, 

el şi-a asumat riscuri serioase care puteau să se transforme într-o catastrofă. Numai 

certitudinea impunităţii, dobândită în cursul primei experienţe, explică recidivele. 

 După mine, vinovate sunt naţiunile pe care Carta internaţională le obliga să acţioneze 

şi care nu au făcut acest lucru şi care, prin pasivitatea lor, au creat sentimentul de impunitate, 

răpind puterea efectivă a legii internaţionale. 

 Şi, fapt penibil, fapt grav, de reţinut, în timp ce numărul statelor care au violat Pactul 

prin acţiunea lor este foarte redus, numărul statelor care au opus violării Pactului doar 

inacţiunea lor se confundă cu Lumea. Mă voi ocupa numai de acestea din urmă, căci ele sunt 

singurele care mă interesează, dat fiind că limbajul pe care îl folosesc acestea este un limbaj 

de drept, ceea ce face şi mai inexplicabilă conduita lor. 

 Am fost întotdeauna sincer. 

 Nici în acest moment solemn nu voi renunţa la sinceritatea mea obişnuită de gândire şi 

acţiune şi nu mă voi pleca în faţa unor motive protocolare care, dacă preţul este cel al 

ascunderii adevărului, îşi pierd raţiunea de a fi. 

 Voi pune deci, realist şi foarte net, o întrebare: doreşte cineva dizolvarea Societăţii 

Naţiunilor? 

 Ca om realist şi ca unul care cunoaşte din proprie experienţă opinia multor ţări, voi 

răspunde: nimeni nu vrea acest lucru şi nimeni nu ar avea curajul să îl facă. 

 Mai întâi, Franţa şi-a bazat întreaga sa politică externă pe Societatea Naţiunilor. Toate 

tratatele sale, fie de alianţă, fie de prietenie, sunt încadrate în Pactul Societăţii Naţiunilor. 

Dacă acest Pact ar fi distrus, securitatea actuală a Franţei, bazată pe tratate internaţionale 

încadrate în mecanismul Pactului, ar fi şi ea distrusă. 
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 Apoi, Marea Britanie are nevoie de Societatea Naţiunilor pentru a-şi spune cuvântul în 

treburile Europei. Marea Britanie este un vast imperiu, comparabil cu un trup ale cărui 

membre se întind în toate părţile lumii, dar al cărui cap este la câteva minute de zbor de 

frontiera europeană. Aceasta exclude pentru ea astăzi orice politică de izolare. Tratatele sale 

publice de alianţă cu Franţa şi Belgia o dovedesc de altminteri. 

 Dar Marea Britanie nu ar putea acţiona pe continent în virtutea noţiunii de alianţe. 

Opinia ei publică nu ar înţelege acest lucru. Trebuie ca acţiunea ei să fie bazată pe legitima 

apărare a intereselor sale vitale şi pe necesitatea de a lupta pentru menţinerea legii 

internaţionale. Geneva este locul unde această lege este proclamată. Marea Britanie are nevoie 

de Societatea Naţiunilor pentru a face politică în Europa. 

 În sfârşit, chiar Statele Unite, care se găsesc în afara Societăţii Naţiunilor, ar privi 

defavorabil dispariţia ei. Într-adevăr, nu numai că America nu înţelege de ce continentul 

nostru nu a realizat încă unitatea sa sub forma Statelor Unite ale Europei, dar ea nu ar înţelege 

niciodată să fie distruse legăturile mult mai slabe care unesc statele de astăzi şi al căror scop 

este de a realiza idealurile care sunt însăşi raţiunea de a fi a poporului american. 

 Cât despre naţiunile zise de interes limitat, daţi-mi voie să vă spun că, dacă Societatea 

Naţiunilor ar dispărea, ele ar fi primele victime. 

 E posibil ca justiţia de la Geneva să nu fie perfectă; e posibil ca ajutorul său să fie încă 

slab sau ineficace; e posibil ca eşecurile recente să fi micşorat puterea de atracţie a Marelui 

Ideal care era Societatea Naţiunilor. 

 Dar, cel puţin, atâta vreme cât există Societatea Naţiunilor, nedreptatea suferită de un 

stat este o nedreptate care poate fi proclamată în faţa lumii întregi pentru a determina 

reacţiunile care impun reparaţiile necesare. Fără Societatea Naţiunilor, toate statele zise 

secundare ar intra în nişte cutii căptuşite cu vată şi strigătele pe care le-ar scoate ele ca victime 

nu ar fi auzite de nimeni. 

 Din moment ce ajungem la concluzia că lumea întreagă vrea ca Societatea Naţiunilor 

să trăiască, să-mi fie permis să mă întreb cu aceeaşi francheţe: ce trebuie să facem pentru ca 

Societatea Naţiunilor să-şi îndeplinească cu adevărat misiunea sa? 

 Societatea Naţiunilor nu este o academie morală; ea nu este o breaslă de specialişti; ea 

este o instituţie politică, a cărei principală misiune este de a împiedica izbucnirea războiului. 

 Marea greşeală a celor care vor ca Societatea Naţiunilor să trăiască este că nu 

întreprind nimic sau se mulţumesc cu proceduri, neînsemnate în aparenţă, dar care, dacă nu 

sunt supravegheate îndeaproape, pot aduce o şi mai mare slăbire a legăturilor care unesc astăzi 

cu forţă obligatorie statele între ele. 

 Să-mi fie permis să exprim aici metodele care ar putea fi urmate pentru atingerea 

scopului propus. 

 Ele sunt în număr de trei: 

a) să nu se modifice textul Pactului Societăţii Naţiunilor; 

b) să se semneze, alături de Pact, acorduri de asistenţă mutuală regionale, cu 

aplicarea Articolului 16 din Pact; 

c) fiecare stat membru al Societăţii Naţiunilor să declare dinainte şi în timp 

util, politica pe care o va urma în cazul unei eventuale agresiuni. 

 Aceste metode sunt, în acelaşi timp, cele mai bune reţete pentru a scoate lumea din 

haosul ideologic în care trăieşte, întrucât aceste metode înseamnă, mai întâi, reafirmarea şi 

reorganizarea cu tărie a acelei ordini legale, din care a apărut haosul: aceasta pentru ca să fie o 

ordine, iar apoi, menţinerea păcii, condiţie indispensabilă pentru crearea ordinii legale noi, 

către care ne împinge tendinţa noastră instinctivă de a înlocui binele prin mai binele. 

 Când se vorbeşte de o schimbare a Pactului Societăţii Naţiunilor, se iau în considerare 

în special Articolul 11, Articolul 16 şi Articolul 19. 
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 Dacă s-ar putea amenda Articolul 11 în sensul aplicării sancţiunilor prevăzute de 

Articolul 16 cu titlu preventiv, eu m-aş înscrie cel dintâi în favoarea amendării acestui articol. 

 Într-adevăr, s-ar putea ca unele state să pregătească metodic agresiunea, prin 

reînarmare, la un nivel care depăşeşte cu mult nevoile apărării naţionale, prin concentrarea de 

materii prime şi de devize, la un nivel care depăşeşte cu mult nevoile păcii. La ora actuală, 

atâta vreme cât aceste state nu au făcut un gest manifest care să ameninţe pacea sau atâta timp 

cât nu s-au dedat la o agresiune împotriva ei, nu se poate acţiona împotriva lor. 

 A sancţiona nu numai războiul, dar chiar şi pregătirea lui, ar face cu neputinţă orice 

război de agresiune. Dar cum să ne imaginăm că s-ar putea obţine unanimitatea statelor pentru 

un amendament de acest gen? Există state membre ale Societăţii Naţiunilor care nu ar permite 

niciodată un amestec de asemenea natură în treburile lor interne. Atunci de ce să ne atingem 

de Articolul 11 dacă întărirea lui nu ne pare posibilă? 

 Tot aşa este şi cu Articolul 16. Unele state ar voi fie să-l slăbească, introducând 

gradarea sancţiunilor, fie să excludă din Articolul 16 obligaţiunile care le privesc. Niciun stat, 

care va dori să vadă Societatea Naţiunilor existând, nu va subscrie vreodată unei astfel de 

pretenţii. Unanimitatea pentru modificarea Articolului 16 nu s-ar putea obţine. Atunci de ce să 

vorbim de revizuirea lui? 

 Ceea ce va trebui făcut este ca nu numai Articolul 16 să nu fie modificat, ci, 

dimpotrivă, să se arate limpede întregii lumi că, dat fiind că amendamentele din 1921 nu au 

intrat în vigoare, hotărârile Adunării de la 4 octombrie 1921 sunt nule şi neavenite. 

 Rămâne Articolul 19, care se referă la revizuirea frontierelor. 

 Departe de mine ideea de a deschide aici o discuţie în această privinţă. Vreau să-mi 

deschid inima faţă de fostele state inamice şi nu să angajez o polemică cu ele. 

 Mă voi mulţumi cu unele observaţii de ordin general, care sunt obligat să le fac în 

scopul de a dovedi că reforma Pactului Societăţii Naţiunilor nu este necesară. 

 Dacă luăm în considerare că Imperiul Britanic, Statele Unite ale Americii, statele din 

America de Sud, Franţa, Belgia, Olanda, Elveţia, Spania, Portugalia, Statele Scandinave, 

Statele Baltice, statele din Mica Înţelegere, statele din Înţelegerea Balcanică, Uniunea 

Sovietică (a cărei politică actuală e bazată pe Societatea Naţiunilor şi pe apropierea între 

popoare) nu cer schimbarea frontierelor lor, ajungem la concluzia că pentru imensa majoritate 

a ţărilor de pe Planetă revizuirea frontierelor lor nu constituie o problemă. 

 Dacă, pe de altă parte, considerăm că politica actuală a Germaniei faţă de Polonia şi 

politica Italiei faţă de Iugoslavia nu sunt compatibile cu revizuirea frontierelor poloneze şi 

iugoslave, ajungem la concluzia că la ora actuală, pentru aceste state, chestiunea frontierelor 

lor nu este, după propria lor mărturisire, nici ea o problemă. De altfel, ar fi cea mai gravă 

eroare ca pentru o chestiune locală care nu priveşte decât unele state să se pornească un 

război, care ar sfârşi prin a se generaliza. 

 În ce priveşte Europa Centrală, voi spune pur şi simplu: 

 Mai întâi, nu ţările interesate sunt cele care au trasat frontierele lor, ci nişte mari 

experţi americani şi englezi. 

 Apoi aceşti experţi au făcut studii atât de amănunţite, în fiecare caz, încât nu ezită să 

spună că, dacă ar fi să se schimbe o frontieră pentru a repara o nedreptate, rezultatul ar fi că s-

ar crea o nedreptate mai mare decât aceea pe care ar fi voit s-o repare. 

 În sfârşit, când se fixează o graniţă, este imposibil să nu se creeze nemulţumiri. 

 Astăzi se plânge cel care a pierdut un teritoriu; mâine va fi rândul celuia căruia i s-a 

luat un teritoriu. Există, în materie de graniţe, o muzică de lungă durată, un fel de motto 

perpetuo, care trebuie în mod necesar înregistrat şi căruia nu i se poate pune capăt cu uşurinţă. 

 Ce este în realitate aşa-zisul drept istoric? Este un rapt consacrat de timp. Frontierele 

actuale, dacă vor dura cum gândesc eu, vor avea cel puţin meritul că sunt sentinţe 

internaţionale consacrate de Timp. 
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 Pentru a revizui un modest contract de închiriere, este necesar consimţământul celor 

două părţi interesate. În consecinţă, ar fi greu să se aplice Articolul 19 din Pact dacă statul 

interesat nu-şi dă consimţământul pentru ca teritoriul său să fie micşorat. Şi cum este clar că 

statele vizate prin revizuire nu-şi vor da niciodată consimţământul ca să se modifice condiţiile 

de aplicare ale Articolului 19, întreb: Este înţelept să deschidem o discuţie publică asupra 

Articolului 19, discuţie care va stârni patimile naţionale, atunci când se ştie dinainte că nu se 

va ajunge la niciun rezultat? 

 Aceasta este pentru mine cu atât mai adevărat, cu cât consider că soluţionarea relelor 

pe care le creează o frontieră nu se poate face prin revizuire, deoarece, în definitiv, o revizuire 

înseamnă deplasarea răului pe care îl reprezintă frontiera de la un loc la altul, ci prin 

distrugerea tuturor piedicilor pe care le reprezintă frontiera prin spiritualizarea ei constantă şi 

progresivă. 

 Cât este de uman, de practic şi de sănătos planul preşedintelui Hodža
142

 de a uni 

Statele Dunărene într-o entitate economică distinctă în loc să fie lăsate să se dedea la certuri 

care nu duc la niciun rezultat şi care umplu de amărăciune sufletul celor care se ceartă! 

 Dacă nu trebuie să fie schimbat, Pactul Societăţii Naţiunilor trebuie să fie completat 

prin pacte regionale de asistenţă mutuală. Europa va trebui să fie împărţită în zone, din punct 

de vedere al securităţii. Ce este o zonă? Această chestiune comportă discuţii. Ceea ce este 

important este că în viitor sancţiunile economice trebuie să rămână universale şi trebuie să fie 

aplicate concomitent cu sancţiuni militare cel puţin regionale. 

 Ştiu că la ora actuală există o modă pe plan internaţional: politica de neutralitate. 

Nimic mai firesc decât nevoia căreia îi corespunde o astfel de concepţie. Nimic mai firesc 

decât să nu vrei războiul şi, dacă el totuşi izbucneşte, să nu vrei să iei parte la el. Dar să-ţi 

închipui că se poate practica politica de neutralitate afirmând-o pur şi simplu este într-adevăr 

prea copilăresc. 

 Pentru a fi neutru trebuie mai întâi să fii de acord cu toţi vecinii tăi. Trebuie apoi să fii 

gata să te aperi cu armele dacă vecinii nu-şi ţin cuvântul. Mai trebuie după aceea ca, în caz că 

forţele proprii nu sunt suficiente pentru a învinge un duşman prea puternic, să devii aliatul 

acelor state care au acelaşi interes ca şi tine. 

 Politica de neutralitate nu poate constitui decât o rezultantă. Ea nu ar putea constitui 

niciodată o metodă. 

 Neutralitatea este rodul pactelor de asistenţă mutuală încheiate în cadrul Societăţii 

Naţiunilor, conform doctrinei securităţii colective, care, ea singură, prin imensitatea forţelor 

pe care le poate ridica împotriva agresorului, va paraliza pentru totdeauna acţiunea criminală a 

acestuia. 

 Există oare un singur stat al Micii Înţelegeri care să poată practica politica de 

neutralitate? Nu! 

 Cehoslovacia este aliată nu numai cu România şi Iugoslavia, ci şi cu Franţa şi cu 

U.R.S.S. 

 Iugoslavia este aliată cu Cehoslovacia şi cu România împotriva Ungariei sau 

Bulgariei, acţionând singure sau în colaborare cu alte state mari sau mici. 

 Cât despre România, în afară de obligaţiile sale decurgând din calitatea de membru al 

Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice, este aliată la Est cu Polonia, care, la rândul ei, este 

aliată la Vest cu Franţa împotriva Germaniei. 

 În aceste condiţii, pentru statele din Mica Înţelegere cuvântul neutralitate este sinonim 

cu neîndeplinirea obligaţiilor existente, adică sinonim cu cuvântul dezonoare. 
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 Milan Hodža. 
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 De aceea, statele din Mica Înţelegere au tot interesul să vadă stabilindu-se, pe baza 

Pactului Societăţii Naţiunilor, un sistem de pacte regionale militare, care sunt singurele ce le 

pot asigura securitatea. 

 Cât despre sistemul pactelor bilaterale, să-mi fie permis să observ că ele seamănă 

foarte mult cu vechile tratate de alianţă dinainte de război, care constituiau sisteme închise. 

 Pactul regional rămâne totdeauna deschis adeziunii tuturor celor interesaţi, de aceea el 

este compatibil cu Pactul Societăţii Naţiunilor. El nu este decât punerea în vigoare anticipată a 

Articolului 16 din Pact. Şi dacă la început el este parţial, adică nu a obţinut decât câteva 

semnături, nimic nu se opune ca numărul semnăturilor să crească şi ca el să devină general la 

sfârşit. 

 Cât despre ideea că s-ar putea izola un pact bilateral de un altul până într-atât încât să 

se poată purta război în virtutea primului şi să se ceară legal neutralitatea în virtutea celui de-

al doilea, mă voi mulţumi să spun că omenirea a suferit prea mult pentru a nu-şi da seama că 

nu se poate accepta drept reţetă de pace paralizarea unei regiuni, combinată cu sistemul 

mâinilor libere în altă regiune. Un atare sistem nu merită nici măcar să fie criticat: un zâmbet 

e de ajuns. 

 În sfârşit, pentru a ieşi din haosul ideologic trebuie menţinută pacea. Este singurul 

mijloc care îngăduie să ieşim din stadiul de drept actual şi să ajungem la un stadiu de drept 

nou, care va fi un compromis între toate idealurile existente şi pe care nu-l vom putea atinge 

decât prin elanul inimii, unit cu exigenţele raţiunii şi verificat de experienţa timpului. 

 Nu există mijloc mai eficace pentru a apăra pacea actuală decât ca fiecare stat să 

declare dinainte ce va face în cazul unei eventuale agresiuni. 

 Statele din Mica Înţelegere şi din Înţelegerea Balcanică au spus din timp – şi aceasta le 

onorează – care va fi acţiunea lor în faţa unei agresiuni prevăzute de tratatele care le leagă. 

 De asemenea, dacă am cunoscut spaima războiului, ca şi alţii, războiul din care s-ar 

putea naşte un război ce ne priveşte, cel puţin, pe teritoriul internaţional pe care îl acoperă 

Pactul Micii Înţelegeri şi cel al Înţelegerii Balcanice, nu am pierdut niciun moment, nici în 

trecut şi nici în prezent, sentimentul securităţii. 

 Aceasta pentru că în cele două acorduri despre care vă vorbesc s-a considerat 

întotdeauna echivocul drept un duşman, claritatea drept cea mai bună metodă şi fermitatea 

drept o datorie. 

 Dacă toate statele ar face ca noi, dacă s-ar putea alcătui chiar astăzi tabloul forţelor 

celor care s-ar opune mâine agresiunii, aceasta nu s-ar produce niciodată. 

 Se ştie că în Occident există tendinţa de a se face deosebire între Est şi Vest din 

punctul de vedere al securităţii. Această deosebire nu are nicio bază. 

 Mai întâi, Pactul Societăţii Naţiunilor este general şi exprimă în mod clar noţiunea de 

pace indivizibilă. 

 Apoi, Marea Britanie n-a spus şi nu va spune niciodată că se dezinteresează de pace în 

Europa Centrală şi Orientală. Ea face doar această distincţie: în privinţa Vestului, interesele 

mele îmi apar încă de pe acum atât de clare, încât mă pronunţ dinainte; în privinţa Estului, mă 

voi pronunţa în ziua în care va avea loc agresiunea. 

 În sfârşit, să nu uităm că indivizibilitatea păcii rezultă din faptul că Franţa are tratate 

de alianţă în bună regulă cu Cehoslovacia şi cu U.R.S.S., pe de o parte, şi cu Marea Britanie, 

pe de altă parte. 

 În ziua în care Franţa ar acţiona în virtutea tratatelor ei de alianţă şi în conformitate cu 

recomandările Consiliului Societăţii Naţiunilor pentru aplicarea Articolului 16 sau a 

Articolului 15, paragraful 7, din Pact şi când s-ar vedea atacată la rândul ei, ea ar fi victima 

unei agresiuni neprovocate. 
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 Îndeplinirea unei datorii internaţionale nu va putea fi niciodată asimilată cu o 

provocare, căci atunci toate tratatele de alianţă care leagă puterile din Vest şi însuşi Pactul 

Societăţii Naţiunilor ar fi adevărate amăgiri. 

 Franţa va avea în acea zi drept la ajutorul mutual despre care vorbeşte paragraful 3 din 

Articolul 16, aşa cum şi Marea Britanie a cerut sprijinul puterilor mediteraneene pentru 

aplicarea sancţiunilor în conflictul italo-etiopian, şi, în plus, ea, Franţa, va avea drept la 

ajutorul pe care îl stipulează tratatele sale de alianţă în cazul unei agresiuni neprovocate. 

 Se ştie, pe de altă parte, ce se mai spune în Occident, atât în Franţa, cât şi în Marea 

Britanie: practicarea unei politici care constă în proclamarea încă de astăzi a acţiunii pe care-o 

vom întreprinde mâine îl înspăimântă pe omul de rând. 

 Oh, biet om de rând! Să-mi fie permis să-ţi iau apărarea cel puţin aici, la Universitatea 

marelui Comenius
143

, în numele principiilor ce stau la baza filosofiei sale: „Şcoala trebuie să 

fie o uzină de omenie, iar oamenii, fără deosebire de clasă sau de sex, trebuie să fie educaţi cu 

privire la orice subiect care le este necesar pentru a trăi şi pentru a obţine îndurarea“. 

 Desigur, omul de rând, care nu cunoaşte detaliile şi dificultăţile politicii, are o tendinţă 

absolut firească de a evita războiul cât timp el sau ţara lui nu sunt direct atacate. 

 Dar este uşor, printr-o educaţie adaptată, să facem ca omul de rând să înţeleagă că 

solidaritatea între naţiuni este atât de strânsă, încât nu te poţi atinge fără urmări de una fără să 

sufere cealaltă. Este şi mai uşor să-l facem să înţeleagă că a proclama dinainte necesitatea de a 

porni la război este mijlocul cel mai sigur de a-l evita. 

 Pentru mine, situaţia opiniilor publice din Occident seamănă ciudat de mult cu un film 

Kodak deja expus, dar încă nedevelopat. În ceea 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 s-o câştigăm 

a doua oară. 

 Ce ştia omul de rând din Glasgow despre motivele care în 1914 au determinat Marea 

Britnie să ia armele? Nu ştia nimic! Şi, totuşi, a murit ca un erou. 

 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. 

 Nu, nu mă tem că omul de rând va împiedica guvernele să-şi expună dinainte politica 

lor. Mi-e teamă mai mult de lipsa curajului necesar pentru a rupe cu tradiţia şi a folosi deschis 

un limbaj care poate provoca pentru un timp o ostilitate internaţională. Dar omul politic 

trebuie să-şi dea seama că această ostilitate nu este eternă şi că ea poate până la urmă să-i 

aducă un bun rar, un bun preţios: respectul adversarului pentru caracterul lui şi pentru curajul 

lui. 

 Iată, doamnelor şi domnilor, un program vast de soluţii concrete, întocmit de un om 

politic care este totodată jurist, ca răspuns la apelul preşedintelui Beneš în scopul de a ieşi din 

haosul ideologic actual prin punerea dreptului în serviciul politicii, în aşa măsură încât să se 

ajungă la concluzia că este vorba de două aspecte ale unui adevăr unic. 

 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 

                                                 
143

 Comenius (Jan Amos Komensky). 
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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 îndeplini 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 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. 

 Pentru că mi-aţi dat prilejul să exprim aceste adevăruri, care sunt substanţa însăşi a 

vieţii mele, şi pentru că m-aţi proclamat doctor honoris causa al Universităţii dumneavoastră, 

permiteţi-mi, domnule rector şi dumneavoastră toţi, domnilor profesori, să vă mulţumesc 

pentru această comoară de bogăţii spirituale pe care o voi duce cu mine de la Bratislava şi 

care se numeşte recunoştinţă. 

 

Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pp. 661–

682; 641–660. Conferinţă publicată integral, în limba română, sub titlul Dreptul în serviciul 

păcii (I–V), în „Universul“, 24, 25, 26, 27, 28 iulie 1937; apud AMAE, fond 77/T. 34, vol. 

XI. 
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 [Bucureşti], 19 iunie 1937 

 

Popescu-Necşeşti s-a întors de la Londra, unde a fost să se întâlnească cu Titulescu. L-

a văzut pe Titulescu după Talloires şi Paris, prin urmare, Necşeşti a ascultat expunerea din 

Camera Comunelor, pe care Titulescu a făcut-o la început pentru Franţa conservatorilor şi, 

ulterior, pentru opoziţie. 

Necşeşti apreciază 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. După aceste expuneri, Titulescu urma să 

plece într-o provincie britanică, apoi la Bratislava şi Bordeaux. La mijlocul lunii septembrie, 

Titulescu soseşte la Bucureşti pentru a rămâne definitiv aici; îşi va ocupa locul său de senator, 

va începe cursul la Facultatea de Drept şi va practica avocatura. Necşeşti afirmă că el nu are 

nicio dorinţă să intre în „vreun guvern, chiar naţional-ţărănist, fără să pună în prealabil 

condiţii“. Titulescu doreşte să rămână un timp în ţară ca persoană particulară, pentru a avea 

posibilitatea ca, de la tribuna Senatului, cât şi de la tribuna diferitelor întruniri, să-şi exprime 

liber părerea sa în toate problemele politicii româneşti, pentru ca, în acest fel, să-şi întărească 

legăturile cu masele populare. 

Acum Titulescu a înţeles – spune Necşeşti – că un om politic trebuie să-şi asigure o 

legătură neîntreruptă cu ţara. Necşeşti mi-a relatat următoarele în legătură cu aceasta: la 

sfârşitul lunii aprilie, la Paris, a sosit C. Argetoianu [conducătorul Partidului Agrarian de 

buzunar, perindat prin toate partidele, de la liberali până la naţional-ţărănişti, care a fost la 

Iorga, a fost de mai multe ori ministru, iar în prezent a format propriul partid, cel Agrarian. 

Omul nemţilor, preşedintele unui şir de asociaţii cu capital german, oficial sau ilicit. Un cinic 

– n.M.O.]. 

Conform uzanţelor, a făcut vizite tuturor oamenilor politici marcanţi din Franţa, 

inclusiv lui Delbos. A venit vorba despre Titulescu. Delbos s-a interesat: „Se spune că 

Titulescu nu reprezintă pe nimeni în România, să fie oare adevărat?“. 

Cu cinismul lui caracteristic, Argetoianu i-a răspuns: „Nu este adevărat, în România 

Titulescu reprezintă Franţa“. 

Necşeşti spune că Titulescu a hotărât să pună capăt acestei situaţii şi să rămână cu 

adevărat mai mult timp la Bucureşti, să se familiarizeze cu viaţa din România şi să devină un 

român adevărat. Titulescu a decis să nu acorde nicio atenţie ameninţărilor de complot de care 

îl avertizează periodic poliţia bucureşteană şi care au drept scop să-l ţină departe de ţară. 

În ultimul timp, multe persoane l-au vizitat pe Titulescu, români şi străini. Cea mai 

importantă întâlnire (cu persoane din România) a fost, fireşte, cea cu Maniu, care a stat 

împreună cu Titulescu zece zile la Cap Martin. Această întâlnire, fără îndoială, este cea mai 

însemnată, dacă ţinem seama de rolul lui Maniu în Transilvania şi de faptul că Maniu nu s-a 

mai întâlnit cu Titulescu din iulie 1935. 

Maniu i-a prezentat pe larg lui Titulescu punctul său de vedere asupra situaţiei actuale 

din România şi a rolului nefast al Regelui. Maniu l-a convins pe Titulescu că, atâta timp cât va 

fi Regele, niciun Cabinet – nici chiar al lui Mihalache – nu-şi poate realiza obiectivele. Deşi 

Maniu nu a spus-o direct, din cuvintele sale se poate înţelege – declară Necşeşti – că sarcina 

principală în momentul de faţă este ca România să scape de Rege. 

Enumerând forţele pe care se poate conta, Maniu s-a oprit în mod deosebit asupra 

„tineretului român organizat în Garda de Fier“. Din spusele lui Popescu-Necşeşti rezultă că 

Maniu are în vedere să-l folosească pe [Corneliu] Codreanu pentru ca apoi să-l arunce ca pe o 

lămâie stoarsă. Necşeşti a încheiat cu cuvintele: „Titulescu a avut înţelepciunea ca, în pofida 

întregii uri pe care o acumulase împotriva Regelui, să se abţină şi să nu reacţioneze la vorbele 

ademenitoare ale iezuitului de Maniu“. 

Din întâlnirile cu străinii, cel mai mult a fost exagerată întâlnirea cu Litvinov. 
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Antonescu a transformat-o într-o armă de luptă împotriva lui Titulescu [apoi au urmat 

circa cinci minute de înjurături ca la uşa cortului, în limbile franceză şi română, la adresa 

ministrului Afacerilor Străine, „conul Victor“, cum i se spune aici – n.M.O.]. 

Este adevărat că lui Titulescu nu-i este indiferentă publicitatea, însă el nu are nicio 

legătură cu apariţia primului articol amplu în „Paris Soir“ despre întâlnirea de la Talloires. 

Negocierile dvs. cu Antonescu, dar mai ales modul de abordare de către Antonescu a 

problemei Basarabiei, au reprezentat principalul subiect al discuţiei lui Titulescu cu Litvinov. 

Titulescu era plin de înverşunare împotriva lui Antonescu, considerând ridicarea acestei 

chestiuni drept un act de trădare a intereselor vitale ale ţării. Titulescu consideră că, pentru 

perioada paşnică, documente semnate de el garantează pe deplin apartenenţa Basarabiei la 

România, însă pe timp de război, totul va depinde nu de un petec de hârtie, ci de raportul real 

de forţe, dar, mai ales, de starea relaţiilor româno-sovietice la acel moment. 

De aceea trebuie început – spune Titulescu interlocutorului meu Necşeşti – nu cu 

cererea de recunoaştere formală a apartenenţei Basarabiei la România, ci cu restabilirea unor 

relaţii cordiale reale cu Rusia şi fără a promova o politică provocatoare faţă de Soviete, prin 

care se remarcă actualul Cabinet şi care, prin ea însăşi, reprezintă un act de trădare a 

intereselor vitale ale ţării. Abordarea problemei Basarabiei în actualul context al relaţiilor 

româno-sovietice nu este altceva decât o incitare a Rusiei spre a ridica această chestiune din 

punctul ei de vedere şi asta nu este deloc bine! 

De aceea, ridicarea chestiunii Basarabiei în zilele noastre lezează securitatea ţării. 

Necşeşti spune, din relatarea lui Titulescu, că Litvinov a fost întru totul de acord cu el în 

această problemă. 

La sosirea lui în ţară, Titulescu va considera ca datorie supremă dezvăluirea rolului 

trădător al lui Tătărescu şi Antonescu în ceea ce priveşte relaţiile cu Rusia [Titulescu nu are 

informaţii despre divergenţele existente între ei, din spusele lui Necşeşti – n.M.O.]. 

În continuare, discuţia a trecut, în mod firesc, la teme interne. După părerea lui 

Necşeşti, în toamnă vor veni la putere, obligatoriu, naţional-ţărăniştii, cu Mihalache. 

„Orice altă combinaţie guvernamentală din stânga, ori a Gărzii de Fier, din dreapta, 

este un preludiu la pieirea monarhiei“. Din informaţiile sale, Garda de Fier a lansat, înainte de 

venirea lui Hodža, un nou manifest, vădit antidinastic; în loc de tradiţionalul „Trăiască 

Regele“, acesta se încheia cu „Adio, Regele“ (Adieu pour toujours). 

La întoarcerea lui din străinătate, Necşeşti a luat masa cu Regele, care vroia să se 

informeze de la el despre Titulescu. [Necşeşti a luptat în război în acelaşi regiment şi cu 

acelaşi grad cu Regele şi este singurul din conducerea ziarului „Universul“ care întreţine 

relaţii cu Regele. Toată conducerea ziarului, în frunte cu Stelian Popescu, este vădit 

antiregalistă. „Universul“ a fost unicul ziar care a comentat apariţia lui madam Lupescu la 

parada în onoarea lui Mościcki în felul următor: „Cine ne conduce pe noi, săraca ţară, o, 

Doamne!“ – n.M.O.]. 

Din spusele lui Popescu-Necşeşti, Regle nu are niciun fel de obiecţii faţă de 

Mihalache, dar cu acest prilej a scos din arhivele anilor 1934–1935 proiectul său de 

modificare a Constituţiei şi ar dori să-l pună în practică acum, profitând de schimbarea 

Cabinetului. Modificările sunt următoarele: 

1. reducerea numărului de membri ai Camerei, până la 73, câte unul din partea fiecărui 

Departament; 

2. un Senat numit; 

3. miniştrii de Externe, de Interne, al Finanţelor şi al Apărării sunt numiţi personal de 

Rege. 

În timpul discuţiei, Regele i-a cerut părerea lui Necşeşti despre o astfel de reformă şi 

care ar fi, potrivit opiniei sale, reacţia poporului. 
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Necşeşti i-a atras atenţia Regelui asupra atmosferei externe şi asupra situaţiei interne 

din România, care necesită numeroase reforme ce ar avea drept scop creşterea nivelului de trai 

al maselor populare. Pentru promovarea acestor reforme în viaţa internă a ţării şi, în acelaşi 

timp, pentru a face faţă atentatelor la integritatea teritorială a ţării – se impune ca primă 

condiţie o stabilitate de neclintit în ţară. Acest echilibru se asigură, de bine, de rău, prin 

actuala Constituţie, care prevede naţiunea şi Regele în calitate de piloni de bază ai ţării. 

Naţiunea nu comentează drepturile Regelui, dar nici Regele nu trebuie şi nu poate discuta 

drepturile naţiunii. Dacă Regele apreciază posibil să treacă la o asemenea discuţie, naţiunea 

poate să se considere liberă şi să înceapă, la rândul ei, să pună în discuţie drepturile Coroanei. 

Aceasta poate însemna pieirea monarhiei şi a ţării. 

Regele l-a ascultat cu atenţie pe Necşeşti şi l-a întrebat: crezi că eu vreau răul ţării? şi 

a primit următoarea replică a lui Necşeşti: „Maiestatea Voastră vrea să facă bine ţării în 

calitate de prim-ministru, dar acest lucru poartă în sine sămânţa dispariţia Coroanei, a cărei 

sarcină constă în a nu-şi asuma nicio iniţiativă, pentru a nu se expune riscului comentariilor. 

Coroana îşi îndeplineşte sarcina ei şi aduce fericire ţării şi poporului atunci când ea stă au 

dessus de la mêlée
144

 şi este un arbitru între partide“. 

„C’est un brave type, Sa Majesté, mais c’est un type agité et trop intelligent pour son 

métier!
145

“, a încheiat Necşeşti această parte a discuţiei. 

Vizita lui Mościcki a fost un nou argument pentru interlocutorul meu să arunce tot 

veninul de provenienţă titulesciană asupra lui Antonescu şi a Cabinetului, dar el asigură că nu 

a apărut nimic nou în relaţiile contractuale dintre Polonia şi România şi că, după informaţiile 

sale, Beck a plecat foarte nemulţumit după ultima sa vizită aici. 

Convorbirea a durat 3 ore. 

 

AVP RF, fond 0125, opis 19, mapa 114, dosar 1; apud Relaţiile româno-sovietice. 

Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, 

documentul nr. 69, pp. 148–152. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 20 iunie 1937 

 

 Titulescu şi-a primit ieri diploma la Bratislava, i-a tras o conferinţă şi un dejun. Nu 

ştiu cum va fi fost dejunul, dar conferinţa a fost indigestă. Tot aia şi tot aia: dans pe coarda 

întinsă între guvern şi Moscova. De la Bratislava a plecat la Paris. Să n-ajungă la 

înmormântarea guvernului Blum, căci iată că telegramele ne anunţă că Cabinetul francez a 

fost pus în minoritate de Senatul francez. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 303. 
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 Nu se amestecă în certuri (fr.). 
145

 E un om cumsecade, Maiestatea Sa, dar este prea agitat şi prea inteligent pentru meseria lui! (fr.) 



242 

 

 

171 

 

COMENTARIU APĂRUT ÎN ZIARUL „MIŞCAREA“  

ÎMPOTRIVA CONVORBIRILOR DE LA TALLOIRES DINTRE  

NICOLAE TITULESCU ŞI MAKSIM MAKSIMOVICI LITVINOV 

 

 

Între Moscova şi Talloires 

 

Gravele frământări din U.R.S.S., care au dus zilele trecute la decapitarea lotului de 

generali în frunte cu mareşalul Tukacevski şi la arestarea recentă a celor patru foşti 

plenipotenţiari ai Sovietelor, Krestinski, Rozenberg, Karahan şi Iureniev, constituie o dovadă, 

cum nu se poate mai elocventă, că şubrezirea regimului din U.R.S.S. se adânceşte tot mai 

mult. 

Faptul acesta, care nu mai poate fi tăgăduit de nimeni, are o importanţă deosebită nu 

numai pentru Soviete, ci pentru întreaga politică internaţională şi, în special, pentru acei care 

s-au bizuit prea mult pe forţa şi sprijinul U.R.S.S. 

Cele ce s-au petrecut recent la Moscova, ca şi descoperirea continuă a comploturilor 

împotriva regimului, dovedesc care este temeiul ce se poate pune pe sprijinul şi forţa 

Sovietelor. 

Constatarea aceasta nu este numai a noastră; ea şi-a făcut loc şi în coloanele presei 

engleze şi franceze, care accentuează asupra greşelii ce o comit toţi acei ce nădăjduiesc, ca 

prin alianţe şi pacte cu U.R.S.S., să-şi asigure sprijinul efectiv al Sovietelor. 

Deasupra tuturor polemicilor de presă, provocate de susţinătorii politicii de alianţă 

înfeudatoare Sovietelor, evenimentele certe din U.R.S.S. constituiesc cea mai puternică 

condamnare a politicii de la Talloires. 

Numai cei de rea credinţă sau orbiţi de anumite perspective surâzătoare – ca să nu le 

numim cu adevăratul lor calificativ – mai pot susţine astăzi, după atâtea dovezi zdrobitoare, că 

directiva ce trebuie să călăuzească politica externă a României trebuie să fie aceea preconizată 

de factorii afiliaţi concepţiei. 

Să fie oare, la unii oameni, atât de înrădăcinate anumite „convingeri“, încât să nu 

poată vedea realitatea, nici chiar atunci când li se oferă exemple atât de convingătoare, ca cele 

de deunăzi la Moscova sau, altul să fie motivul perseverenţei în „convingeri“?  

Deocamdată, ne mărginim doar să punem întrebarea! 

 

„Mişcarea“, 20 iunie1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 22 iunie 1937 

 

 Antoine Bibescu, însărcinat cu supravegherea lui Titulescu, scrie de la Paris: 
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 „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“
146

. 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 308. 
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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 

 

 

M.A.S. 

Dir. Cab. şi a Cifrului 

 

Praga, 22 iunie [1937], ora 19,20 

Înreg. la nr. 35 721 din 23 iunie 1937 

 

Externe 

Bucureşti 

 

 Krofta mi-a spus că, cu prilejul vizitei dlui Titulescu, s-au discutat  bineînţeles şi 

chestiuni politice. Dl Titulescu a spus între altele că nu s-a gândit niciodată a conferi Rusiei 

dreptul de trecere pentru trupele sale prin teritoriul românesc. Trecerea trupelor ar fi putut 

avea loc numai cu consimţământul guvernului român. Cât despre pactul de asistenţă mutuală, 

acesta ar fi rezolvat de la sine şi chestia recunoaşterii alipirii Basarabiei, deoarece în text s-ar 

fi prevăzut „toate teritoriile care se află sub suveranitatea României“. 

 Dl Titulescu găseşte că pactul bulgaro-iugoslav a slăbit Înţelegerea Balcanică. Ar fi 

trebuit cel puţin să se prelungească durata Înţelegerii Balcanice pentru încă 15 ani. Altfel 

riscăm să vedem că Înţ[elegerea] Balcanică dispare şi pactul bulgaro-iugoslav rămâne. 

                                                 
146

 Fremdenlob klingt, / Freudenslob hinkt, / Eigenlob stinkt (germ.) – Plăcută este lauda străină, / Şchioapătă 

lauda prietenilor, / Miroase lauda de sine. 
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 Dl Titulescu a criticat de asemenea politica dlui Stojadinović, spunând că nu ar fi 

trebuit să i se permită preşedintelui de Consiliu al Iugoslaviei să urmeze o astfel de politică. 

Aurelian 

1 355 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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ATAC AL ZIARULUI „MIŞCAREA“ ÎMPOTRIVA LUI NICOLAE TITULESCU 

ACUZAT CĂ DEŢINE :I FOLOSEŞTE ILEGAL, CA PARTICULAR,  

DOCUMENTE ALE POLITICII EXTERNE ROMÂNEŞTI 

 

 

[„Acte în valizele unui particular“] 

 

Corul bine plătit al unei anumite prese s-a redus în ultimele zile la un duet destul de 

lamentabil. 

Nu l-am băga în seamă mai mult decât până acum, de nu ar trebui să constatăm că 

atacurile concentrate asupra noastră, din această direcţie, ne confirmă şi mai mult o 

convingere întărită zilnic de evenimente. 

Locul ce ni s-a rezervat în această polemică arată de altfel limpede cine apără cu 

adevărat o politică naţionalistă, care nu e nici de stânga şi nici de dreapta, pentru că e pur şi 

simplu românească. 

Spre a da deci acestor domni un nou prilej de indignare, după atâtea decepţii ce le-au 

suferit în ultimele zile, la Răsărit şi la Apus, vom formula deocamdată numai două întrebări: 

În mâinile cui se găsesc documentele diplomatice ale politicii noastre externe din 

ultimii patru ani? 

Ce rost au aceste acte în valizele unui particular care plimbă de-a lungul Europei un 

fast neobişnuit pentru mijloace private, dispreţul pentru opinia publică a ţării sale, pe care 

totuşi n-a reuşit a o educa, nici atunci când avea la dispoziţie mijloacele democratice ale 

cenzurii şi stării de asediu? 

 

„Mişcarea“, 23 iunie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE NICHIFOR CRAINC  

ÎN SĂPTĂMÂNALUL „SFARMĂ-PIATRĂ“ ÎMPOTRIVA  

TACURILOR LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Nicolae Titulescu 

 

Îmi plac oamenii care însemnează ceva prin propriile lor puteri. Dispreţuiesc pe cei 

ridicaţi de partide ca trestiile găunoase plutind pe valuri. Iar Nicolae Titulescu e, de bună 



245 

 

seamă, cineva. „Căzut“ şi decretat „un om sfârşit“ prin bunăvoinţa imensă a adversarilor, văd 

totuşi că el e consultat la Paris, e ascultat în supremele foruri politice ale Londrei şi sărbătorit 

solemn în Cehoslovacia. Al dracului om! În loc să moară, realmente astă-toamnă, spre bucuria 

înduioşată a duşmanilor, el ridică din nou capul şi ne arată că poate exista în mod strălucit 

chiar când a rămas de unul singur, fără postamentul oficialităţii româneşti sub tălpi! 

Am observat ceva mai mult, un fel de obrăznicie de a se crede în slujba ţării lui chiar 

atunci când i se refuză şi i se contestă această datorie de cetăţean, pe care, în mod firesc, 

fiecare trebuie s-o avem ca fii ai patriei noastre. Concepţia politică a lui Nicolae Titulescu e 

încadrată în sistemul internaţional al politicii europene existente. Adică tot aşa cum a rămas 

încadrată politica externă a României chiar după demiterea lui. Dar acest sistem, întemeiat pe 

Pactul Societăţii Naţiunilor e pus în discuţie de Marile Puteri care şi-au constatat defectele în 

urma atâtor eşecuri zgomotoase ale Genevei. 

Ce e oare defectuos la Geneva? Pactul însuşi sau numai modul cum aplicarea lui a fost 

deformată de interesele particulare ale uneia sau alteia dintre ţările tari? Părerile sunt 

împărţite, dar chestiunea Societăţii Naţiunilor se discută. Din tot ce răbufneşte ici şi colo, 

bănuiam că în forurile diplomatice discuţia e mult mai aprinsă decât îşi imaginează cei mai 

mulţi dintre noi. Toate discursurile lui Nicolae Titulescu, aplaudate la Londra sau la 

Bratislava, pun această chestiune. Iar punctul său de vedere e simplu şi cunoscut încă de pe 

când avea răspunderea oficială. 

Textul Pactului Societăţii Naţiunilor nu trebuie schimbat. 

De ce susţine fostul ministru român acest punct de vedere? Din dragoste platonică 

pentru instituţia de la Geneva? Dar aceasta n-ar însemna decât să te afli şi tu în treabă, fără 

niciun rost. Pactul, aşa cum există încă, garantează, precum se ştie, graniţele în fiinţă. După 

textul lui, nicio revizuire de hotare nu e posibilă decât cu unanimitatea membrilor Societăţii 

Naţiunilor, plus consimţământul statului pus în cauză. Ungurii bunăoară, jinduind după 

pământul românesc, n-ar putea obţine nicio brazdă din el decât cu unanimitatea vocilor 

geneveze de partea lor, plus consimţământul nostru. Dar e imposibil să ne imaginăm o 

unanimitate de partea ungurilor şi mai imposibilă încă o cedare din partea noastră, a 

românilor. Prin urmare, Pactul genevez, în textul lui intact, e garanţia juridică internaţională a 

graniţelor noastre. Dacă mai există o Societate a Naţiunilor, România n-o poate accepta decât 

în forma actuală a Pactului ei. Astfel, d. Nicolae Titulescu ne menţine în acelaşi 

antirevizionism cunoscut când pledează împotriva modificării Pactului genevez. Şi la Londra, 

şi la Bratislava, el face operă de român, ce i se recunoaşte, de jurist european. 

Evident, toată această discuţie ar rămâne vorbe în vânt dacă Marile Puteri s-ar declara 

pentru desfiinţarea Societăţii Naţiunilor. Nimeni nu este pentru această desfiinţare. Sunt însă 

câteva pentru modificarea în sensul unei prerogative juridice a Marilor Puteri de a arbitra şi de 

a dicta în conflictele dintre statele de mâna a doua. Şi tocmai de aceea, punctul de vedere 

exprimat în conferinţele d-lui Nicolae Titulescu ne interesează în grad suprem. Orice 

modificare a Pactului Societăţii Naţiunilor n-ar putea fi decât în paguba României. Dacă 

lumea europeană e de acord asupra necesităţii unui principiu general în politica internaţională, 

România n-ar avea nimic de câştigat, ci numai de pierdut prin modificarea acestor principii. 

Acesta e punctul pe care îl apără Nicolae Titulescu ca simplu jurist particular, uzând 

de marele său prestigiu internaţional. 

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 
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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. 

Nichifor Crainic 

 

Nichifor Crainic, Nicolae Titulescu în Trei chestiuni felurite…, în „Sfarmă-piatră“, an III, nr. 

82, 24 iunie 1937, p. 2; Pro şi contra, pp. 175–177. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

[Bucureşti], 24 iunie 1937 

 

„Universul“ de azi, care continuă să susţină pe Titulescu pentru a face plăcere Regelui, 

publică un interviu cu marele nostru european, interviu pe care-l declară senzaţional, dar care 

nu conţine decât protestări vagi, literatură internaţională banală şi ameninţarea caraghiosului 

că va destăinui tot, la toamnă, în Parlament… Dacă în această ameninţare stă „senzaţionalul“, 

c’est peu. Căci putem şi noi să spunem tot şi nu cred că dl Titulescu să aibă curajul să ne 

provoace. 

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. Mi s-a dat şi numele acestor 

tineri diplomaţi, primiţi în carieră sau înaintaţi, în tot cazul favorizaţi de fostul ministru al 

Afacerilor Străine: ar fi dumnealor domnii Niculescu-Buzeşti, Anastasiu
147

 (fiul generalului), 

Govella
148

 şi Pogoneanu
149

. 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 doi 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! 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, pp. 312–313. 
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INTERVIU ACORDAT DE NICOLAE TITULESCU LUI IOSIF FERMO  

PENTRU ZIARUL „UNIVERSUL“ 

 

 

                                                 
147

 Gheorghe (George) Anastasiu. 
148

 Constantin Govella. 
149

 Victor Rădulescu-Pogoneanu. 
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Interviul „Universului“ cu d. N. Titulescu 

Importante declaraţii făcute trimisului nostru special 

 

 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 în 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. 

 Iată declaraţiile de o importanţă capitală primite de redactorul nostru de la d. 

Titulescu: 

 

Pentru opinia publică românească 

 

Am găsit pe d. Titulescu într-o excelentă dispoziţie şi într-o perfectă stare de sănătate. 

– Cunoaşteţi, dle ministru – am început eu – cele ce s-au scris cu privire la vizitele dtră 

la Paris şi Londra, cât şi cu privire la întrevederea ce aţi avut-o la Talloires cu d. Litvinov? 

– „Le cunosc în parte.“ 

– Îmi daţi voie să vă completez informaţiile ce le aveţi arătându-vă tot ce s-a scris şi să 

vă rog apoi să-mi daţi răspunsul ce-l veţi crede de cuviinţă? 

După ce a luat cunoştinţă de cele apărute în unele ziare, d. Titulescu ne-a declarat 

următoarele: 

– „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 critici 

împotriva organelor oficiale ale ţării. Sunt azi un cetăţean liber, dar trecutul meu 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.“ 

 

Întrevederile de la Londra şi Paris 

 

 „În luna februarie trecut, am fost invitat de prietenii mei englezi să vorbesc în luna 

iunie, la Camera Comunelor, la universităţile Oxford şi Cambridge şi la Institutul Regal al 

Afacerilor Străine. 

 S-a făcut atâta propagandă împotriva României în aceste centre, încât eu nu mi-aş fi 

îndeplinit datoria către ţară dacă refuzam această invitaţie care îmi permitea să exprim punctul 

de vedere românesc în atâtea probleme. 

 Bineînţeles, cu acest prilej am luat contact cu primul-ministru al Marii Britanii, cu 

ministrul ei de Externe şi cu diverşi oameni politici. 

 Am considerat că e de datoria mea să iau contact şi cu cercurile politice din Franţa 

spre a mă informa despre situaţia internaţională. 

 Şi acum, cu prilejul proclamării mele ca doctor honoris causa al Universităţii din 

Bratislava, am avut ocazia de a vorbi, tot în scop de informare, cu d. Edvard Beneš, 
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preşedintele Republicii Cehoslovace, care a binevoit să se întreţie îndelung cu mine şi cu d. 

Krofta, ministrul Afacerilor Străine.“ 

 

Întrevederea cu d. Litvinov 

 

 „Cât priveşte convorbirea mea cu d. Litvinov, pot spune că ea n-a avut nimic 

misterios. Cu prilejul discursului ce voi face la mesajul de deschidere a sesiunii parlamentare 

viitoare, voi aduce cuprinsul convorbirii mele cu d. Litvinov la cunoştinţa Parlamentului, ca 

să afle astfel şi el care este adevărul. Voi vorbi fără înconjur, pe faţă şi în mod obiectiv, 

despre tot şi în special despre chestiunile care privesc politica externă a ţării.“ 

 

„Un neadevăr sfruntat“ 

 

 „Cât despre informaţia ce-mi daţi că din nou s-a scris, cu toate dezminţirile formale ce 

am dat la timp, că eu m-aş fi angajat să las liberă trecerea trupelor sovietice prin România, 

repet că această afirmaţie este un neadevăr sfruntat.. 

Voi explica în faţa Parlamentului întreaga chestiune – şi, de data aceasta, cu libertatea 

pe care mi-o dă calitatea mea de om particular – şi se va vedea că s-a fabricat o poveste 

mincinoasă atunci când preocuparea mea constantă a fost tocmai să evit României ceea ce se 

spune că m-aş fi angajat să fac. 

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. 

Ţin să se ştie că dacă am fost în trecut în orice clipă în serviciul naţiunii mele, mă 

consider şi azi tot în serviciul ei şi datoria de a lucra pentru binele ei şi apărarea ei de rele nu 

va înceta decât odată cu viaţa mea.“
150

 

Cu aceste cuvinte rostite cu hotărâre, d. Titulescu şi-a încheiat declaraţiile. 

I. F. 

 
„Universul“, 25 iunie 1937; AMAE, fond 77/T. 34, vol. 11. 
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ARTICOL DEFĂIMĂTOR PUBLICAT DE ZIARUL „MIŞCAREA“  

LA ADRESA PREZENŢELOR ŞI CONTACTELOR EXTERNE  

ALE LUI NICOLAE TITULESCU 

 

                                                 
150

 În legătură cu acest ultim paragraf, ziarul „Universul“ din 27 iunie 1937 preciza: „Din 

interviul dlui Titulescu, publicat în numărul nostru de joi, a lipsit, nu din vina noastră, 

următoarea declaraţie făcută de fostul ministru de Externe“, fără să indice locul exact în care 

trebuia să intre în raport cu textul tipărit în ziua precedentă. Personal, l-am plasat în finalul 

interviului, din raţiuni logice, oratorice şi stilistice. 
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Nu interesele româneşti, ci pledoaria internaţională 

 

„Universul“ publică un interviu al dlui Titulescu, menit a răspunde polemicilor din 

ţară în jurul activităţii sale din ultimele două luni.  

Dsa pare a se fi hotărât să aducă lămuririle ce le aşteaptă opinia publică în faţa 

Parlamentului, la începutul viitoarei sesiuni, adică – adăugăm noi – după alegerile generale. 

Desigur, este locul să aşteptăm această dezbatere completă pentru a ne formula, deplin 

şi documentat, punctul nostru de vedere. 

Deocamdată, avem de observat următoarele:  

Nu s-a publicat încă textul complet al conferinţelor din Camera Comunelor, de la 

Oxford şi Cambridge. 

Pe cât am putut vedea  însă din rezultatele publicate în „Universul“, a fost vorba, în 

aceste expuneri, de pactul franco-sovietic, de obligaţiunile Angliei într-un conflict continental, 

fără să lipsească şi invitaţia indirectă de a-l preciza şi de a-l grăbi de tot, afară de „punctul de 

vedere românesc în atâtea probleme“. 

Cât priveşte întrevederea cu d. Litvinov, aşteptăm cu atât mai mult interes această 

expunere, cu cât d. Titulescu nu a fost singurul să-l vadă pe omul de stat sovietic şi, desigur, 

se vor putea face comparaţii şi apropieri interesante. 

Nu insistăm asupra dezminţirii vehemente la cunoscuta chestiunea a trecerii trupelor 

sovietice prin România. 

D. Titulescu ne-a obişnuit cu aceste accente categorice, totdeauna dezminţite din 

nefericire de acţiunea pe care alţii – împotriva Dsale – am[au] reuşit s-o împiedice. Se va 

vedea la urmă de partea cui este neadevărul sfruntat. 

Iar, în sfârşit, „masa anonimă“ al cărei instinct sigur a atras întotdeauna pe fostul 

nostru ministru de Externe, va şti cu bunul ei simţ să desluşească pe lângă mămăliga şi ceapa 

oferite atât de generos acum câţiva ani, primejdiile unei politici îndrumate din afară, dusă 

acum ca şi întotdeauna dincolo de hotarele ţării, şi care însemna, în serviciul unor ideologii şi 

unor formule internaţionale, aservirea ţării la pericolul asupririi şi al războiului străin. 

 

„Mişcarea“, 25 iunie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT ÎN PRESA FRANCEZĂ ANUNŢÂND CONFERINŢELE  

LUI NICOLAE TITULESCU ŞI JACQUES CHASTENET LA ASOCIAŢIA OFIŢERILOR 

MUTILAŢI ŞI A FOŞTILOR COMBATANŢI 

 

 

Au Groupement des officiers mutilés  

M. Titulesco parlera, au Grand-Théâtre, 

 le samedi 26 Juin à 17 heures, des 

« Grands Problèmes Européens » 

et M. Jacques Chastenet des « Etats-Unis 1937 » 

 

M. Nicolas Titulesco est né en 1883 [1882 – n.n.G.G.P.] à Craiova, où son père était 

président de la Cour d’appel. Il fit de brillantes études au Collège Charles Ier de Craiova. 
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Venu à Paris, il obtint le grade de docteur en droit et se spécialisa dans l’étude des questions 

juridiques, économiques et diplomatiques.  

M. Titulesco fut deux fois lauréat de la Faculté de droit de Paris.  

Nommé en 1905 professeur de droit civil à l’Université de Jassy, il passa, en 1909, à 

l’Université de Bucarest.  

M. Titulesco débuta dans la carrière politique en 1912, où il fut élu député au 

parlement. Cinq ans après, en 1917, il est ministre des finances. Délégué à la Conférence de la 

paix en 1919, il fut un des signataires du traité de Trianon. De 1920 à 1922 [1921–1927 – 

n.n.G.G.P.], il est ministre plénipotentiaire à Londres. À partir de 1927, il est à plusieurs 

reprises ministre des affaires étrangères. Délégué permanent à la Société des Nations, il 

représenta son pays au conseils de la Société des Nations de 1926 à 1929. En 1928, M. 

Titulesco fut envoyé pour la seconde fois représenter la Roumanie à Londres.  

Le 31 [29 – n.n.G.G.P.] Août 1936, à la suite d’un remaniement du cabinet Tataresco, 

le portefeuille des affaires étrangères était retiré à M. Titulesco, alors absent de son pays. 

Depuis lors, il n’a plus occupé de fonctions officielles.  

M. Titulesco a publié de nombreux ouvrages juridiques et financières, entre autres : 

« La Théorie des droits éventuels », « la Distribution du patrimoine » et « l’Impôt sur le 

capital ».  

C’est un des avocats les plus distingués de la Roumanie et un grand orateur 

parlementaire. Partisan de M. Take Jonesco, il se déclara des le début de la guerre de 1914, 

pour la cause de l’Entente et ne cessa de lutter pour déterminer l’entré de la Roumanie dans le 

camp des alliés. 

* 

M. Jacques Chastenet, fils de l’ancien député et sénateur de la Gironde, officier de la 

légion d’honneur, croix de guerre, maire de Saint-Médard-de-Guizières (arrondissement de 

Libourne), président de l’Union des  Sociétés de secours mutuels de l’arrondissement de 

Libourne, membre du comité de l’Union des Sociétés de secours mutuels de la Gironde, 

président d’honneur de la Caisse primaire d’assistances sociales de l’arrondissement de 

Libourne, membre du groupement des Officiers mutilés anciens combattants de la 18e région, 

propriétaire-viticulteur à Saillans (canton de Fronsac), secrétaire d’ambassade honoraire, 

ancien secrétaire général de la haute commission interallié des territoires rhénans, ancien 

secrétaire de la Conférence des ambassadeurs, directeur du journal « le Temps » de Paris, où 

il donne des articles sur les questions de politique étrangère, spécialiste des questions de 

politique étrangère, vice-président du Syndicat de la presse parisienne et membre de la 

commission exécutive de la Fédération nationale des journaux français, collaborateur de la 

« Petite Gironde ». 

 

 [Traducere] 

 

La Gruparea Ofiţerilor Mutilaţi 

dl Titulescu va vorbi la Grand-Théâtre, 

sâmbătă 26 iunie, orele 17, despre 

„Marile probleme europene“ 

şi dl Jacques Chastenet despre „Statele Unite 1937“   

 

Dl Nicolae Titulescu s-a născut în 1883 [1882 – n.n.G.G.P.], la Craiova, unde tatăl său 

era preşedinte al Curţii de Apel. A făcut studii strălucite la Colegiul Regele Carol I din 

Craiova. Sosit la Paris, a obţinut gradul de doctor în drept şi s-a specializat în studierea 

problemelor juridice, economice şi diplomatice.  

Dl Titulescu a fost de două ori laureat al Facultăţii de Drept de la Paris.  
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Numit în 1905 profesor de drept civil la Universitatea din Iaşi, a trecut, în 1909, la 

Universitatea din Bucureşti.  

Dl Titulescu a debutat în cariera politică în 1912, când a fost ales deputat în 

Parlament. Cinci ani mai târziu, în 1917, avea să fie ministru de Finanţe. Delegat la 

Conferinţa de Pace din 1919, a fost unul dintre semnatarii Tratatului de la Trianon. Din 1920 

până în 1922 [1921–1927 – n.n. G.G.P.], este ministru plenipotenţiar la Londra. Începând cu 

anul 1927, va fi în mai multe rânduri ministru al Afacerilor Străine. Delegat permanent la 

Societatea Naţiunilor, a reprezentat ţara sa în Consiliul Societăţii Naţiunilor din 1926 până în 

1929. În 1928, dl Titulescu a fost trimis pentru a doua oară să reprezinte România la Londra.  

La 31 [29 – n.n. G.G.P.] august 1936, în urma unei remanieri a Cabinetului Tătărescu, 

dlui Titulescu i s-a retras portofoliul Afacerilor Străine, Domnia Sa fiind absent din ţară 

atunci. De la acea dată nu a mai ocupat funcţii oficiale.  

Dl Titulescu a publicat numeroase lucrări juridice şi financiare. Între altele: „Teoria 

drepturilor eventuale“, „Distribuirea patrimoniului“ şi „Impozitul pe capital“. 

Este unul dintre cei mai distinşi avocaţi ai României şi un mare orator parlamentar. 

Partizan al dlui Take Ionescu, s-a declarat, încă de la începutul războiului în 1914, în favoarea 

cauzei Antantei şi nu a încetat să lupte pentru intrarea României în tabăra Aliaţilor.  

* 

Dl Jacques Chastenet, fiul fostului deputat şi senator de Gironde, ofiţer al Legiunii de 

Onoare, decorat cu Crucea de Război, primar al localităţii Saint-Médard-de-Guizières 

(arondismentul Libourne), preşedinte al Uniunii Societăţilor de Ajutor Reciproc din 

arondismentul Libourne, membru al Comitetului Uniunii Societăţilor de Ajutor Reciproc din 

Gironde, preşedinte de onoare al Casei Primare de Asigurări Sociale a arondismentului 

Libourne, membru al Grupării Ofiţerilor Mutilaţi, Foşti Combatanţi din Regiunea 18, 

proprietar-viticultor la Saillans (cantonul Fronsac), secretar onorific de ambasadă, fost 

secretar general la Înalta Comisie Interaliată pentru Teritoriile Renane, fost secretar al 

Conferinţei Ambasadorilor, director al ziarului „Le Temps“ din Paris, în care semnează 

articole despre chestiuni de politică externă, specialist în probleme de politică externă, 

vicepreşedinte al Sindicatului Presei Pariziene şi membru al Comisiei Executive a Federaţiei 

Naţionale a Presei Franceze, colaborator al publicaţiei „Petite Gironde“. 

 

[„Petite Gironde“, ante 26] iunie 1937; AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI sau vol. 15. 
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CONFERINŢĂ ŢINUTĂ DE NICOLAE TITULESCU LA  

ASOCIAŢIA OFIŢERILOR MUTILAŢI ŞI A FOŞTILOR COMBATANŢI 

 

 

Bordeaux, 26 Juin 1937 

 

« On ne peut pas sauvegarder la paix,  

qu’en luttant pour le droit » 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames,  

Messieurs, 
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C’est un très grand honneur pour moi que de parler devant vous, à côté de l’Honorable 

Sénateur Monsieur M. Portman, et de mon éminent ami, Monsieur Chastenet.  

Je suis de ceux qui savent qu’en France, c’est la province qui gouverne. Je ne dirai pas 

que c’en est la raison, mais le fait est que je n’ai pas encore parlé jusqu’à aujourd’hui en 

public à Paris.  

D’ailleurs, je n’ai parlé en France, devant de larges audiences, que deux fois dans ma 

vie. La première fois, ce fut à Marseille, il y a 19 ans, où, au début de ma carrière politique, 

exilé de Roumanie pour avoir été un de ceux qui refusèrent de signer avec l’Allemagne un 

Traité de Paix séparé, le fameux Traite de Bucarest, qui restera un modèle à consulter pour le 

cas où l’Allemagne sortirait victorieuse d’une guerre future, j’exposai la situation de mon 

pays gisant sous la botte étrangère. Et depuis, il y a à peu près 19 ans, j’ai gardé le silence en 

France, et je parle aujourd’hui à Bordeaux.  

Que d’événements se sont passés dans cet intervalle !  

Je les résumerai tous en disant : il y a 19 ans, le sang coulait chez nous, mais nous 

étions tous possédés par la foi, par la foi dans un Monde Nouveau qui devait naître et où 

régnerait la justice, où l’Idéal pourrait montrer avec fierté ses exigences, où l’homme serait 

plus frère de l’homme qu’il ne l’avait été dans le passé.  

Aujourd’hui le sang ne coule pas chez nous, mais on craint, à chaque instant, qu’on ne 

lui demande un nouveau sacrifice et, en plus, une vague de lassitude s’est emparée de nos 

esprits, à tel point que demain n’est plus pour nous une promesse, mais une échéance dont 

nous serions les débiteurs.  

C’est contre cet état d’esprit, n’importe où je le trouve, que je me suis proposé de 

lutter. Je veux analyser ses causes ; je veux vous prouver que cet état d’esprit est spécifique 

aux nations dites victorieuses ; je veux vous démontrer que la foi a actuellement changé de 

domicile, et qu’elle loge dans le cœur de ceux qui ont perdu la guerre, qui n’ont ni colonies, ni 

richesses, ni matières premières, mais qui considèrent demain comme le grand jour, où tout 

leur sera octroyé.  

D’où provient notre état d’esprit actuel ; que devons nous faire pour qu’il disparaisse ? 

Pour moi, il n’y a pas de doute : la dépression assez généralisée que j’ai rencontrée 

dans divers pays du monde, a trois causes : la passivité en présence de la lutte d’idéologie qui 

se poursuit partout et qui, vu qu’aucune des deux thèses ne saurait nous convaincre, affaiblit 

notre foi dans la doctrine démocratique, en nous faisant croire qu’elle ne saurait sortir 

victorieuse d’un combat avec les deux doctrines extrêmes, alliées, lorsqu’il s’agit 

d’entreprendre une conquête ; c’est ensuite la violation répétée de la Loi internationale, sans 

sanction aucune, ce qui fait dire que la Loi internationale et l’illusion se confondent 

généralement ; c’est enfin la destruction de la confiance dans la Société des Nations, comme 

point d’appui et instrument afin de maintenir la Paix internationale. 

Le remède contre cet état d’esprit est simple et consiste dans un fait unique : Parlons 

dès aujourd’hui en maîtres ; cessons dès aujourd’hui d’être les humbles qui se courbent 

devant les exigences de la vie ; évitons la guerre en parlant de la guerre, car ce n’est qu’en 

montrant qu’on n’a pas peur de la guerre, que l’on peut s’imposer à ceux qui voudraient la 

déclencher. 

Que la lutte d’idéologie ne soit à la base de notre psychologie actuelle, il n’y a aucun 

doute.  

L’Europe cherche son unité. On essaye de la faire soit par la victoire de l’extrême 

droite, soit par la victoire de l’extrême gauche. Aucune de ces doctrines ne peut nous 

convenir, à nous qui sommes élevés à l’école des idées de la Révolution Française. Il ne s’agit 

pas pour nous, seulement d’opposer le veto à toutes les doctrines extrémistes, il s’agit pour 

nous de lutter pour que l’unité de l’Europe soit faite au nom de notre démocratie à nous, telle 
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qu’elle est pratiquée par l’immense majorité des États du Monde : la France, l’Empire 

Britannique, les États-Unis, l’Amérique du Sud, la Suisse, la Hollande, les États Scandinaves.  

Comment ? Parce que les pays dits totalitaires se sont donnés des maîtres qui incarnent 

la loi, au point qu’un changement d’humeur équivaut à un changement de loi, nous aurions 

perdu nous, les démocrates, la notion de la loi telle que nous l’avons toujours conçue et telle 

qu’elle est et doit rester, c’est-à-dire l’expression de la volonté du peuple ?  

Il est vrai qu’à l’intérieur des États dits totalitaires, il y a une discipline qui 

impressionne.  

Mais nul besoin de troquer notre liberté d’esprit et d’action contre cette discipline.  

Nous pouvons avoir et l’une et l’autre. Regardez du côté de la Grande-Bretagne. Je ne 

connais pas un pays à liberté plus illimitées que celui-là. Mais, il y a côté d’elle une discipline 

que crée l’auto-obéissance qui se confond avec la liberté organisée.  

Jamais les Français ne sauraient adopter la doctrine des États dits totalitaires. Et la 

raison en est simple. En quoi réside, en dernière analyse, cette doctrine ? Au point de vue 

psychologique, cette doctrine réside dans la perte du droit de juger soi-même les situations qui 

se présentent, dans la délégation de ce droit de juger à un tiers qui juge pour vous, dans 

l’obligation qu’on assume de faire ce que ce tiers dira, en parlant aussi bien en son nom qu’au 

vôtre.  

Au point de vue économique, ces doctrines résident dans la main mise de la 

collectivité sur la propriété privée, soit de façon totale, soit de façon partielle, mais, dans ce 

dernier cas, dans une mesure limitée en permanente extension, jusqu’au point que ces 

doctrines finissent par se confondre.  

Quelqu’un me demandait un jour quelle est la différence entre le communisme d’une 

part et les autres doctrines totalitaires de l’autre ?  

Je lui répondis : aucune.  

Supposez que vous ayez six vaches. Le communisme vous les prendra toutes et vous 

n’entendrez plus jamais parler d’elles. Les autres États totalitaires vous les laisseront, mais 

sous ces conditions : Vous n’aurez plus jamais le droit de les traire et, en plus, vous aurez 

l’obligation de payer le coût de leur entretien.  

Et, chose curieuse à observer, comme la vie n’est que changement, si la prise de la 

propriété a été totale au début, l’évolution consiste à le rendre bribe par bribe, parcelle par 

parcelle, à ceux qui l’ont perdue. Si, au contraire, la prise de la propriété privée a consisté 

dans une main mise partielle, au début, l’évolution consiste à prendre par étapes ce qui est 

resté, pour que l’on arrive à la fin au néant objectif, accompagné, subjectivement, de la 

mentalité de bourgeois du propriétaire exproprié qui a cru et se croira toujours propriétaire, 

grâce aux formules que l’on aura trouvées pour apaiser ses susceptibilités durant l’opération.  

En un mot, l’avenir du communisme est la bourgeoisie, l’avenir des autres doctrines 

totalitaires est le communisme.  

Peu importe si ce que je dis plaît ou ne plaît pas. Je dirai toujours, sans hostilité ni 

provocation, ce que je pense et ce que l’évolution des faits m’enseignera comme devant être 

une vérité.  

Mais je m’empresserai d’ajouter : Nous, Latins, à régime démocratique, nous ne 

voulons d’aucune de ces deux doctrines. Nous entendons ne pas nous immiscer dans la soi-

disant lutte idéologique, pour autant qu’elle se développe au-delà de nos frontières. Mais nous 

n’accepterons jamais que, sous prétexte de la liberté des idées, il s’installe dans nos foyers une 

habile propagande, qui fasse vaciller nos esprits ; nous n’accepterons jamais de déléguer à 

d’autres le droit de juger pour nous-mêmes ; nous n’accepterons jamais de renoncer à la 

propriété privée qui, étant le fruit du travail de nos ancêtres ou de notre propre travail, est 

considérée par nous comme sacrée.  
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Mais pour que les faits répondent à nos désirs, il faut être actifs. Que faisons-nous pour 

que la démocratie vive ? Quels sont les efforts que nous pratiquons auprès de notre jeunesse 

pour que cette dernière voit dans la démocratie un idéal, dans le respect de la dignité humaine, 

le bien le plus précieux, dans la liberté, la plus grande richesse ? Qui pense encore aux 

sacrifices que nos ancêtres ont dû faire, au sang qui a dû couler pour que la vie à laquelle nous 

nous sommes habitués ait pu s’établir ?  

Et c’est cette passivité que nous opposons à la Radio étrangère qui chante les louanges 

du Paradis Nouveau, qui n’est que le masque de l’esclavage ; à la propagande qui, spéculant 

sur certains désordres, nés de la liberté mal comprise, incite les esprits à accepter les régimes 

autoritaires, dont la porte d’entrée est facile à trouver, mais dont la porte de sortie s’appelle 

toujours la révolution, c’est cette passivité que nous opposons aux actes de provocation à la 

guerre, basés uniquement sur la croyance, créée par l’expérience du passé, que leur impunité 

est assurée et qu’ils ne feront que courber davantage les drapeaux des démocraties devant 

ceux des États totalitaires ?  

Avouons que ce n’est pas là un moyen de préserver la Paix, mais un moyen de 

provoquer, par une erreur de psychologie, dont nous sommes les auteurs, la guerre à court 

terme.  

Mesdames et Messieurs, l’heure actuelle est à la franchise.  

Par cette passivité des opinions publiques, comparée à l’activité ininterrompue des 

États totalitaires, la France est en train d’affaiblir ses positions en Europe Centrale et en 

Europe Orientale. Dans ces régions, on est tenté de considérer comme maîtres ceux qui savent 

parler avec énergie, ceux qui apprêtent les canons pendant qu’il causent, ceux qui considèrent 

le droit de se faire justice soi-même comme un postulat de l’honneur national.  

Certes, c’est là une erreur. C’est affreux. Mais pardonnez aux masses qui jugent ainsi, 

car, de par la propre inaction des intéressés, elles sont poussées à penser ainsi.  

Ceux qui comme moi vous connaissent, savent bien que cette lenteur à déclencher 

l’action est le propre des forts, qui ne veulent pas être dérangés de leur confort spirituel à 

propos de tout.  

Je sais d’avance ce que la France fera. Que vous me disiez le contraire et je me croirai 

moi-même et non pas ceux qui me parlent. C’est que la France est beaucoup le film non 

développé. En ce qui me concerne, je vois déjà l’image. Quant aux autres, ils ne la verront que 

le jour où les événements permettront de le développer. Mais alors ce sera trop tard : la guerre 

sera à nos portes.  

Ce que je veux, ce que nous voulons tous, ce n’est pas de gagner la guerre une seconde 

fois, c’est de l’éviter pour toujours.  

Or, ce n’est pas par l’inaction, ce n’est pas par le repliement sur soi-même, ce n’est pas 

par l’horreur de parler de la guerre que cette dernière sera évitée. Il faut que tout le monde 

travaille pour qu’un tel fléau soit évité à l’humanité.  

La France a besoin de l’Europe Centrale et Orientale, comme ces dernières ont besoin 

de la France.  

Supposez une guerre entre la France et l’Allemagne. En le disant, je mets les deux 

États sur pied d’égalité au point de vue de leur esprit pacifique.  

En faisant cette hypothèse, loin de moi l’idée d’attribuer à l’Allemagne des idées 

belliqueuses. Ce serait offenser un pays, chose que je veux à tout prix éviter. Mais lorsqu’on 

fait une étude théorique, il est tout aussi inadmissible d’attribuer à un pays l’intention de faire 

la guerre, comme de l’exclure de sa qualité de belligérant dans une guerre éventuelle. Ce n’est 

que sous la réserve que je viens de faire que l’on devra interpréter mes paroles.  

Faisons donc l’hypothèse d’une guerre entre la France et l’Allemagne.  
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Si les États de l’Europe Centrale et Orientale ne sont pas en guerre à côté de la France, 

si l’Allemagne n’a plus à faire face à deux fronts, mais à un seul, le front français aura à faire 

des efforts supplémentaires et l’issue de la guerre sera moins certaine.  

J’entends déjà l’objection : pourquoi, s’il s’agit d’une guerre sur un seul front, voulez-

vous qu’il s’agisse du front français ? Ce sera le front oriental, et la France restera tranquille, 

non attaquée par personne. C’est là que réside la plus grande erreur politique que l’opinion 

française pourrait commettre : s’imaginer qu’elle a moins à craindre d’une Allemagne dont les 

forces se sont accrues par une victoire à l’Est, que de l’Allemagne actuelle, s’imaginer qu’en 

donnant satisfaction à un État sur le dos des autres, le tour de l’État qui a permis une telle 

politique ne viendra jamais.  

Si une Nation a l’impérialisme dans son âme, la première conquête en appelle une 

seconde et la lutte ne cessera que le jour où le nouvel impérialisme aura détruit l’impérialisme 

existant.  

N’oublions pas que si les Anglais sont tellement pondérés, tellement conservateurs, 

c’est qu’ils ont fait pendant trois siècles de l’impérialisme, il est vrai, dans des régions peu 

avancées, là où leurs conquêtes pouvaient se justifier par la nécessité de répandre les bienfaits 

de notre civilisation, si bienfaits il y a.  

N’oublions pas non plus que les Anglais n’ont fait cet impérialisme colonial qu’une 

fois que leur essai de faire de l’impérialisme à domicile a échoué, à la suite de la guerre de 

Cents ans.  

Aujourd’hui, les Anglais sont les sages du monde ; ils ont réussi à transformer leur 

intérêt national en fonction internationale.  

Ne laissons pas commencer la lutte dont le but est l’expropriation des possédants 

d’aujourd’hui par les velléitaires qui veulent ravir le bien des autres au nom d’une mission 

divine qu’eux seuls ont découverte.  

Ceci m’amène à dire ce que j’ai été appelé à dire à mes amis britanniques.  

Le sort de la France est d’écrire une pièce, soit en deux actes, soit en un seul.  

Dans le premier cas, la pièce sera une tragédie. Son premier acte sera la guerre à l’Est 

et la Paix à l’Ouest. Le second acte sera une guerre entre la France et l’Angleterre, d’une part, 

et l’Allemagne de l’autre, mais une Allemagne dont les forces seront énormément accrues par 

toutes les annexions territoriales qu’elle aura réalisées et toutes les matières premières qu’elle 

puisa dans les réservoirs illimités qui s’appellent l’Union Soviétique et l’Europe Centrale.  

Dans le second cas, la France écrit une pièce en un seul acte. Et cette pièce ne sera pas 

une tragédie. Son sujet est le maintien de la Paix, partout, quelle que soit la zone de l’Europe 

où la guerre pourrait éclater. Et le mérite de cette pièce est, qu’une fois écrite, elle ne sera 

jamais jouée. Ce qui a déterminé l’Allemagne à faire la guerre en 1914, ce fut son illusion 

dangereuse sur la neutralité britannique. Si l’on faisait dès aujourd’hui, avec netteté, le tableau 

des forces qui se dresseront le jour où une agression aurait lieu n’importe dans quelle région 

d’Europe, personne n’aurait le courage de se livrer à une guerre, tous les États tâcheront 

d’obtenir, par voie d’accord, ce qui leur est nécessaire.  

Si l’on recourt à cette seconde méthode, et si l’on donne les garanties de paix 

nécessaires, il faut être généreux : autant nous devrons être actifs et inexorables lorsqu’il 

s’agit de combattre la guerre, autant nous devrons être compréhensifs et tolérants lorsqu’il 

s’agit de consolider la Paix.  

Mais pour ceci, que finisse à jamais l’ère des répudiations unilatérales et non 

sanctionnées de la loi internationale, source qui alimente constamment l’esprit de défaitisme 

qui s’est emparé de nous.  

Rien n’a plus nui à la France et à ses amis que les événements du 7 Mars 1936. Il est 

vrai que pour n’avoir pas été étendue en surface, la réaction contre le coup du 7 Mars a été 

grande en profondeur. Ce que l’Angleterre n’aurait jamais dit auparavant en paroles, elle l’a 
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stipulé par écrit : Elle donnera son aide et assistance toutes les fois que la France sera victime 

d’une agression non provoquée. Ne sous-estimez pas cet engagement, en le restreignant par 

votre propre interprétation seulement au cas où le sol de la France serait envahi par des 

troupes ennemies. Il y a bien plus dans ce texte. Réalisez-le et agissez en conséquence.  

Supposez que la guerre éclate en Europe Centrale. La France, conformément à ses 

Traités d’alliance et aux résolutions du Conseil de la Société des Nations, traverse la frontière 

d’un pays voisin. Elle se voit à son tour contre-attaquée. La France, par l’application de 

sanctions, a rempli un devoir international. Jamais l’accomplissement d’un devoir 

international ne peut être assimilé à une provocation. La France a le devoir de réaliser cette 

vérité. La France ne doit demander à personne le consentement pour appliquer ses Traités, qui 

la lient à l’Europe Centrale et Orientale, une fois que le Conseil de la Société des Nations 

s’est prononcé.  

La Grande-Bretagne, en 1935, pour n’avoir appliqué que des sanctions économiques, a 

rappelé à  tous les États méditerranéens l’obligation de mutuel appui que prévoit le Pacte de la 

Société des Nations, pour le cas où l’Italie l’attaquerait. Elle a obtenu toutes les assurances 

nécessaires.  

Ce que la Grande-Bretagne a obtenu pour les sanctions économiques, et qui n’était que 

son droit, la France l’obtiendra sûrement pour des sanctions militaires. C’est son droit aussi. 

Et en plus, la France a le droit de faire jouer dans tous ces cas le Traité d’Alliance avec la 

Grande-Bretagne, qui vise l’agression non provoquée.  

Mais pour cela, il faut que la France soit consciente de son droit, qu’elle réalise à la 

lettre et non pas de façon rétrécie, qu’elle se rappelle que Calais est sur le territoire français et 

que, partant, le devoir de la France est plutôt d’agir et d’entraîner que de questionner et de 

demander avis.  

Si la Grande-Bretagne a déclaré que sa frontière est sur le Rhin, nul doute que la 

frontière de la France ne soit en Tchécoslovaquie et nul doute que la frontière de cette 

dernière est sur le Dniester qui sépare la Roumanie de l’Union Soviétique. 

Quel exemple plus admirable de la solidarité entre Nations, que le fait de constater que 

chacune d’elle considère que sa frontière est celle de l’État voisin.  

C’est en parlant ouvertement de ces choses-là, c’est en disant que l’on fera la guerre si 

le voisin est touché, que l’on aura vraiment travaillé pour éviter la guerre et pour consolider la 

paix existante.  

Ce travail doit être général et organisé. Il a à son service un grand instrument 

international qui s’appelle la Société des Nations.  

Je sais que les échecs de la Société des Nations, dus à son inaction, comme dans le 

conflit sino-japonais, ou à son action, comme dans le conflit italo-éthiopien, ont diminué son 

prestige et la confiance de l’opinion publique internationale en elle.  

Mais soyons justes : qu’est-ce la Société des Nations, sinon un rassemblement de 

Gouvernements ? Comment la Société des Nations ferait-elle faillite et l’honneur des 

Gouvernements qui travaillent sous son couvert resterait-il indemne ? Non, ce n’est pas la 

Société des Nations qui a fait faillite, ce sont les hommes qui ont travaillé sous son drapeau, 

au nom des pays qui, par leur force, imposent les directives de la Société des Nations, qui sont 

les grands coupables.  

Soyons aussi réalistes : Veut-on dissoudre la Société des Nations ?  

C’est en homme qui connaît, par sa propre expérience, l’opinion de beaucoup de pays, 

que je répondrai : une pareille chose est impossible.  

D’abord, la France a basé toute sa politique extérieure sur la Société des Nations. Tous 

ces Traités, qu’ils soient d’alliance ou d’amitié, sont encadrés dans le Pacte de la Société des 

Nations. Si ce dernier était détruit, la sécurité actuelle de la France, basée sur des Traités 

internationaux, encadrés dans le mécanisme du Pacte, serait détruite aussi.  
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Ensuite la Grande-Bretagne a besoin de la Société des Nations pour intervenir dans les 

affaires de l’Europe. La Grande-Bretagne est un vaste Empire, assimilable à un corps dont les 

membres s’étendent dans toutes les parties du monde, mais dont la tête est à quelques minutes 

de vol de la frontière européenne. Ceci exclue pour elle aujourd’hui toute politique 

d’isolement. Ses Traités publics d’alliance avec la France et la Belgique, le prouvent 

d’ailleurs.  

Mais la Grande-Bretagne ne saurait agir sur le continent en vertu de la notion 

d’alliances. Son opinion publique ne le comprendrait pas. Il faut que son action soit basée sur 

la légitime défense de ses intérêts vitaux et sur la nécessité de combattre pour le maintien de 

la loi internationale. Genève est l’endroit où cette dernière est proclamée. La Grande-Bretagne 

a besoin de la Société des Nations pour faire de la politique en Europe.  

Enfin, même les États-Unis, qui se tiennent à l’écart de la Société des Nations, 

verraient avec défaveur sa disparition. En effet, non seulement l’Amérique ne comprend pas 

que notre continent n’ait pas encore réalisé, sous forme des États-Unis de l’Europe, son unité, 

mais elle ne comprendrait jamais que l’on détruise les liens beaucoup plus faibles qui lient les 

États d’aujourd’hui et dont le but est de réaliser les idéals qui sont la raison même de vivre du 

peuple américain.  

Quant aux nations appelées à intérêt limité, permettez-moi de dire que si la Société des 

Nations disparaissait, elles en seraient les premières les victimes.  

Il se peut que la justice de Genève ne soit pas parfaite ; il se peut que l’aide qu’elle 

apporte soit encore faible et inefficace ; il se peut que les échecs récents aient diminué le 

pouvoir d’attraction du grand Idéal qu’était la Société des Nations. 

Mais, du moins, l’injustice subie par un État, la Société des Nations existante, est une 

injustice que l’on peut proclamer aux yeux du monde, afin de provoquer les réactions qui 

commandent les réparations nécessaires. Sans la Société des Nations, tous les État dits 

secondaires, entreraient dans des boîtes ouatées, et les cris qu’ils pousseraient comme 

victimes ne sauraient être entendus par personne.  

Du moment que nous arrivions à la conclusion que tout le monde veut que la Société 

des Nations vive, qu’il me soit permis de me demander avec la même franchise : que doit-on 

faire pour que la Société des Nations accomplisse réellement sa mission ?  

La Société des Nations n’est pas une académie morale ; elle n’est pas une confrérie de 

techniciens, elle est une institution politique, dont la principale mission est de prévenir la 

guerre. La grande erreur de ceux qui veulent que la Société des Nations vive, est de ne rien 

entreprendre, ou bien de se contenter de procédures, insignifiantes en apparence ; mais, qui, si 

l’on ne les surveille pas de près, peuvent amener un affaiblissement encore plus grand des 

liens qui unissent aujourd’hui avec force obligatoire les États entre eux.  

Qu’il me soit permis d’exprimer ici les méthodes que l’on devrait suivre pour atteindre 

le but proposé. Elles sont au nombre de trois : 

a) Le non changement du texte du Pacte de la Société des Nations ; 

b) La signature, à côté du Pacte de la Société des Nations, d’accords 

d’assistance mutuelle régionaux, en prévision de l’application de l’article 16 

du Pacte ; 

c) La déclaration d’avance et en temps utile, de la politique que chaque État-

membre de la Société des Nations suivra en cas d’une éventuelle agression. 

Ces méthodes sont, en même temps, les meilleures recettes pour faire sortir le monde 

du chaos idéologique dans lequel il vit, car ces méthodes signifient, d’abord, la réaffirmation 

et la réorganisation avec fermeté de l’ordre légal, dont le chaos est sorti : ceci pour avoir un 

ordre ; et ensuite le maintien de la paix, condition indispensable pour la création de l’ordre 

légal nouveau vers lequel nous pousse notre tendance instinctive de remplacer le bien par le 

mieux.  
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Si le Pacte de la Société des Nations ne doit pas être changé, il doit être complété par 

des pactes régionaux d’assistance mutuelle. L’Europe devra être partagée en zones au point de 

vue de la sécurité. Qu’est-ce qu’une zone ? C’est une question sujette à discussion. Ce qui 

importe c’est que dans l’avenir, les sanctions économiques doivent rester universelles et 

doivent être appliquées concomitamment avec des sanctions militaires au moins régionales.  

Je sais qu’il y a, à l’heure actuelle, une vogue dans le domaine international : c’est la 

politique de neutralité. Rien de plus naturel que le besoin auquel correspond une telle 

conception. Rien de plus naturel que de ne pas vouloir la guerre, et, si elle éclate, que de ne 

pas vouloir y participer. Mais s’imaginer que l’on peut pratiquer la politique de neutralité par 

une affirmation pure et simple, c’est vraiment par trop enfantin.  

Pour être neutre, il faut d’abord être d’accord avec tous ses voisins. Il faut ensuite être 

prêt à se défendre militairement, si les voisins ne tiennent pas parole. Il faut ensuite, si les 

forces propres ne suffisent pas, pour vaincre un voisin trop puissant, devenir l’allié de ceux 

des États qui ont le même intérêt que vous.  

La politique de neutralité ne peut constituer qu’une résultante. Elle ne saurait jamais 

être une méthode.  

La neutralité est le fruit des pactes d’assistance mutuelle, faits dans le cadre de la 

Société des Nations, conformément à la doctrine de la sécurité collective, qui, elle seule, par 

l’immensité des forces qu’elle peut dresser contre l’agresseur, paralysera à tout jamais l’action 

criminelle de ce dernier.  

Y a-t-il un seul État de la Petite Entente qui puisse pratiquer la politique de neutralité ? 

Non. 

La Tchécoslovaquie est non seulement l’allié de la Roumanie et de la Yougoslavie, 

mais encore de la France et de l’URSS. 

La Yougoslavie est l’alliée de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie contre certains 

États agissant seuls ou en collaboration avec d’autres États, grands ou petits.  

Quant à la Roumanie, en plus de ses obligations en vertu de la Petite Entente et de 

l’Entente Balkanique, elle est à l’Est l’alliée de la Pologne, qui à son tour est, à l’Ouest, 

l’alliée de la France contre l’Allemagne. 

Dans ces conditions, pour les États de la Petite Entente, le mot neutralité est synonyme 

du non accomplissement d’obligations existantes, c’est-à-dire synonyme du mot déshonneur. 

C’est pourquoi les États de la Petite Entente ont tout intérêt à voir s’établir, sur la base 

du Pacte de la Société des Nations, un système de pactes régionaux militaires, qui seuls 

peuvent leur assurer la sécurité.  

Quant au système de pactes bilatéraux, qu’il me soit permis d’observer qu’ils 

ressemblent étrangement aux vieux traités d’alliance d’avant-guerre qui constituent des 

systèmes clos.  

Le pacte régional reste toujours ouvert à l’adhésion de tous les intéressés, c’est 

pourquoi il est compatible avec le Pacte de la Société des Nations. Il n’est que la mise en 

vigueur anticipée de l’article 16 du Pacte. Et s’il est partiel, à ses débuts, c’est-à-dire s’il n’a 

obtenu que quelques signatures pour commencer, rien ne s’oppose à ce que le nombre de 

signatures augmente et qu’il devienne général à la fin.  

Quant à l’idée que l’on pourrait isoler un pacte bilatéral d’un autre, à tel point que l’on 

puisse faire la guerre en vertu du premier et à demander légalement la neutralité en vertu du 

second, je me contenterai de dire que l’humanité a trop souffert pour qu’elle ne réalise pas 

qu’elle ne peut accepter comme recette de paix la paralysie d’une région combinée avec le 

système des mains libres dans une autre.  

Un tel système ne mérite pas même la critique : un sourire suffit.  

Nous voulons la Paix. Il n’y a que la Paix qui puisse permettre aux Nations 

d’accomplir leur destinée. Il n’y a que la Paix qui puisse permettre la libre circulation des 
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biens, source de la prospérité qui à son tour est la garantie unique contre le désordre dans la 

pensée, qui peut se transformer en désordre de la vie d’État.  

Je suis venu à Bordeaux pour dire que l’on ne peut sauvegarder la Paix qu’en luttant 

pour le droit, que l’on ne peut éviter la guerre qu’en ne craignant pas d’en parler.  

Loin de moi l’idée d’attirer la France dans des aventures, pour les intérêts des autres.  

C’est de vos propres intérêts qu’il s’agit. Partant, il faut que les français aient la juste 

conception de leurs intérêts et qu’ils réalisent qu’ils les défendent beaucoup plus aisément en 

disant qu’ils sont prêts à recourir aux armes, qu’en créant l’illusion dangereuse qu’ici tout est 

à prendre, car la France est décidée à tout abandonner.  

J’ai vu la gloire de la France en temps de guerre. Je sais le prix que cette gloire lui a 

coûté. Nous sommes en droit, après ces sacrifices, de voir la gloire d’une France en temps de 

paix.  

C’est à nous de lutter pour le maintien de la Paix et à démontrer que l’image de la 

France pacifique ne cède en rien à l’image de la France guerrière. La France est une grande 

lumière. Gare à ceux qui s’approchent trop près d’elle dans des buts malfaisants : elle les 

brûle. Heureux ceux qui l’aiment en se tenant à une respectueuse distance : elle les éclaire.  

Sentir la France en soi, se sentir en harmonie avec ce perpétuel devenir qu’est la 

France, sentir que sa force immense est pour nous un appui et non pas un obstacle, c’est sentir 

vraiment que l’Empire de Dieu est en nous. 

 

[Traducere] 

 

„Nu putem salva pacea decât 

luptând pentru drept“ 

 

 Domnule preşedinte, 

 Doamnelor, 

 Domnilor, 

 Este o mare onoare pentru mine să vorbesc în faţa dumneavoastră, alături de 

onorabilul senator, dl Portmann şi de eminentul meu prieten, dl Chastenet. 

 Fac parte dintre aceia care ştiu că în Franţa provincia este cea care guvernează. Dar nu 

voi spune că acesta este motivul, dar fapt este că n-am vorbit încă până acum în public la 

Paris. 

 De altfel, n-am vorbit în Franţa în faţa unui larg auditoriu decât de două ori în viaţa 

mea. Prima dată a fost la Marsilia, acum 19 ani, când, la începutul carierei mele politice, 

exilat fiind din România
151

, pentru că am fost unul dintre cei care au refuzat să semneze un 

Tratat de pace separat cu Germania, faimosul Tratat de la Bucureşti
152

 – care va rămâne un 

model de consultat pentru cazul în care Germania ar ieşi victorioasă dintr-un război viitor – 

am expus situaţia din ţara mea, zăcând sub cizmă străină. 

 Şi de atunci, sunt aproape 19 ani, n-am mai luat cuvântul în Franţa, iar astăzi vorbesc 

la Bordeaux. 

                                                 
151

 La 6 septembrie 1918 s-a creat la Paris Consiliul Naţional al Unităţii Române, având ca preşedinte pe Take 

Ionescu, iar ca vicepreşedinţi pe Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. Constantin Angelescu şi Ioan Th. Florescu, 

din care făcea parte şi Nicolae Titulescu. Consiliul va fi recunoscut, în acelaşi an, ca exponent al intereselor 

poporului român, de către guvernele francez (12 octombrie), american (5 noiembrie), englez (11 noiembrie), 

italian (22 noiembrie). În această calitate, Nicolae Titulescu a desfăşurat o propagandă activă în favoarea cauzei 

româneşti, a unităţii naţionale, susţinând numeroase conferinţe publice – din păcate majoritatea nepăstrate sau 

necunoscute încă –, publicând articole şi având întrevederi cu personalităţi politice de primă mărime. 
152

 Tratatul de Pace de la Bucureşti dintre România, pe de o parte, şi Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, 

Turcia, pe de altă parte, s-a semnat la Bucureşti la 7 mai 1918. România a fost nevoită să cedeze Dobrogea, să 

accepte rectificări de frontieră pe linia Carpaţilor şi să încheie înrobitoare convenţii economice. 
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 Câte evenimente n-au avut loc în acest interval. 

 Le voi rezuma pe toate spunând: acum 19 ani, sângele curgea la noi, dar eram cu toţii 

stăpâniţi de credinţa, de acea credinţă într-o Lume Nouă, care trebuia să se nască şi în care 

trebuia să domnească dreptatea, în care Idealul îşi va putea arăta cu mândrie exigenţele, în 

care omul va fi mai mult frate omului decât a fost în trecut. 

 Astăzi, sângele nu curge la noi, dar ne temem, în fiecare clipă, ca nu cumva să ni se 

ceară un nou sacrificiu, ba mai mult, un val de oboseală a pus stăpânire pe spiritele noastre, în 

asemenea măsură încât ziua de mâine nu mai reprezintă pentru noi o promisiune, ci o scadenţă 

ai cărei debitori vom fi. 

 Împotriva acestei stări de spirit, indiferent unde mă întâlnesc cu ea, mi-am propus eu 

să lupt. Vreau să-i analizez cauzele; vreau să vă dovedesc că această stare de spirit este 

specifică aşa-ziselor naţiuni victorioase; vreau să vă demonstrez că în prezent credinţa şi-a 

schimbat domiciliul şi că ea s-a instalat în inima acelora care au pierdut războiul, care n-au 

nici colonii, nici bogăţii, nici materii prime, dar care consideră ziua de mâine ca fiind ziua cea 

mare, în care totul le va fi acordat. 

 De unde provine această stare actuală de spirit; ce trebuie să facem pentru ca ea să 

dispară? 

 În ceea ce mă priveşte, nu există vreo îndoială; deprimarea aproape generalizată, pe 

care am întâlnit-o în diverse ţări ale lumii, are trei cauze: pasivitatea faţă de lupta ideologică, 

desfăşurată pretutindeni, şi dat fiind că niciuna dintre cele două teze n-ar putea să ne 

convingă, slăbeşte credinţa noastră în doctrina democratică, făcându-ne să credem că ea n-ar 

fi capabilă să iasă victorioasă dintr-o luptă cu cele două doctrine extremiste, aliate, atunci 

când e vorba să pornească la o cucerire; apoi e violarea repetată a Legii internaţionale, fără 

nicio sancţiune, ceea ce face să se spună că Legea internaţională şi iluzia se confundă în 

general; în sfârşit, este distrugerea credinţei în Societatea Naţiunilor, ca punct de sprijin şi 

instrument pentru a menţine Pacea internaţională. 

 Remediul împotriva acestei stări de spirit este simplu şi constă într-un fapt unic: să 

vorbim începând de astăzi ca stăpâni, să încetăm de astăzi să mai fim umilii care se încovoaie 

în faţa exigenţelor vieţii, să evităm războiul vorbind despre război, căci numai arătând că nu 

ne este frică de război ne putem impune în faţa celor care ar vrea să-l declanşeze. 

 Nu este nicio îndoială cu privire la faptul că lupta ideologică se află la baza psihologiei 

noastre actuale. 

 Europa îşi caută unitatea. Ea încearcă s-o realizeze fie prin victoria extremei drepte, fie 

prin victoria extremei stângi. Niciuna dintre aceste doctrine nu ne poate conveni, nouă care 

suntem crescuţi la şcoala de idei a Revoluţiei franceze. În ceea ce ne priveşte nu trebuie numai 

să ne opunem prin veto tuturor doctrinelor extremiste, ci şi să luptăm pentru ca unitatea 

Europei să fie realizată în numele democraţiei noastre, aşa cum este ea practicată de imensa 

majoritate a Statelor Lumii: Franţa, Imperiul Britanic, Statele Unite, America de Sud, Elveţia, 

Olanda, Statele scandinave. 

 Cum aşa? Întrucât Statele aşa-zise totalitare şi-au ales stăpâni care întruchipează legea, 

astfel că o schimbare de atitudine echivalează cu o schimbare a legii, să fi pierdut noi, 

democraţii, noţiunea de lege aşa cum am conceput-o întotdeauna şi aşa cum este ea şi trebuie 

să rămână, adică expresia voinţei poporului? 

 Este adevărat că în interiorul Statelor aşa-zise totalitare există o disciplină care 

impresionează. 

 Dar nu este deloc nevoie să dăm libertatea noastră de spirit şi de acţiune pe această 

disciplină. 

 Putem avea şi una şi alta. Priviţi Marea Britanie. Nu cunosc nicio ţară cu libertate mai 

mare decât aceasta. Dar, alături de ea există o disciplină care creează auto-supunerea ce se 

confundă cu libertatea organizată. 
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 Niciodată francezii n-ar putea adopta doctrina Statelor aşa-zise totalitare. Şi motivul 

este simplu. În ce rezidă, în ultimă analiză această doctrină? Din punct de vedere psihologic, 

această doctrină rezidă în pierderea dreptului de a judeca tu însuţi situaţiile care apar, în 

delegarea acestui drept de a judeca unui terţ care judecă pentru tine, în asumarea obligaţiei de 

a face ceea ce va spune terţul, vorbind deopotrivă în numele său ca şi al tău. 

 Din punct de vedere economic, aceste doctrine constau în luarea în stăpânire de către 

colectivitate a proprietăţii private, fie total, fie parţial, dar în acest ultim caz într-o măsură 

limitată în permanentă extindere, până la punctul în care aceste doctrine sfârşesc prin a se 

confunda. 

 Cineva mă întreba într-o zi care este diferenţa între comunism pe de o parte şi celelalte 

doctrine totalitare pe de alta? 

 I-am răspuns: niciuna. 

 Presupuneţi că aveţi şase vaci. Comunismul vi le va lua pe toate şi nu veţi mai auzi 

niciodată vorbindu-se de ele. Celelalte State totalitare vi le vor lăsa dar cu următoarele 

condiţii: Nu veţi avea niciodată dreptul să le mulgeţi şi, în plus, veţi avea obligaţia să plătiţi 

costul întreţinerii lor. 

 Şi, lucru curios ce merită a fi remarcat, întrucât viaţa nu este decât o schimbare: dacă 

acapararea proprietăţii private a fost totală la început, evoluţia constă în a o restitui puţin câte 

puţin, parcelă cu parcelă, celor care au pierdut-o; dacă, dimpotrivă, acapararea proprietăţii 

private a constat într-o preluare parţială, la început, evoluţia constă în a lua pe etape ceea ce a 

rămas, pentru ca să se ajungă în cele din urmă la un zero obiectiv, însoţit în mod subiectiv de 

mentalitatea de burghez a proprietarului expropriat care s-a crezut şi se va crede întotdeauna 

proprietar, datorită formulelor care vor fi fost găsite pentru a-i potoli susceptibilităţile în 

timpul acestui proces. 

 Într-un cuvânt, viitorul comunismului este burghezia, viitorul celorlalte doctrine 

totalitare este comunismul. 

 Puţin contează dacă ceea ce spun place sau nu place. Voi spune întotdeauna, fără 

ostilitate sau provocare, ceea ce gândesc şi ceea ce evoluţia faptelor îmi va arăta că este. 

 Dar mă voi grăbi să adaug: Noi, latinii cu regim democratic nu vrem niciuna dintre 

aceste doctrine. Noi înţelegem să nu ne amestecăm în aşa-zisa luptă ideologică, atâta timp cât 

se manifestă dincolo de graniţele noastre. Dar noi nu vom accepta niciodată ca, sub pretextul 

libertăţii de idei, să se instaleze în căminele noastre o propagandă abilă, care face ca spiritele 

noastre să şovăie; nu vom accepta niciodată să delegăm altora dreptul de a judeca pentru noi 

înşine; nu vom accepta niciodată să renunţăm la proprietatea privată care, fiind produsul 

muncii strămoşilor noştri sau al propriei noastre munci, este considerată de noi sacră. 

 Dar pentru ca faptele să răspundă dorinţelor noastre, trebuie să fim activi. Ce facem 

noi pentru ca democraţia să trăiască? Care sunt eforturile pe care le depunem în rândurile 

tineretului nostru pentru ca acesta să vadă în democraţie un ideal, în respectarea demnităţii 

umane, bunul cel mai preţios, în liberate, cea mai mare bogăţie? Cine se mai gândeşte la 

sacrificiile pe care strămoşii noştri au trebuit să le facă, la sângele care a trebuit să curgă 

pentru că viaţa cu care ne-am obişnuit să se fi putut statornici? 

 Şi ce opunem noi, altceva decât pasivitate, posturilor de radio străine, care elogiază 

Noul Paradis, ce nu este decât masca sclaviei; ce opunem noi propagandei care, speculând pe 

seama unei dezordini, născute dintr-o libertate prost înţeleasă, incită spiritele să accepte 

regimurile autoritare a căror poartă de intrare este uşor de găsit, dar a căror poartă de ieşire se 

numeşte întotdeauna revoluţia; ce opunem noi altceva decât pasivitate actelor de provocare la 

război, bazate doar pe credinţa izvorâtă din experienţa trecutului că impunitatea le este 

asigurată şi că nu vor face decât să plece şi mai mult steagurile democraţiilor în faţa celor ale 

Statelor totalitare? 
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 Să mărturisim că nu acesta este mijlocul de a păstra pacea, ci mijlocul de a provoca în 

scurt timp războiul, printr-o eroare psihologică, ai cărei autori suntem. 

 Doamnelor şi domnilor, a venit clipa sincerităţii. 

 Prin această pasivitate a opiniilor publice, comparată cu activitatea neîntreruptă a 

Statelor totalitare, Franţa este pe cale să-şi slăbească poziţiile în Europa Centrală şi 

Răsăriteană. În aceste regiuni, există tentaţia de a considera drept stăpâni pe acei ce ştiu să 

vorbească cu energie, pe acei ce-şi pregătesc tunurile în timp ce vorbesc, pe acei ce consideră 

dreptul de a-şi face dreptate ei înşişi ca pe un postulat al onoarei naţionale. 

 Desigur, aici este o eroare. E îngrozitor. Dar iertaţi masele care judecă astfel căci, prin 

însăşi lipsa de acţiune a celor interesaţi, ele sunt împinse să gândească astfel. 

 Aceia care asemenea mie vă cunosc ştiu bine că această încetineală în declanşarea 

acţiunii este proprie celor puternici, care nu vor să fie deranjaţi, indiferent de orice, în 

confortul lor spiritual. 

 Eu ştiu dinainte ce va face Franţa. Chiar dacă mi-aţi spune contrariul, îmi voi da 

crezare mie însumi şi nu celor care-mi vorbesc. Franţa este pentru mulţi filmul nedevelopat. 

În ceea ce mă priveşte, eu văd deja imaginea. Cât despre alţii, ei nu o vor vedea decât în ziua 

în care evenimentele vor permite developarea filmului. Dar atunci va fi prea târziu: războiul 

va fi la uşa noastră. 

 Ceea ce vreau, ceea ce vrem cu toţii, nu este să câştigăm războiul a doua oară, ci să-l 

evităm pentru totdeauna. 

 Or, nu prin inacţiune, nu prin retragere în sine, nu prin oroarea de a vorbi despre 

război, acesta din urmă va fi evitat. Trebuie ca toată lumea să acţioneze pentru ca un 

asemenea flagel să nu se abată asupra umanităţii. 

 Franţa are nevoie de Europa Centrală şi Răsăriteană, aşa cum şi acestea din urmă au 

nevoie de Franţa. 

 Să presupunem un război între Franţa şi Germania. Spunând aceasta, pun cele două 

state pe picior de egalitate din punct de vedere al spiritului lor paşnic. 

 Emiţând această ipoteză, departe de mine ideea de a atribui Germaniei idei belicoase. 

Ar însemna să jignesc o ţară, lucru pe care vreau să-l evit cu orice preţ. Dar atunci când se 

întocmeşte un studiu teoretic, este tot atât de inadmisibil să atribui unei ţări intenţia de a face 

război, cât şi să faci abstracţie de calitatea sa de beligerant într-un eventual război. 

 Cuvintele mele vor trebui interpretate doar sub rezerva pe care tocmai am făcut-o. 

 Să admitem deci ipoteza unui război între Franţa şi Germania. 

 Dacă statele Europei Centrale şi de Răsărit nu se află în război alături de Franţa, dacă 

Germania nu va mai trebui să facă faţă unui număr de două fronturi, ci numai unuia singur, 

frontul francez va avea de făcut eforturi suplimentare, iar sfârşitul războiului va fi mai puţin 

sigur. 

 Aud deja obiecţia: de ce, dacă e vorba de un război pe un singur front, vreţi ca acesta 

să fie frontul francez? Va fi frontul oriental şi Franţa va rămâne liniştită, neatacată de nimeni. 

 În aceasta rezidă cea mai mare eroare politică pe care opinia franceză ar putea s-o 

comită: să-şi închipuie că ea trebuie să se teamă mai puţin de o Germanie ale cărei forţe au 

crescut printr-o victorie în Est, decât de Germania actuală, să-şi imagineze că dând satisfacţie 

unui stat pe spatele altora, că rândul statului care a permis o astfel de politică nu va veni 

niciodată. 

 Dacă o naţiune are imperialismul în sufletul său, prima cucerire o atrage pe a doua şi 

lupta nu va înceta decât în ziua în care noul imperialism va distruge imperialismul existent. 

 Să nu uităm că dacă englezii sunt atât de ponderaţi, atât de conservatori, asta se 

datorează faptului că timp de trei secole au practicat imperialismul, în regiuni puţin avansate, 

e drept, acolo unde cuceririle lor puteau să se justifice prin necesitatea de a răspândi 

binefacerile civilizaţiei noastre, dacă aceste binefaceri există. 
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 Să nu uităm nici că englezii n-au practicat acest imperialism colonial decât atunci când 

încercarea lor de a practica imperialismul la domiciliu a eşuat, în urma Războiului de 100 de 

ani. 

 Astăzi, englezii sunt înţelepţii lumii; ei au reuşit să transforme interesul lor naţional 

într-o funcţie internaţională. 

 Să nu lăsăm să înceapă lupta al cărei scop este exproprierea posedanţilor de astăzi de 

către veleitarii care vor să se bucure de avutul altora în numele unei misiuni divine pe care 

doar ei au descoperit-o. 

 Acest fapt mă face să spun ceea ce am fost chemat să spun prietenilor mei britanici: 

Soarta Franţei este să scrie o piesă, fie în două acte, fie într-unul singur. 

 În primul caz, piesa va fi o tragedie. Primul său act va fi războiul în Est şi pacea în 

Vest. Al doilea act va fi un război între Franţa şi Anglia, pe de o parte, şi Germania, pe de altă 

parte, dar o Germanie ale cărei forţe vor fi mărite enorm prin toate anexiunile teritoriale pe 

care ea le va realiza şi prin toate materiile prime pe care ea le va scoate din rezervoarele 

nelimitate care se numesc Uniunea Sovietică şi Europa Centrală. 

 În al doilea caz, Franţa scrie o piesă într-un singur act. Şi această piesă nu va fi o 

tragedie. Subiectul său este menţinerea păcii pretutindeni, oricare ar fi zona Europei în care 

războiul ar putea să izbucnească. Şi meritul acestei piese este că, o dată scrisă, ea nu va fi 

niciodată jucată. Ceea ce a determinat Germania să facă război în 1914 a fost iluzia sa 

primejdioasă cu privire la neutralitatea britanică. Dacă s-ar realiza începând de azi, cu 

claritate, tabloul forţelor care se vor ridica în ziua în care o agresiune va avea loc, indiferent în 

ce regiune din Europa, nimeni n-ar avea curajul să ducă un război, toate statele vor încerca să 

obţină, pe cale de acord, ceea ce le este necesar. 

 Dacă se recurge la această a doua metodă şi dacă se dau garanţiile de pace necesare, 

trebuie să fim generoşi; pe cât va trebui să fim de activi şi neînduplecaţi când e vorba să 

combatem războiul, pe atât va trebui să fim de înţelegători şi toleranţi, când e vorba să 

consolidăm pacea. 

 Dar pentru asta trebuie să sfârşească odată pentru totdeauna era repudierilor unilaterale 

şi nesancţionate ale legii internaţionale, sursă care alimentează în mod constant defetismul 

care a pus stăpânire pe noi. 

 Nimic nu a fost mai dăunător Franţei şi prietenilor săi decât evenimentele de la 7 

martie 1936. Este adevărat că, deşi nu a fost extinsă ca suprafaţă, reacţia împotriva loviturii de 

la 7 martie a fost mare în profunzime. Ceea ce Anglia n-ar fi spus niciodată înainte în cuvinte, 

ea a stipulat în scris: Îşi va da ajutorul şi asistenţa ori de câte ori Franţa va fi victimă a unei 

agresiuni neprovocate. Să nu subestimaţi acest angajament, restrângându-l prin propria 

dumneavoastră interpretare numai la cazul în care pământul Franţei ar fi invadat de trupe 

duşmane. E mult mai mult în acest text. Trebuie să realizaţi acest lucru şi să şi acţionaţi în 

consecinţă. 

 Să presupunem că războiul izbucneşte în Europa Centrală. Franţa, conform tratatelor 

sale de alianţă şi hotărârilor Consiliului Societăţii Naţiunilor, trece graniţa unei ţări vecine. Ea 

se vede la rândul ei contraatacată. Franţa, prin aplicarea sancţiunilor, a îndeplinit o datorie 

internaţională. Niciodată îndeplinirea unei datorii internaţionale nu poate fi asimilată cu o 

provocare. Franţa are datoria să-şi dea seama de acest adevăr. Franţa nu trebuie să ceară 

nimănui consimţământul pentru a-şi aplica tratatele care o leagă de Europa Centrală şi 

Orientală, odată ce Consiliul Societăţii Naţiunilor s-a pronunţat. 

 Marea Britanie, în 1935, întrucât nu a aplicat decât sancţiuni economice, a amintit 

tuturor statelor mediteraneene obligaţia unui sprijin reciproc prevăzut în Pactul Societăţii 

Naţiunilor, pentru cazul în care Italia ar ataca-o. Ea a obţinut toate asigurările necesare. 

 Ceea ce Marea Britanie a obţinut în privinţa sancţiunilor economice, ceea ce nu era 

decât dreptul său, Franţa va obţine în mod sigur în privinţa sancţiunilor militare. Este de 
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asemenea dreptul său. Şi, în plus, Franţa are dreptul să apeleze în toate aceste cazuri la 

Tratatul de alianţă cu Marea Britanie, care are în vedere agresiunea neprovocată. 

Dar pentru aceasta trebuie ca Franţa să fie conştientă de dreptul său, ca ea să-l 

realizeze întocmai şi nu într-un mod limitat, ca ea să-şi amintească că portul Calais este pe 

teritoriu francez şi că, totuşi, datoria Franţei este mai curând să acţioneze şi să înflăcăreze 

decât să întrebe sau să ceară părerea. 

Dacă Marea Britanie a declarat că frontiera sa este pe Rin, fără nicio îndoială că 

graniţa Franţei este în Cehoslovacia şi fără îndoială că frontiera acesteia in urmă se află pe 

Nistru, care desparte România de Uniunea Sovietică. 

 Ce exemplu mai admirabil de solidaritate între naţiuni, decât constatarea că fiecare 

dintre ele consideră că frontiera sa este aceea a statului vecin. 

 Numai vorbind deschis despre aceste lucruri, numai spunând că se va porni războiul 

dacă vecinul este atacat, se va fi lucrat într-adevăr pentru a evita războiul şi pentru a consolida 

pacea existentă. 

 Această muncă trebuie să fie generală şi organizată. Ea are în serviciul său un mare 

instrument internaţional care se numeşte Societatea Naţiunilor. 

 Ştiu că eşecurile Societăţii Naţiunilor, datorate inacţiunii sale, ca în conflictul sino-

japonez, sau acţiunii sale, ca în conflictul italo-etiopian, au diminuat prestigiul său şi 

încrederea opiniei publice internaţionale în ea. 

 Dar să fim drepţi: Ce este Societatea Naţiunilor dacă nu o adunare a reprezentanţilor 

guvernelor? Cum ar putea da greş Societatea Naţiunilor fără ca onoarea guvernelor care 

lucrează sub acoperişul său să rămână neatinsă? Nu, nu Societatea Naţiunilor este aceea care a 

dat greş, ci oamenii care au lucrat sub stindardul ei, în numele ţărilor care, prin forţa lor, 

impun directivele Societăţii Naţiunilor; aceştia sunt marii vinovaţi. 

 Să fim şi realişti: Vrem să dizolvăm Societatea Naţiunilor? 

 Ca om care cunoaşte, din propria experienţă, opinia multor ţări voi răspunde: un 

asemenea lucru este imposibil. 

 Mai întâi, Franţa şi-a bazat întreaga politică externă pe Societatea Naţiunilor. Toate 

tratatele sale, fie ele de alianţă, fie de prietenie, sunt încadrate în Pactul Societăţii Naţiunilor. 

Dacă acesta din urmă ar fi distrus, ar fi distrusă şi securitatea actuală a Franţei, bazată pe 

tratate internaţionale încadrate în mecanismul Pactului. 

 Apoi, Marea Britanie are nevoie de Societatea Naţiunilor pentru a interveni în 

problemele Europei. Marea Britanie este un vast imperiu, pe care-l poţi asimila cu un corp ale 

cărui membre se întind în toate părţile lumii, dar al cărui cap se află la câteva minute de zbor 

de frontiera europeană. Aceasta exclude astăzi pentru ea orice politică de izolare. O dovedesc, 

de altfel, tratatele sale publice de alianţă cu Franţa şi Belgia. 

 Dar Marea Britanie n-ar putea să acţioneze pe Continent în virtutea noţiunii de alianţe. 

Opinia sa publică n-ar înţelege acest lucru. Trebuie ca acţiunea sa să se bazeze pe legitima 

apărare a intereselor sale vitale şi pe necesitatea de a lupta pentru menţinerea legii 

internaţionale. Geneva este locul unde această lege este proclamată. Marea Britanie are nevoie 

de Societatea Naţiunilor pentru a face politică în Europa. 

 În sfârşit, chiar Statele Unite, care se ţin deoparte de Societatea Naţiunilor, ar privi 

nefavorabil dispariţia sa. Într-adevăr, nu numai [că] America nu înţelege cum continentul 

nostru nu şi-a realizat încă unitatea, sub forma Statelor Unite ale Europei, dar ea nu va 

înţelege niciodată să se distrugă legăturile mult mai slabe care leagă statele de astăzi şi al 

căror scop este realizarea idealurilor, care reprezintă însăşi raţiunea de a trăi a poporului 

american. 

 Cât priveşte naţiunile numite de interes limitat, permiteţi-mi să spun că, dacă 

Societatea Naţiunilor ar dispărea, ele vor fi primele victime. 
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 Se poate ca justiţia Genevei să nu fie perfectă; se poate ca ajutorul pe care ea îl aduce 

să fie încă slab şi ineficace; se poate ca eşecurile recente să fi diminuat puterea de atracţie a 

marelui ideal care era Societatea Naţiunilor. 

 Dar, cel puţin atâta timp cât există Societatea Naţiunilor, nedreptatea suferită de un stat 

este o nedreptate care se poate proclama în ochii lumii pentru a determina reacţiile care impun 

reparaţiile necesare. 

 Fără Societatea Naţiunilor, toate statele aşa-zise de mâna a doua ar intra în nişte cutii 

vătuite, iar strigătele pe care ele le-ar înălţa ca victime n-ar putea fi auzite de nimeni. 

 Din moment ce ajungem la concluzia că toată lumea vrea ca Societatea Naţiunilor să 

trăiască, să-mi fie permis să mă întreb cu aceeaşi sinceritate: Ce trebuie făcut pentru ca 

Societatea Naţiunilor să-şi îndeplinească în mod real misiunea? 

 Societatea Naţiunilor nu este o academie morală; ea nu este nicio asociaţie de 

tehnicieni; ea este o instituţie politică a cărei principală misiune este de a preveni războiul. 

 Marea greşeală a celor care vor ca Societatea Naţiunilor să trăiască este aceea că nu 

întreprind nimic sau că se mulţumesc cu proceduri, neînsemnate în aparenţă, dar care, 

nesupravegheate îndeaproape, pot aduce o slăbire şi mai mare a legăturilor care unesc azi cu 

forţă obligatorie statele între ele. 

 Să-mi fie permis să prezint aci metodele care ar trebui urmate pentru atingerea 

scopului propus. Ele sunt în număr de trei: 

a) Neschimbarea textului Pactului Societăţii Naţiunilor; 

b) Semnarea, pe lângă Pactul Societăţii Naţiunilor, a unor acorduri regionale de 

asistenţă mutuală, prevăzând aplicarea Articolului 16 al Pactului. 

c) Declararea în prealabil şi în timp util a politicii pe care fiecare stat membru 

al Societăţii Naţiunilor o va urma în cazul unei eventuale agresiuni. 

 Aceste metode sunt, în acelaşi timp, cele mai bune reţete pentru a scoate lumea din 

haosul ideologic în care trăieşte, căci aceste metode înseamnă, în primul rând, reafirmarea şi 

reorganizarea cu fermitate a ordinii legale, din care haosul să fie îndepărtat; aceasta pentru a 

avea o ordine; şi apoi, menţinerea păcii, condiţie indispensabilă pentru crearea noii ordini 

legale spre care ne împinge tendinţa noastră instinctivă de a înlocui binele prin mai bine. 

 Dacă Pactul Societăţii Naţiunilor nu trebuie să fie schimbat, el trebuie să fie completat 

prin pacte regionale de asistenţă mutuală. Europa va trebui să fie împărţită în zone din punct 

de vedere al securităţii. Ce este o zonă? Este o întrebare care poate fi discutată. Ceea ce 

contează este că în viitor sancţiunile economice trebuie să rămână universale şi că trebuie să 

fie aplicate concomitent cu sancţiunile militare, cel puţin cele regionale. 

 Ştiu că este la ora actuală o modă în domeniul internaţional: politica de neutralitate. 

Nimic mai natural decât nevoia căreia îi corespunde o astfel de concepţie. Nimic mai natural 

decât să nu vrei război şi, dacă el izbucneşte, să nu vrei să participi la el. Dar să-ţi imaginezi 

că poţi practica politica de neutralitate pur şi simplu printr-o afirmaţie este într-adevăr de-a 

dreptul infantil. 

 Pentru a fi neutru, trebuie mai întâi să fii de acord cu toţi vecinii tăi. Apoi trebuie să fii 

gata să te aperi din punct de vedere militar, dacă vecinii nu-şi respectă cuvântul. Trebuie apoi, 

dacă propriile forţe nu sunt suficiente pentru a învinge un vecin prea puternic, să devii aliatul 

acelor state care au acelaşi interes ca tine. 

 Politica de neutralitate nu poate constitui decât o rezultantă. Ea n-ar putea fi niciodată 

o metodă. 

 Neutralitatea este fructul pactelor de asistenţă mutuală făcute în cadrul Societăţii 

Naţiunilor, în conformitate cu doctrina securităţii colective, care, prin imensitatea forţelor pe 

care le poate ridica împotriva agresorului, va paraliza pentru totdeauna acţiunea criminală a 

acestuia din urmă. 
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 Există măcar un singur stat al Micii Înţelegeri care să poată practica politica de 

neutralitate? Nu. 

 Cehoslovacia este nu numai aliatul României şi al Iugoslaviei, dar şi al Franţei şi al 

U.R.S.S. 

 Iugoslavia este aliatul Cehoslovaciei şi al României împotriva anumitor state 

acţionând singure sau în colaborare cu celelalte state mari sau mici. 

 Cât despre România, pe lângă obligaţiile în virtutea Micii Înţelegeri şi Înţelegerii 

Balcanice, ea este la Est aliată cu Polonia, care, la rândul său, este, la Vest, aliatul Franţei 

împotriva Germaniei. 

 În aceste condiţii, pentru statele Micii Înţelegeri, cuvântul neutralitate este sinonim cu 

neîndeplinirea obligaţiilor existente, adică sinonim cu cuvântul dezonoare. 

 Iată de ce, statele Micii Înţelegeri au tot interesul să vadă stabilindu-se, pe baza 

Pactului Societăţii Naţiunilor, un sistem de pacte militare regionale, singurele în măsură să le 

asigure securitatea. 

 Cât priveşte sistemul pactelor bilaterale, să-mi fie permis să remarc că ele se aseamănă 

în mod straniu cu vechile tratate de alianţă dinainte de război, care constituie nişte sisteme 

închise. 

 Pactul regional rămâne totdeauna deschis adeziunii tuturor celor interesaţi, de aceea el 

este compatibil cu Pactul Societăţii Naţiunilor. El nu este decât punerea în vigoare anticipată a 

articolului 16 al Pactului. Şi dacă este parţial la începuturile sale, adică nu a obţinut decât 

câteva semnături, nimic nu împiedică sporirea numărului de semnături şi nici ca el să devină 

general în cele din urmă. 

 Cât despre ideea că s-ar putea izola un pact bilateral de un altul, în aşa fel încât să se 

poată face război în virtutea primului şi să se ceară în mod legal neutralitatea în virtutea celui 

de al doilea, mă voi mulţumi să spun că umanitatea a suferit prea mult pentru ca să nu-şi dea 

seama că nu poate accepta ca reţetă de pace paralizia unei regiuni combinată cu sistemul 

mâinilor libere într-o altă regiune. 

 Un astfel de sistem nu merită nici chiar critica: un zâmbet este destul. 

 Noi vrem pacea. Numai pacea poate permite naţiunilor să-şi împlinească destinul. 

Numai pacea poate permite libera circulaţie a bunurilor, izvor de prosperitate care este la 

rândul său garanţia unică împotriva dezordinii în gândire, care poate să se transforme în 

dezordinea vieţii de stat. 

 Am venit la Bordeaux pentru a spune că pacea nu poate fi salvată decât luptând pentru 

drept, că nu se poate evita războiul temându-ne să vorbim despre el. 

 Departe de mine ideea de a atrage Franţa în aventuri pentru interesele altora. 

 Este vorba despre propriile dumneavoastră interese. Pornind de aci, francezii trebuie 

să-şi înţeleagă exact propriile interese şi să-şi dea seama că le apără mult mai uşor spunând că 

sunt gata să recurgă la arme, decât creând iluzia periculoasă că aici se poate pune mâna pe 

orice, întrucât Franţa este hotărâtă să abandoneze totul. 

 Am văzut gloria Franţei în timp de război. Cunosc preţul pe care l-a plătit pentru 

această glorie. Suntem îndreptăţiţi, după aceste sacrificii, să vedem gloria unei Franţe 

prospere în timp de pace. 

 Ne revine nouă datoria de a lupta pentru menţinerea păcii şi de a demonstra că 

imaginea Franţei paşnice nu cedează cu nimic imaginii Franţei războinice. Franţa este o mare 

lumină. Să ia seama cei care se apropie prea mult de ea cu intenţii vrăjmaşe; ea îi arde. Fericiţi 

cei care o iubesc ţinându-se la o distanţă respectuoasă: ea îi luminează. 

 Să simţi Franţa în tine, să te simţi în armonie cu această devenire perpetuă care este 

Franţa, să simţi puterea sa imensă, este pentru noi un sprijin şi nu un obstacol, asta înseamnă 

să simţi într-adevăr că Împărăţia lui Dumnezeu este în noi. 
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AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15a; Nicolae Titulescu, Pledorii pentru pace, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pp. 700–719; 682–699. 
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ARTICOL PUBLICAT ÎN ZIARUL „EPOCA“ ÎMPOTRIVA DETRACTORILOR  

LUI NICOLAE TITULESCU ŞI AI ALTOR POLITICIENI ROMÂNI 

 

 

Patima politică 

 

D. Octavian Goga se afla la Belgrad. În stilul obişnuit al oficiosului Dsale, această 

vizită se traduce astfel: „D. Goga s-a dus la Belgrad pentru a manevra în scopul aducerii 

Partidului Naţional Creştin la cârmă“. 

Sunt oameni condamnaţi să nu vadă la ce aberaţii duce patima politică fără reţinere. 

* 

Această patimă politică a făcut posibil şi tonul întrebuinţat de unii detractori ai dlui 

Titulescu. N-a fost nicio sfială să se afirme că fostul ministru de Externe este avocatul 

intereselor străine contra intereselor româneşti. 

Iar când d. Titulescu dezminte categoric anumite invenţii răspândite pe socoteala sa, în 

loc să se ia act de aceste dezminţiri, sunt reeditate invenţiile. Şi aceasta în lipsa fostului 

ministru de Externe din ţară. Luptă de idei! 

D. Titulescu, totuşi, – ce încăpăţânare! – nu crede că trebuie să se înmormânteze. 

Chiar azi „Universul“ adaugă interviului de zilele trecute, pe care l-am reprodus şi noi, o frază 

omisă: „Ţin să se ştie că dacă am fost în trecut în orice clipă în serviciul naţiunii mele, mă 

consider şi azi tot în serviciul ei şi datoria de a lucra pentru binele ei şi apărarea ei de rele nu 

va înceta decât odată cu viaţa mea“. 

* 

Aspecte de patimă politică nereţinută am avut şi în jurul călătoriei dlui Madgearu la 

Paris. Pasă-mi-te, d. Madgearu pleacă pentru a aranja cu noul guvern francez venirea 

Partidului Naţional Ţărănesc la cârmă. Şi ţine-te declamaţii cu tremolo: „Vremea 

închinăciunilor la Marea Poartă a trecut etc.“. 

* 

Urmăriţi şi dezbaterile desfăşurate în şedinţa de constituire a noului Consiliu judeţean 

de Ilfov. S-au întâlnit aici consilierii ţărănişti cu consilierii vaidişti. Şi îndată a început 

încăierarea... principială. Tot felul de incidente, tot felul de atacuri. Ai fi zis că s-au întâlnit nu 

oameni trimişi de încrederea populară să gospodărească judeţul, ci două cete duşmane care 

aşteptau demult prilejul războirii. 

* 

Aceeaşi urâtă patimă şi în jurul „îndrăznelii“ dlui dr. Lupu de a ridica o frumoasă 

biserică în comuna sa natală. 

Fapta creştină ar fi trebuit să fie prilej de încetinire a atacurilor. Măcar pentru o zi. 

Cine ridică o biserică nu dovedeşte prin aceasta că s-a adâncit în apele comuniste. 

Moft! „D. dr. Lupu încearcă astfel să înşele. Nu-l iertăm!“ Şi aşa mai departe. 

* 

Răspunsurile sunt, fireşte, în tonul atacurilor. Şi iată-ne astfel o vastă asociaţie de 

vânduţi, de înstrăinaţi, de trădători. Nimeni nu face excepţie. A pierit orice dragoste de ţară în 

sufletele tuturor conducătorilor. 
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Nici cei mai răi duşmani ai ţării nu izbutesc împotrivă-ne o propagandă de disoluţie de 

asemenea proporţii. 

Şi aceasta în vremuri când fiecare zi vine cu surpriza ei şi nici într-o dimineaţă nu ştim 

precis dacă nu stau să sune goarnele marii chemări! 

 

„Epoca“, 27 iunie 1937. 

 

 

 

182 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ REFERITOARE LA THEODOR SOLACOLU, FOST CONSILIER 

DE PRESĂ LA AMBASADA ROMÂNIEI LA ROMA, INCRIMINAT PENTRU 

FIDELITATEA FAŢĂ DE NICOLAE TITULESCU 

 

 

[Bucureşti, post 27 iunie 1937] 

 

Notă informativă 

 

Theodor Solacolu. 

Fost consilier de presă la Roma, rechemat. 

Partizan înfocat al dlui Titulescu, partizan până la uitarea datoriei de funcţionar. 

 

De la sosirea Dsale în Administraţia Centrală, s-au produs o seamă de indiscreţii. 

Copii de pe telegramele, care nu erau destinate publicităţii, s-au găsit în buzunarele unui 

redactor al ziarului „Universul“. Cercetări discrete şi întărirea măsurilor de pază (acordarea 

unei permisii secretarei, izolarea dactilografei care copiază telegramele etc.) au făcut ca 

bănuielile să se restrângă asupra dlui Solacolu. 

Recent s-a avut certitudinea că d. Solacolu a atras atenţia aceluiaşi redactor al 

„Universului“, d. Fermo, asupra unui articol din „L’Europe Nouvelle“, din care unele pasagii 

puteau fi speculate gazetăreşte împotriva politicii guvernului. D. Solacolu a furnizat chiar 

personal acel număr din revistă dlui Fermo. 

Cu vreo două săptămâni înainte de Paşti, d. Solacolu a primit, pe adresa Direcţiei 

Presei, o telegramă de la d. Titulescu, prin care fostul ministru de Externe îi mulţumea pentru 

o scrisoare ce primise de la Dsa. 

Poate, ca urmare a acelei scrisori a sosit la Bucureşti, d. Şt. Neniţescu, de la Cap 

Martin, cel care a adus interviul pentru „Universul“ şi odată cu Dsa s-a lăţit în cercurile 

partizanilor ştirea că d. Titulescu, la revenire, va „decapita“, între alţii, pe dnii: A. Bibescu, 

fraţii Crutzescu, Al. Cretzianu, pe directorul Presei, pe directorul Contabilităţii şi pe cel al 

Personalului. 

* 

Asupra caracterului şi activităţii domnului Solacolu, pot fi instructive următoarele 

rânduri dintr-o scrisoare neprovocată, primită de la Roma, unde d. Solacolu a activat în ultimii 

10 ani: 

„M-a făcut să surâd faptul că instrucţiunile Direcţiei Presei erau contrasemnate de 

Solacolu, cea mai desăvârşită putoare de când există ataşaţi de presă. 

Feriţi-vă de Solacolu. Este un intrigant fioros, care a izbutit să certe de moarte (la 

Roma) pe ministru cu secretarul Legaţiei, Brabeţianu, un băiat excelent. Nu luaţi seama că se 

miorlăie şi că scoate înainte fetele pe care le are, fiindcă la Roma a dus o viaţă de prinţ şi a 
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fost plătit cu leafă de ambasador. E un vanitos bolnav; urăşte şi dispreţuieşte ţara, o înjură la 

toţi străinii. Mi-a spus un englez că el, ca străin, se indigna de felul cum Solacolu vorbea de 

Rege, de România şi de noi toţi. 

Despre muncă, ce să spun: cine se uită prin hârtiile lui, vede că într-un an n-a lucrat 

nici măcar 15 zile. Venea la 1 la Legaţie, când venea, nu citea o gazetă; rapoartele lui, rare, 

erau făcute după «L’Argus de la Presse». 

Sunt neliniştit că-l ştiu acolo, scrutând activitatea fiecăruia spre a aduna noi elemente 

de intrigă.“ 

* 

Dintr-o altă scrisoare: 

„Aflu că Solacolu s-a şi pus pe intrigi. Îţi completez fişa lui cu informaţii controlate. 

El este unealta oarbă a lui Felix Wieder, ieri prietenul, azi vrăjmaşul de moarte al Regelui. 

Mănâncă zilnic la el, îl pune în curent cu tot ce aude, ce vede. Într-un serviciu ca cel pe care-l 

are, în care se cere atâta discreţie, unde vin atâtea rapoarte şi informaţii confidenţiale! Sunt 

mulţi care, ştiindu-l acolo, poate că nu mai au curajul să transmită nimic de ordin strict 

confidenţial. 

Şi apoi: a trecut cu arme şi bagaje în câmpul Titulescu. Şi înainte era creatura lui, 

acum însă chestiunea se pune altfel. Nu cred că e prudent să fie ţinut acolo ca să spioneze şi 

să-şi iniţieze comparşii în tovărăşia lui Mendel-Mircea, omul cu milionul pe lună. Cred că nici 

Victor Antonescu, nici Victor Bădulescu nu vor simţi o deosebită plăcere ştiind alături pe un 

spion al lui Titulescu.“ 

* 

Ca urmare a celor de mai sus, directorul Presei a cerut ca, deocamdată, unele dintre 

telegrame să-i fie adresate acasă. 

 

B.N.R., fond Saint-Georges, pachet XC/4, fila 17 (şi verso). 
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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 

 

 

Consulat de Roumanie 

à Bordeaux 

 

Bordeaux, le 28 Juin 1937 

Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 539/30 iunie 1937 

 

À son Excellence 

Monsieur le Ministre de Roumanie 

17, rue Brémontier 

Paris 
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 Monsieur le Ministre,  

 J’ai l’honneur de vous adresser ci-inclus diverses découpures des journaux, les ceux 

rendant compte de la Conférence de M. Titulesco et du banquet qu’il a présidé au groupement 

des Officiers Mutilés et anciens combattants.  

Je n’ai pas eu l’occasion de prendre la parole, ni à la Conférence, où j’avais 

simplement été convié dans l’assistance, ni au banquet où j’avais été convié à la dernière 

heure, et où une place m’avait été réservée à la table d’honneur.  

Je vous prie de vouloir bien agréer, monsieur la Ministre, les assurances de ma haute 

considération. 

(ss) Jacques Bouffard 

 

Adnotare:  

30. VI. 1937 

Anexele (tăieturi din ziare locale) la Ext[erne].  

 (ss) Constantin Dinu Cesianu 

 

 [Traducere] 

 

Consulatul României 

la Bordeaux 

 

Bordeaux, 28 iunie 1937 

Înregistrată la Legaţia României la Paris 

cu nr. 1 539/30 iunie 1937 

 

Excelenţei Sale 

Domnului ministru al României 

17, rue Brémontier 

Paris 

 

 Domnule ministru,  

Am onoarea a vă adresa alăturat diverse extrase din ziare, din cele care relatează 

conferinţa susţinută de domnul Titulescu şi banchetul pe care l-a prezidat de Domnia Sa la 

Asociaţia ofiţerilor mutilaţi şi a foştilor combatanţi. 

 Nu am avut ocazia să iau cuvântul nici la Conferinţă, unde am fost pur şi simplu 

invitat în asistenţă, nici la banchet, unde am fost invitat în ultima clipă şi mi s-a rezervat un 

loc la masa de onoare. 

Vă rog să primiţi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.  

(ss) Jacques Bouffard 

 

Adnotare:  

30. VI. 1937 

Anexele (tăieturi din ziare locale) la Ext[erne]. 

 (ss) Constantin Dinu Cesianu  

 
AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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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 

 

 

MM. Nicolae Titulesco et Jacques Chastenet  

parlent au Grand-Théâtre 

sur l’Europe et sur les Etats-Unis 

 

L’Europe et l’Amérique en 1937 : « l’Homme blanc » comme écrit en titre de son 

dernier livre Julien Benda, l’auteur de la « Trahison des clercs ». Or, ce sont deux clercs qui 

ont traité, samedi soir, ce vaste sujet, au Grand-Théâtre, devant l’auditoire d’élite appelé par 

le Groupe des officiers mutilés anciens combattants ; deux clercs et qui n’ont pas trahi. Ils ont 

en effet parlé tous deux en toute objectivité, l’un, M. Titulesco, plutôt en juriste, fils de 

magistrat, professeur de droit, ancien ministre et même premier ministre [sic] de Roumanie ; 

l’autre plutôt en journaliste, M. Jacques Chastenet, fils du regretté sénateur de la Gironde, 

ancien diplomate, présentement directeur du « Temps ». 

Dans un français d’une pureté telle qu’on ne le rencontre que dans la bouche d’un 

étranger, sans le moindre accent, M. Titulesco a fait en trois points l’analyse de la psychologie 

des vainqueurs de la Grande Guerre, constatant et critiquant avec mesure mais avec force leur 

passivité devant les idéologies extrémistes, les violations de la loi internationale dépourvues 

de sanctions, la destruction de la confiance dans la Société des Nations. 

Conférencier disert, il a pour comparer et identifier les deux idéologies cette image : 

« Paysans, vos vaches, le communisme vous les prend, l’État totalitaire vous les laisse, avec 

interdiction de les traire et obligation de les nourrir ». Et ce conseil aux démocraties de ne pas 

se laisser surclasser par la propagande des dictatures, de leur répondre, de ne pas craindre de 

montrer leur force pour n’avoir pas à s’en servir : Attitude qui ne fut d’ailleurs pas celle de la 

France au 7 Mars 1936, et conseil qui ne vaut que par la solidarité des nations considérant 

chacune que sa frontière et celle de son voisin ne font qu’une frontière.  

Ancien président [sic] du Conseil de la S.D.N., M. Titulesco connaît  bien le Pacte et 

l’institution de Genève. Il en démontre l’utilité pour l’Empire britannique dont elle est 

l’instrument d’intervention en Europe et surtout, pour les petites nations dont elle est 

l’amplificateur, leur faible voix risquant lorsqu’elle crie à l’injustice d’être étouffée dans les 

bottes de coton des chancelleries. 

M. Titulesco conclut sur les pactes régionaux ouverts à tous les bons vouloirs et 

préférables au pactes bilatéraux, régimes d’alliances promotrices de guerre : la Petite Entente 

et ses amitiés françaises étant le type de ce statut si profitable à la paix européenne.  

* 

Les impressions personnelles que rapporte de son récent voyage aux Etats-Unis, M. 

Jacques Chastenet sont pleines de charme et d’enseignements. Reçu par le président 

Roosevelt, une première fois avec les journalistes, une autre fois en audience privée, il fait de 

ces entrevues – de ces interviews – le récit illustré d’un dessinateur de talent.  

Sa définition du New Deal a certainement appris à la majorité de son auditoire qu’il 

s’agit d’une expression du jeu de cartes  « la nouvelle donne », pour que les atouts changent 

de mains.  
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Point ne s’agit d’ailleurs de socialisme, d’égalitarisme, ni d’étatisme, mais de 

l’individualisme, possibilité pour tout citoyen américain de jouer sa chance et d’y réussir.  

M. Jacques Chastenet passe en revue les grandes rubriques de la vie contemporaine au 

Etats-Unis : le chômage ramené de 16 millions à 8, sur 47 millions de travailleurs ; le déficit 

budgétaire encore supérieur à 55 milliards de nos francs ; l’afflux de l’or équivalant à la 

moitié de la masse mondiale ; la réforme de la Cour suprême, à quoi répugnent les 

démocrates, le propre parti du Président ; les grèves, souvent sanglantes, stimulés par John 

Lewis ; tous événements qui ont légèrement atteint la popularité du Président, comme en 

témoigne le récent referendum d’un journal repoussant par 55% des voix l’éventualité d’une 

troisième élection de M. Roosevelt à la Maison Blanche.  

« Pas de matières premières à l’Allemagne, pour des avions et de canons », a déclaré 

le Président à M. Jacques Chastenet. Ce pacifisme présidentiel s’appuie du reste sur 

l’indifférence sénatoriale quant aux affaires européennes.  

Ce constat entraîne la conclusion que, quels que soient nos rêves, rêve européen ou 

rêve humain, nous devons rêver éveillés, en pleine force, en pleine activité. 

* 

Accueillis à leur entrée en scène et maintes fois interrompus par les applaudissements 

de l’auditoire qui emplissait la vaste salle du Grand Théâtre, MM. Titulesco et Jacques 

Chastenet avaient été présentés magistralement par le professeur Portmann, sénateur de la 

Gironde, président d’honneur du G.O.M.A.C., lui-même, familier avec les questions traitées à 

cette séance et qui font l’objet de ses articles hebdomadaires si appréciés dans notre journal.  

M. l’inspecteur général Jolly, président  du G.O.M.A.C, avait souhaité la bienvenue 

aux deux orateurs.  

* 

À l’issue de la conférence du Grand-Théâtre, M. Titulesco, qu’accompagnait MM. le 

sénateur Portmann, Jacques Chastenet, Jolly et le bureau des officiers mutilés et anciens 

combattants, a rendu visite à la « Petite Gironde », où il a été accueilli par notre directeur, M. 

Richard Chapon, et ses principaux collaborateurs.  

La « Petite Gironde » offrait, le soir, au Chapon Fin, un dîner intime en l’honneur de 

M. Titulesco, auquel assistaient plusieurs personnalités.  

 

[Traducere] 

 

Domnii Nicolae Titulescu şi Jacques Chastenet  

vorbesc la Grand-Théâtre 

despre Europa şi despre Statele Unite 

 

Europa şi America în 1937: Omul alb, după cum spunea în titlul celei mai recente cărţi 

ale lui Julien Benda, autorul volumului Trahison des Clercs (Trădarea Intelectualilor). Or, 

doi intelectuali sunt cei care au tratat acest vast subiect, sâmbătă seară, la Grand-Théâtre, în 

faţa unui auditoriu de elită, invitat de Grupul de ofiţeri mutilaţi, vechi combatanţi; doi 

intelectuali care nu au trădat. Au vorbit, într-adevăr, amândoi cu toată obiectivitatea, unul, dl 

Titulescu, mai curând în calitate de jurist, fiu de magistrat, profesor de drept, fost ministru şi 

chiar prim-ministru [sic] al României; celălalt, mai curând ca jurnalist, dl Jacques Chastent, 

fiul regretatului senator de Gironde, fost diplomat, în prezent director al publicaţiei „Le 

Temps“. 

Într-o franceză de o puritate pe care nu o întâlnim decât exprimată de gura unui străin, 

fără cel mai mic accent, dl Titulescu a făcut o analiză sintetică a psihologiei învingătorilor din 

Primul Război Mondial, constatând şi criticând cu măsură, dar pregnant, pasivitatea acestora 
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în faţa ideologiilor extremiste, încălcările nesancţionate ale legii internaţionale, distrugerea 

încrederii în Societatea Naţiunilor.  

Conferenţiar plin de elocinţă, recurge, spre compararea şi identificarea celor două 

ideologii, la următoarea imagine: „Ţărani, vacile voastre, comunismul vi le ia, statul totalitar 

vi le lasă, interzicându-vă să le mulgeţi şi obligându-vă să le hrăniţi“. Iar acest sfat dat 

democraţiilor de a nu se lăsa surclasate de propaganda dictaturilor, de a le rezista, de a le 

răspunde, de a nu vă teme să le arătaţi forţa pentru a nu avea nevoie să recurgeţi la ea: o 

atitudine care nu a fost, de altfel, nici cea a Franţei la 7 martie 1936 şi sfat care nu are valoare 

decât prin solidaritatea naţiunilor, considerând fiecare dintre ele că frontiera ei şi cea a 

vecinului nu constituie decât o singură frontieră.  

Fost preşedinte [sic!] al Consiliului Societăţii Naţiunilor, dl Titulescu cunoaşte bine 

Pactul şi instituţia Genevei. El demonstrează cât de utilă este această instituţie Imperiului 

britanic, ca instrument de intervenţie în Europa şi mai ales statelor mici pentru care serveşte 

ca amplificator, glasul lor slab riscând să fie înăbuşit, atunci când încearcă să se ridice 

împotriva nedreptăţii, în cutiile de carton căptuşite cu vată ale cancelariilor. 

Dl Titulescu se pronunţă în încheiere asupra pactelor regionale, deschise tuturor celor 

bine intenţionaţi, preferabile pactelor bilaterale, sisteme de alianţe promotoare de război, Mica 

Înţelegere şi amiciţiile ei franceze fiind tipul de statut atât de profitabil păcii europene. 

* 

Impresiile personale aduse din recenta sa călătorie în Statele Unite de dl Jacques 

Chastenet sunt pline de farmec şi de învăţăminte. Primit de preşedintele Roosevelt, o dată 

împreună cu ziariştii şi încă o dată în audienţă particulară, dl Chastenet a făcut din aceste 

întrevederi – din aceste interviuri – o povestire ilustrată de un desenator talentat.  

Din definiţia dată de el pentru New Deal, majoritatea auditoriului său a aflat că este 

vorba de o expresie de la jocul de cărţi „noua donă“, pentru că atuurile schimbă cursul jocului.  

Dar în niciun caz nu este vorba de socialism, de egalitarism sau de etatism, ci de 

individualism, de posibilitatea oricărui cetăţean american de a-şi încerca norocul şi de a reuşi.  

Dl Jacques Chastenet trece în revistă marile probleme ale vieţii contemporane în 

Statele Unite: şomajul s-a redus de la 16 milioane la 8, din 47 milioane de muncitori; deficitul 

bugetar depăşeşte încă 55 de miliarde de franci francezi; afluxul de aur este echivalent cu 

jumătate din masa mondială; reforma Curţii Supreme, pentru care au o aversiune democraţii, 

partidul preşedintelui; grevele, adesea sângeroase, stimulate de John Lewis; toate acestea fiind 

evenimente care au afectat întrucâtva popularitatea preşedintelui, după cum o dovedeşte 

recentul referendum organizat de un jurnal şi care arată că 55% din alegători ar respinge 

eventualitatea unei a treia alegeri a dlui Roosevelt la Casa Albă.  

„Nu materii prime Germaniei, pentru avioane şi tunuri“, i-a declarat preşedintele dlui 

Jacques Chastenet. Acest pacifism prezidenţial se bazează, de altfel, pe indiferenţa 

senatorială, atunci când este vorba de afaceri europene. 

Această constatare atrage după sine concluzia că, oricare ar fi visele noastre, vis 

european sau vis uman, trebuie să visăm în stare de veghe, în plină putere, în plină activitate.  

* 

Întâmpinaţi la intrarea în scenă şi întrerupţi de nenumărate ori de aplauzele 

auditoriului care umplea sala imensă de la Grand-Théâtre, dnii Titulescu şi Jacques Chastenet 

au fost magistral prezentaţi de dl profesor Portmann, senator de Gironde, preşedinte de onoare 

al G.O.M.A.C. [Asociaţia ofiţerilor mutilaţi şi a foştilor combatanţi], el însuşi familiarizat cu 

problemele tratate la această şedinţă şi care fac obiectul articolelor sale săptămânale atât de 

apreciate din jurnalul nostru. 

Dl inspector general Jolly, preşedinte al G.O.M.A.C., le-a urat bun venit celor doi 

oratori.  

* 
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La sfârşitul conferinţei de la Grand-Théâtre, dl Titulescu – însoţit de dnii Portmann, 

Jacques Chastenet, Jolly şi de biroul Asociaţiei ofiţerilor mutilaţi şi a foştilor combatanţi – a 

făcut o vizită la redacţia ziarului „Petite Gironde“, unde a fost întâmpinat de directorul nostru, 

dl Richard Chapon, şi de principalii săi colaboratori.  

 Ziarul „Petite Gironde“ a oferit, în aceeaşi seară, la Chapon Fin, un dineu intim în 

onoarea dlui Titulescu, la care au asistat mai multe personalităţi.  

 

„Petite Gironde“, [28] iunie 1937; AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI sau vol. 15. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

[Bucureşti], 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.
153

 Să nu fi fost sărbătoarea 

democraţiei, ci a neputinţei? 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), ediţie de Stelian 

Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1999, p. 321. 
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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 

 

 

Légation Royale de Roumanie en France 

                                                 
153

 Memorialistul sugerează un joc de cuvinte: chapon (fr.) – clapon (cocoşel castrat); chaste (fr.) – cast, curat, 

onest, modest. 
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Nr. 1 539/XIII 

 

Anexe: 7 

 

Paris, 30 iunie 1937 

Înregistrată la MAS cu nr. 39 122/8 iulie 1937 

 

Domnule ministru, 

Ca urmare la rapoartele mele nr. 1 108 din 12 mai şi 1 365 din 9 iunie a.c., am onoarea 

a vă trimite aci-alăturat diverse tăieturi din ziarele locale ce primesc de la Consulatul nostru 

din Bordeaux în legătură cu conferinţa ţinută în acel oraş de domnul N. Titulescu, fost 

ministru al Afacerilor Străine. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

(ss) Dinu Cesianu 

 

Excelenţei Sale 

Domnului V. Antonescu 

Ministru al Afacerilor Străine 

etc. etc. etc. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 3 iulie 1937 

 

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
154

 şi Tabacovici pour doser la 

pilule
155

 patronului său, a obţinut şi a hotărât să se schimbe toate. Bine şi aşa. Noua gară 

Mogoşoaia va fi şi ea botezată „Băneasa“. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 13–14. 

 

 

 

188 

 

                                                 
154

 Tabacovici, preşedintele Consiliului de Administraţie la C.F.R., a dat gării Halmeu numele lui Titulescu, din 

platitudine. 
155

 Pour doser la pilule (fr.) – Pentru a îndulci pilula. 
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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 
 

 

Paris, 4 iulie 1937 

Scumpul meu Viky, 

Am primit toată corespondenţa de la tine relativă la bursele noastre, precum şi numele 

candidatului pentru Paris: Suntem fericiţi! 

Repet în totul ce am scris în 25 iunie: Să te răsplătească Dumnezeu pentru bucuria pe 

care ne-ai procurat-o! 

În limita posibilităţilor umane voi căuta să mă revanşez asupra copiilor voştri, pentru 

a-ţi permite să desfăşori, în toată intensitatea, activitatea pe terenul naţional la care te-ai 

consacrat. 

Cred că nu te poate ofensa acest lucru deoarece, dacă răsfoieşti corespondenţa noastră, 

vei vedea că la mine este o convingere intuitivă, pe care faptele tale o confirmă zilnic. Punctul 

culminant a fost când, căzut în dizgraţie, în loc de deprimare, prepari conferinţe pentru Paris 

şi tipăreşti lucrări juridice, păstrând acelaşi suflet senin faţă de cel Mare: reprezinţi, după 

mine, simbolul datoriei şi al muncii ordonate. 

Să trăieşti, să trăiască Floricel, să vă trăiască copilaşii. 

Petrache 

 

P.S. Expoziţia nu e încă terminată. În orice caz, Grosu să ne scrie când vine, cât vrea 

să stea, ca să putem aranja cu şederea lui în caz că noi mai suntem nevoiţi să ne absentăm. 

P.S. Aci alăturat două anexe. 

 

Întrevederile dlui Maniu la Paris, iunie 1937 

 

În ziua de 12 iunie, Traian Vuia mă avizează că a primit o scrisoare de la dl Maniu şi 

ne roagă pe amândoi să mergem să-l vedem. 

L-am găsit la Hotel „Drouaut“, acompaniat de Leucuţia–Răchiţan şi pilotat de 

Schachmann. Inutil să-ţi spun că nu m-am ferit a-i spune că un şef de partid fost prim-

ministru, cunoscut cum este, nu trage la un restaurant, oricât ar fi de bun, ale cărui camere 

disponibile sunt mai mult utilizate ca chambres separées pentru clienţii restaurantului. Asta cu 

atât mai mult cu cât fostul său subaltern Titulescu ocupă un etaj la „Ritz“. Dat fiind însă că 

sub acelaşi acoperiş mai locuiesc dnii Gr. Filipescu şi soţii Schachmann, am închis discuţia. 

Să trec la miezul subiectului: 

1) La Cap Martin s-a văzut cu Titulescu, şi-au spus durerile şi au trecut în revistă 

problemele europene. 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. 
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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. 

2) Din întrevederile avute cu diferiţi oameni politici, Blum, Laval, Chautemps, 

Reynaud, Tardieu etc. s-a ales cu două impresii: dl Cesianu reprezintă rău ţara şi că politica ce 

face azi România duce cert la o răceală cu Franţa şi riscăm chiar de a nu mai fi sprijiniţi de 

francezi nici într-un fel. Daladier i-ar fi spus că nu mai fabrică niciun tun pentru România, 

afară doar dacă Maniu cu partidul lui ia frânele guvernului. 

I-am replicat că parţial este adevărat, dar că România nu poate spune Amen la orice 

face Franţa. Noi nu suntem vasali, ci prieteni! Avem şi noi interese de care trebuie să se ţină 

cont. 

În afară de asta, informaţiile mele precise îmi spun că entuziasmul publicului pentru 

Frontul Popular a scăzut enorm, egal cu zero. Se spune că Chautemps însuşi nu poate sta mult 

la putere. 

3) Cesianu nu a voit să-l vadă. I-a reîntors cartea de vizită şi atât. 

4) Dl Gusti mi-a dat pentru Festivalul Enescu de la Opera Mare o lojă şi o invitaţie 

pentru dl Maniu. 

La inaugurarea pavilionului român de la Expoziţie, deşi îi luasem o invitaţie, nu a 

venit, dar a vizitat ulterior pavilionul şi a vorbit cu Gusti, spunându-i să expună şi invenţiile 

lui Vuia. 

5) Relativ la politica internă, mi-a spus următoarele: 

Dl Mihalache speră să vină la putere. Când îşi dase demisia, l-am întrebat: „Crezi că te 

aduce la putere?“ 

„Cred!“ (mi-a răspuns). 

„Atunci retrage-ţi demisia şi rămâi din nou preşedinte, dar eu nu cred.“ 

Data promisă a fost 15–20 iunie, dar desigur nu-l va aduce. 

Am vorbit cu dl Filipescu, care se află tot la hotel aci, reamintindu-i această promisie, 

şi dânsul mi-a spus: „Dacă Regele nu-şi ţine promisia, eu voi publica o scrisoare deschisă în 

ziarul meu şi voi reîncepe lupta“. 

Despre dna Lupescu mi-a spus că singurul lucru ce-l reclamă este să renunţe a se mai 

ocupa de treburile publice. Îi este indiferent dacă va fi în ţară sau în străinătate. 

Mi-a povestit cazul generalului Amza
156

, care, deşi boicotat de toţi generalii, a fost 

menţinut ca inspector al armatei. 

Va avea de luptat contra camarilei Malaxa et Co., care, fără nicio răspundere directă, 

obligă pe Rege să facă tot felul de lucruri ce nu se pot discuta în Parlament. N-ar avea nimic 

de zis dacă aceşti domni ar intra în Parlament, unde s-ar face discuţie la lumina zilei. 

A fost la noi la Gerches[?], unde, văzând curtea plină de flori, mi-a spus că ar schimba 

bucuros cu Bădăcinii. 

Reîncepând discuţia politică, i-am reamintit cazul Take Ionescu, care, văzând (la 

ruptura făcută de Carp
157

) că zilnic i se duc partizanii, a profitat de prima ocazie (Războiul 

Balcanic, 1913), oferind necondiţionat concursul său lui Titu Maiorescu. 

M-a rugat să-i repet din nou ce spunea despre dânsul Maiestatea Sa când se afla la 

Paris şi care erau părerile sale în acel moment. 

După ce i-am povestit în detaliu tot ce ştiam, arătându-i că, în afară de încetineala şi 

hezitările ce avea cu readucerea Regelui, încolo aproba aproape în totul programul său şi avea 

stimă pentru el, i-am pus următoarea întrebare: 

„Am convingerea că nimeni n-a raportat exact, în spirit şi în formă, ce s-a vorbit între 

dstră. Ce aţi spune dacă s-ar găsi cineva care să facă puntea între dstră?“ 

–„Eu aş fi foarte fericit.“ 

                                                 
156

 Constantin Ştefănescu-Amza. 
157

 Probabil P.P. Carp. 
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Am voit să scriu M.S., dar cum acest lucru depăşeşte cadrul puterilor mele, nu am 

făcut nimic fără să te întreb. 

Scrisoarea mea ar fi început aşa: 

„Pe vremuri, în altă ocazie, v-am spus că naţional-ţărăniştii au venit la putere cu prim 

program readucerea A. Voastre. 

Când însă au văzut că se poate guverna cu părintele Miron Cristea, care nu se pricepea 

la nimic, cu A.S. prinţul Nicolae, care se uita pe fereastră când i se aducea rapoarte, şi cu 

răposatul Buzdugan
158

, au prins gust de putere singuri şi au spus: Ce să ne aducem stăpân pe 

cap?! 

Azi, văzând cum se lungesc anii de opoziţie, îşi spun: Ce bună ar fi puterea şi vorba 

ţiganului «Ia mai spune cumetre vorba ceea ce ai spus la început…» (să-l invite la masă). 

Aceasta este partea anecdotică. 

Un argument însă, care desigur ar putea fi luat în considerare de M. Sa şi pe care i-l 

puteam dezvolta mai mult în legătură chiar cu cele ce se spune la Paris, ar fi mitologia care se 

formează în jurul lui Maniu: toate nemulţumirile se polarizează în jurul lui şi toţi nemulţumiţii 

(gen Titulescu) se adună lângă el pentru a-l aţâţa. (Aci caracterul său hesitant, pentru o dată, 

prinde bine.) 

Adus însă la putere, în împrejurări atât de grele, cu echipa lui, care nu este 

extraordinară, şi pus în faţa realităţilor inextricabile, aureola lui ar cădea în câteva luni, fără să 

mai aibă scuza din opoziţie: dacă aş guverna eu, ar fi altfel. Cazul Herriot de odinioară şi 

Blum (care nu ştie azi cum să se vâre în pământ, după ce a nemulţumit şi pe adversari şi pe 

propriii lui partizani) este elocvent. 

Repet însă că aceasta depăşeşte cadrul meu, deoarece nici nu cunosc intenţiile M. Sale, 

dar sunt sigur că dacă i-ai aduce la cunoştinţă pe cale privată cele ce preced, l-ar interesa 

mult.“ 

6) Mergând la gară să preîntâmpine pe dna Madgearu, s-a întâlnit cu dna Lupescu, 

care se scobora din tren înaintea dnei Madgearu. 

O fotografie ce ar fi fost prinsă în acel moment cu următoarea legendă: Când e dl 

Maniu sincer? În ţară, unde o critică, sau la Paris, unde se duce întru întâmpinarea dnei 

Lupescu, ar fi amuzantă. 

Mulţi partizani ai lui Mihalache m-au întrebat în ţară: e drept că şeful nostru când e în 

Franţa îşi bagă cămaşa înăuntru? 

7) L-am văzut pe Titulescu la dl 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 

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 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! 

8) Mare luptă între Cesianu şi Gusti. Cesianu sabotează pe Gusti, iar acesta îşi bate joc 

de Cesianu. 

Pavilionul românesc, frumos pe dinafară, cu multe părţi de criticat în interior, 

începând cu plafonul sălii de jos, făcut în blocuri de sare, care au început să se topească din 

                                                 
158

 Gheorghe Buzdugan. 



279 

 

cauza umidităţii pariziene şi care se vor topi de-a binelea când vor reîncepe ploile de toamnă, 

care pătrund până la oase şi pe care sarea le atrage. 

Pavilionul nostru se găseşte exact lângă al Palestinei, ceea ce a produs desigur o 

endosmoză
159

 de personal. 

9) Doamna Bocu a expus lucruri din Banat (o secţie aparte) foarte frumoase. 

Am găzduit-o la noi, am ajutat-o, pleacă joi, dar se reîntoarce după ce Bocu îşi face 

cura la Carlsbad. 

Ideile politice au evoluat. 

Atât pentru moment. 

Petrache 

 

Notiţă psihologică sau: în marginea N.B. din scrisoarea ta din 2 iulie 1937. 

 

De mult mă ţin să-ţi scriu aceste rânduri, dar întotdeauna am ezitat de teama unei 

greşite interpretări. 

Afirmaţia ta: „Lucrez ca copiii noştri să aibă parte de o soartă mai bună“ şi N.B. din 

scrisoarea ta din 2 iulie c. relativă la ofiţerii T.T.R. îmi oferă o mare satisfacţie, deoarece este 

un început de executare a ideilor mele de totdeauna şi explică şi gestul meu cu bursa oferită 

caracterului. 

Iată ce aveam de spus: 

Crescut într-o epocă de idealism şi de patriotism curat dinaintea războiului, am mers la 

foc şi la moarte convins că acest sacrificiu total al focului va arde impurităţile morale şi va 

renaşte o Românie curată. 

Reîntors, am constatat contrarul. 

Pe când sângele cel mai generos curgea gârlă şi de multe ori inutil pe câmpul de luptă, 

îndărătul nostru se comiteau cele mai demoralizante abuzuri. 

În locul florii de regenerare morală, a crescut ciuperca pestilenţială a corupţiei şi 

imoralităţii. 

Să-ţi dau câteva exemple personale: 

1) Intru în război cu gradul de sublocotenent. În noiembrie 1916, se publică un decret 

prin care sunt avansat locotenent. La eliberare trebuia să fiu avansat căpitan, cum au fost 

avansaţi toţi camarazii mei. Se publică alt decret prin care sunt din nou avansat locotenent. 

Cu tot raportul meu explicativ, M[inisterul de] Război n-a voit să corecteze eroarea 

comisă. 

2) Mă comport în război în forma cea mai curat eroică, vecinic în prima linie, vecinic 

la pericol. Cad rănit la Ghimpaţi (Vlaşca), mă duc prizonier la bulgari, reîncep o activitate şi 

mai periculoasă (îngrijirea camarazilor cu exantematic). 

Generalul Grigore Aricescu, comandantul meu, căzut ca şi mine, raportează în acest 

sens. 

Reîntors, găsesc piepturi pline de decoraţii, iar mie nici cea mai mică atenţie. 

3) Reîncep activitatea mea la Paris, în acelaşi rol: muncă şi modestie, dispreţuind rolul 

de muscă, care se pune mereu pe coarnele boului să fie văzută (gen Lugoşianu–

Constantinide), în loc să împingă la coarnele plugului. 

Rezultatul: genul Lugoşianu, care simbolizează arivismul în tot ce are mai abject şi 

mai obscen, se înfig şi rămân (fără merit, dragă Viky) în posturi nesperate, pe mine mă lasă, 

pour de bon, în gradul ales, tocmai să le facilitez ajungerea lor. 

4) Vine partidul nostru la putere, pentru care, precum ştii mai bine ca oricine, am 

lucrat întâi sub directiva ta, apoi singur, şi după ce-mi dă cu dificultăţi enorme postul de 
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 Fenomen de trecere a unui fluid printr-o membrană din mediul exterior acesteia spre interior. 
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consul (echivalent cu măturător de legaţie), mă abandonează moralmente în favoarea 

adversarilor de ieri şi de totdeauna. 

5) S-au împărţit de guvern decoraţii la toţi cei care au meritat pentru ţară şi triumful 

partidului, multe desigur bine date, foarte multe… rău destinate. 

Mie: nici măcar meritul sanitar, agricol sau silvic. 

6) Soseşte chestia Carol. Nu vreau să critic pe nimeni care au militat în jurul lui, deşi 

marea majoritate au făcut-o din snobism sau calcule personale, dar afirm că, din toţi, cel ce ar 

fi meritat un cuvânt de mulţumire pentru sublimul, sinceritatea şi dezinteresarea cu care l-a 

servit în momentele cele mai delicate din viaţa sa intimă sufletească, ar fi fost Petrache. 

Nu numai că nu i s-a dat nimic, dar ţinându-se cont de anumite erori aparente, i s-a 

luat şi ce a avut, postişorul de consul împreună cu tentativa de a-l dezonora prin calomnii 

transmise verbal de Cesianu. Noroc că Mironescu (om cinstit) nu s-a pretat. 

Scriu toate acestea nu pentru a mă plânge, nici pentru a cere o reparaţie, deoarece: 

1) Chestia avansării este un exemplu că însuşi Ministerul de elită al armatei comite 

erori. Locotenent sau căpitan, în război nu e mare diferenţă. 

2) Lipsa de distincţie războinică o pun pe contul acelei incurii de la noi şi răsplata o 

găsesc în conştiinţa mea, ceea ce-mi permite să fac puneri la punct, ca în cazul Glod, care se 

lăuda mereu cu „Mihai Viteazul“ în faţa noastră. 

3) Pentru Lugoşeni nu pot avea decât dezgust, iar nicidecum invidie. 

4) Lipsa de decoraţie civilă îmi dă forţa să pot brava pe elemente ca Kira (puşcăriaş şi 

escroc, unul dintre miile de decoraţi), care arborează comandoria Stelei. 

Azi prefer să nu am nimic şi să mă confund cu masa de milioane de ţărani, simbol al 

muncii şi sacrificiului suprem (şi niciunul decorat), decât cu escroci decoraţi. 

5) În chestia Regelui, cea mai dureroasă, rămân răsplătit cu retrăirea amintirilor mele 

istorice şi cu dorinţa de a mă răzbuna, dovedind prin fapte, că eu îi păstrez aceeaşi curată 

afecţiune şi sinceră admiraţie, în ciuda celor ce au voit să mă ponegrească. 

Fac apel la ce e mai bun în tine pentru a înţelege că tot ce fac este absolut dezinteresat 

şi că tu nu eşti decât depozitarul sentimentelor mele adevărate, fără nicio obligaţie de 

recompensă, care sau m-ar umili, sau ar fi imposibilă din cauza intrigilor stupide. 

Poate cu ocazia şi mai târziu să obţii o reconfirmare în gradul meu de consul, dar nu în 

funcţie (ceea ce m-ar expune la răutatea omenească ca în cazul Cesianu–Mironescu), ci ceva 

în genul Pillat
160

 dinainte: consilier juridic, fără plată. 

Ar fi o simplă atenţie, care m-ar satisface moralmente, dar m-ar scoate din cercul 

invidioşilor. 

Dar despre asta vom revorbi ocazional. 

Să trăieşti. 

Petrache 

 
Biblioteca Academiei Române, Fondul Mss, Cota A 2495 b; conferă şi I. Lăcustă, Paris, iunie 

1937. Întrevederi necunoscute Titulescu–Maniu, în „Magazin istoric“, an XXIX, nr. 6 (330), 

iunie 1995, pp. 26–29 (fragment). 
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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 

 

 

Consfătuirea vaidistă de la Uioara. 

Declaraţiile dlui V.V. Tilea 

 

 Cluj, 2. — Astăzi, înainte de masă, în micul orăşel din marginea Mureşului, Uioara, a 

avut loc o consfătuire a preşedinţilor organizaţiilor Frontului Românesc din întreg Ardealul, 

sub preşedinţia dlui Aurel Vlad şi în prezenţa dlui dr. V.V. Tilea, secretarul general al 

partidului. 

 La această consfătuire au participat dnii: dr. Emil Haţiegan, Mihail Şerban, părintele 

Agârbiceanu, părintele Man, dr. Adam Popa, precum şi dnii: dr. Varga din Mureş, Buhăţel, dr. 

Nicoară, dr. Tălăjan din Satu-Mare, Ghimbăşeanu, V. Magdu–Târnava Mică; Ştefan Pop, dr. 

Oniga, dr. Basil Gruia, dr. Suciu, dr. Ionel Haţieganu, Emil Pop–Odorhei, Petre Popovici, 

Augustin Barna–Bihor; prof. Balint, Gh. Poleaco, dr. Vlasa, Traian Costea–Sălaj, dr. Breban, 

dr. Gaşpar, Gropşoreanu–Caraş, Dionisie Pop–Roman, Ilie Popa–Târnava Mare, E. Patachy, 

V. Pop–Someş, T. Dan, preotul Pătrunjel–Năsăud, Hariton Moldovan, prof. Mândrea–

Făgăraş, preotul Ancuşa–Severin, dr. Dobrin–Timiş, Bernigec, dr. V. Boroş, I. Bejan–

Hunedoara, Anderco, Dăncuş–Maramureş, Simonetti, Comşa, general Oroscovici, 

Dumitrescu, Tănăsescu, Botezatu, dr. Totu, prof. Balint, Zabraţan, Vasiu, dr. Isac, preotul 

Beleaşcu–Sibiu, etc. etc. 

 

Cum a decurs consfătuirea 

 

 Consfătuirea a avut loc la locuinţa preşedintelui organizaţiei de Uioara, dr. Basil 

Gruia. 

 Înainte de consfătuire, dna Basil Gruia a oferit o mică gustare. 

 Şedinţa a fost deschisă de d. Ştefan Pop, preşedintele organizaţiei de Alba, care a 

salutat pe cei prezenţi. 

 A luat apoi cuvântul d. dr. Emil Haţiegan, care a propus trimiterea unei telegrame dlui 

Al. Vaida-Voevod, care din motive familiale nu a putut participa la această consfătuire. 

 Subliniază apoi necesitatea unei lupte strânse în vederea campaniei de vară. A relevat 

experienţa adusă de Dsa în alegerile judeţene de la Cluj şi a accentuat necesitatea unei 

campanii întinse în vederea alegerilor judeţene care vor avea loc la 25 iulie în diferite centre 

din Ardeal. 

 În vederea acestei campanii, Dsa a dat îndrumări delegaţilor. 

 D. dr. Aurel Vlad a salutat întrunirea în numele dlui dr. Al. Vaida Voevod şi a arătat 

necesitatea unei lupte care să ducă la biruinţa desăvârşită a mişcării naţionale. 

 Ocupându-se de d. Iuliu Maniu, d. dr. Aurel Vlad a comunicat toate greşelile politice 

făcute de fostul preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc din 1920 şi până astăzi, din cauza 

cărora niciun guvern prezidat sau sprijinit de d. Iuliu Maniu nu a putut sta la putere pentru a 

realiza ceva. 

 

Declaraţiile dlui V.V. Tilea 
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 Luând cuvântul, secretarul general al Frontului Românesc din Ardeal şi Banat, d. dr. 

Viorel Tilea a făcut un raport asupra activităţii organizaţiunilor din această provincie, 

relevând meritele cadrelor care s-au distins în opera de organizare. 

 Analizând apoi o serie de rezultate, Dsa constată că oricare ar fi astăzi ideologiile 

partidelor sau ale mişcărilor naţionaliste, conducătorii trebuie să conteze în primul rând pe 

fapte. Trăim într-un regim electoral – a spus Dsa – şi în primul rând contează electoralul. 

 Aducând la cunoştinţa cadrelor şi organizaţiunilor măsurile pe care trebuie să le ia în 

vederea luptelor electorale viitoare cu prilejul alegerilor judeţene, Dsa trece apoi la actuala 

situaţie politică, făcând următoarele declaraţiuni de o deosebită importanţă. 

 „Dacă în cuvintele pe care vi le-am adresat până acum, spune dl Tilea, am folosit 

uneori o perie mai aspră, daţi-mi voie să vă revanşez cu o cremă răcoritoare.“ 

 „La analiza parţială a situaţiei politice pe care au făcut-o conducătorii noştri ce au 

vorbit înainte, mă simt îndatorat să contribui cu o întregire. În politica internă este un curent 

de dreapta irezistibil care aparţine majorităţii ţării. Rezultatele ultimelor alegeri ne dovedesc 

suficient acest lucru. 

 Totalizând voturile obţinute de partidele de dreapta, vom înregistra o majoritate faţă de 

oricare alt partid de opoziţie şi chiar faţă de guvern. Această orientare spre dreapta a răsărit 

din setea şi din dorul care stăpâneşte ţara întreagă după alte norme de guvernare decât cele 

cunoscute până acum. 

 Nu setea de putere adună prin urmare masele în albia mare şi largă a mişcării 

naţionale. La noi, orientările spre dreapta sau spre stânga se judecă încă cu principiile de 

dinainte de război. Ori astăzi, între mijloacele de luptă ale dreptei şi ale stângii sunt mari 

deosebiri: stânga lucrează cu mai mare brutalitate, cu un egoism crud în scopuri particulare 

definite, în timp ce dreapta nu se conduce decât după interesul general al ţării şi al neamului 

prin restabilirea autorităţii, prin realizarea bunului comun şi prin luminarea luptei de clasă. 

 Deosebirea aceasta se poate remarca şi la noi: Partidul Naţional Ţărănesc a apărut în 

viaţa noastră publică luptând pentru o singură clasă. Dacă nu ar fi fost elementul ardelenesc 

care să-l împiedice, ar fi luat-o razna demult. Acest partid se zbate astăzi în haos cu patru şefi, 

o mulţime de tabere şi cu un grup de «centrişti» care se orientează încet spre dreapta. 

 Cu astfel de situaţie politică numai ideologia Frontului Românesc prezintă o cale 

sănătoasă pentru ţară, fiind apropiată de sufletul ţăranului român şi putând mai bine decât 

oricare altă ideologie să întărească autoritatea statului, a familiei şi a credinţei strămoşeşti.“ 

 

Cui revine succesiunea 

 

 „Este deci evident că schimbarea de guvern care e foarte apropiată, va trebui să fie 

soluţionată în sentimentul general al ţării. 

 Partidul Naţional Ţărănesc a beneficiat în toate alegerile de până acum de concursul 

complet al minorităţilor şi al social-democraţilor. Dacă vom sustrage voturile acestora, veţi 

vedea că voturile obţinute de ei de la români sunt puţine. 

 Şi totuşi, câtă atmosferă nu se face în legătură cu rezolvarea chestiunei! Sunt persoane 

în ţară care merg până acolo încât pretind că ştiu cine va veni la guvern! 

 Realitatea este aceasta: nu se poate şti cine va veni la guvern, dar se poate şti precis 

cine nu va veni: d. Ion Mihalache şi Partidul Naţional Ţărănesc. 

 În politica internă însă avem o complicaţiune în plus. 

 Înainte cu 6 ani, într-un discurs al meu, am pretins ca să-şi precizeze atitudinea toţi 

acei domni care cochetau cu alte instituţiuni decât cele monarhice şi invitându-i să iasă 

curajoşi pe baricade pentru ca să-i vedem. Mi s-a spus de unii că nu eram oportun sau chiar 

actual cu această declaraţie. Or, iată că istoria se repetă şi lucrurile spuse acum 6 ani devin din 

nou actuale. 
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 Pe Coasta de Azur a avut loc o întrevedere de două zile jumătate între doi bărbaţi 

politici români, cu mari merite în trecut în politica ţării. D. Maniu a stat de vorbă cu d. 

Titulescu, făcându-i un expozeu al situaţiei politice din ţară şi conchizând la necesitatea unei 

lupte pentru republică, rugându-l pe d. Titulescu să-i dea sprijinul său. 

 Nu ştiu aceste lucruri din «gurile rele», ci de la un prieten din Londra căruia i-a vorbit 

însuşi d. Titulescu, poate tocmai pentru că ştia că acesta mi le va comunica mie, iar eu mai 

departe la locurile competente. 

 D. Titulescu i-a spus prietenului meu din Londra că a fost revoltat de această ofertă pe 

care o consideră a fi un drum spre nebunie. Dsa i-a amintit  dui Iuliu Maniu situaţia din timpul 

Regenţei, când la moartea lui Buzdugan, chiar şi… Nolică Antonescu a vrut în mod serios să 

ajungă regent. 

 În republică – a spus d. Titulescu – acest lucru s-ar repeta periodic din patru în patru 

ani. 

 Soluţiunea adoptată de d. Iuliu Maniu pentru a-şi astâmpăra orgoliul ar fi o curată 

nebunie. Numai un om într-o stare de disperare bolnăvicioasă ar putea dori asemenea lucruri, 

care sunt menite să ne ducă în mod automat spre un regim comunist. 

 Astăzi în politica externă nu mai poate fi vorba de un război între statele 

anticomuniste. Când avem înaintea ochilor exemplul din Spania, când Frontul Popular din 

Franţa a dus la faliment ţara şi la ruină burghezia franceză, care a fost veacuri de-a rândul atât 

de cumpănită în toate cheltuielile ei, a veni cu această idee – trebuie să repet din nou – este o 

nebunie. 

 În ce priveşte succesiunea, pot să declar că şi din punct de vedere extern se impune un 

guvern al dreptei constructive; se impune o continuare a politicii noastre externe inaugurată 

acum un an şi jumătate de a nu depăşi pe nimeni, de a întări alianţele împotriva duşmanilor 

naturali şi posibili şi o îmbunătăţire a raporturilor noastre cu ţara latină, Italia. 

 Aceasta este politica externă de un an şi aceasta va fi şi în viitor – şi nicidecum aceea 

preconizată de d. Virgil Madgearu, care cere în public alianţă militară cu Rusia, sau de aceia 

care vor să dea dreptul de liberă trecere a armatelor ruseşti prin ţara noastră. 

 Un lucru este sigur: intervenţie externă în favoarea unui partid politic pentru aducerea 

lui la putere nu se mai poate face în ţara noastră. Cehii au spus-o pe faţă: nu intervin în 

politica noastră internă. Iar francezii au credinţa că politica noastră internă nu poate aduce 

nicio modificare raporturilor cu noi. 

 Influenţă asupra viitorului guvern în România nu are, prin urmare, decât factorul 

constituţional.“ 

 Au mai vorbit apoi dnii: prof. Mihail Şerban, Bubi Ghimbăşeanu, T. Dan etc. 

 

Banchetul 

 

 La orele 2 a avut loc un banchet la care d. dr. Aurel Vlad a toastat pentru M.S. Regele. 

 D. dr. Emil Haţiegan a toastat pentru organizaţiunile din Ardeal ale Frontului 

Românesc, iar d. Mihail Şerban pentru d. Al. Vaida-Voevod. 

 Seara delegaţii au părăsit Uioara. 

Liviu Vornicu 

 

„Curentul“, 4 iulie 1937. 
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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 

 

 

O punere la punct 

 

 La o întrunire a Frontului Popular, d. Tilea a afirmat că un prieten din Londra i-ar fi 

comunicat că „ştie de la d. Titulescu că d. Maniu, cu prilejul convorbirilor ce a avut cu Dsa, i-

ar fi cerut să-i dea sprijinul spre a se introduce în România un regim republican şi că d. 

Titulescu a ţinut să se cunoască acest demers al dlui Maniu, adăugând că a fost revoltat, că 

Dsa nu înţelege să meargă niciodată pe această cale“. 

 Suntem autorizaţi de d. Titulescu să dăm cea mai categorică dezminţire acestei 

afirmaţiuni în întregimea ei şi să cerem dlui Tilea să spună cine e prietenul din Londra care l-a 

informat. 

 În niciuna din convorbirile avute cu d. Maniu – ne-a adăugat d. Titulescu –, nici în cele 

recente nici în cele de mai înainte şi nici de când îl cunoaşte pe d. Maniu, n-a fost vreodată 

vorba de cele afirmate de d. Tilea. 

 Pe de altă parte, pe o foaie de prânz a afirmat ieri că „d. Titulescu în timpul recentei 

vizite în Cehoslovacia ar fi cerut o audienţă dlui Milan Hodža şi că premierul cehoslovac a 

refuzat să-l primească“. 

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. 

 

„Universul“, 5 iulie 1937. 
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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 

 

 

[„Urzelile politicianiste sunt împinse, uneori, prea departe“] 

 

 D. Tilea a denunţat un complot republican, urzit de către dnii Maniu şi Titulescu. 

 Frontul Românesc a încercat să lovească – în acest chip – în Partidul Naţional 

Ţărănesc. Că manevra nu putea reuşi – era uşor de ştiut. 
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 „Dreptatea“ a publicat o notă drastică. D. Titulescu s-a grăbit să arate că niciodată n-a 

primit din partea dlui Maniu asemenea propuneri. Nici fostul preşedinte de Consiliu, nici 

fostul ministru de Externe n-au fost convertiţi subit la republicanism. Dimpotrivă, cei doi 

bărbaţi de stat au manifestat întotdeauna convingeri adânc monarhice. Urzelile politicianiste 

sunt împinse, uneori, prea departe. Ce interes superior se serveşte când se afirmă că un fost 

prim-ministru al ţării a devenit republican? Şi aceasta când se ştie că la noi toate partidele, toţi 

oamenii politici, sunt monarhişti. Nu există – în România – mişcări sau tendinţe republicane. 

 De ce cred atunci unii monarhişti că trebuie să creeze, în chip inutil şi absurd, o nouă 

„chestie“? 

 

„Adevărul“, 5 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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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 

 

 

D. Titulescu între intrigi şi «bărbi»… 

 

 Făcând o nevisată galerie guvernului – nevisată nici de d. Guţă – d. prof. Iorga denunţa 

nu demult pe d. Titulescu de a fi continuat să aibă, chiar de când nu mai e ministru de Externe 

al României, importante întrevederi cu personalităţile politice ale Apusului, de a fi întreţinut 

aceleaşi excelente relaţii cu oamenii reprezentativi ai Europei, de a face în sfârşit ţării sale 

aceleaşi minunate servicii peste graniţă. 

 Au sunat cel puţin bizar, din gura dlui Iorga, asemenea „acuzaţii“… 

 Amestecat printre oamenii de la peluză, apostolul de la Văleni nu s-a jenat să strige 

„bravo guvernul“ şi „hai tu Guţă“, ca suporterii de la meciurile de fotbal. N-a putut totuşi să 

ne pună „barbă“… Insinuările sale nu au prins. Opinia publică a avut a le judeca aşa cum 

meritau. 

 Opera de „ponegrire“ a fostului nostru ministru de Externe îşi urmează cursul trasat de 

marele iniţiator de la Văleni. S-a putut înregistra astfel zvonul ridicol că d. Milan Hodža, 

premierul cehoslovac, ar fi refuzat să primească în audienţă pe d. Titulescu!… Ar fi refuzat 

să-l primească, deşi – în timpul când s-ar fi întâmplat această ispravă – d. Milan Hodža numai 

bine lipsea şi din Praga, şi din ţară, fiindcă  pur şi simplu… era în România! 

 Zvonul – reluat abia acum pentru a fi concretizat în ceva beneficii, pentru a fi adică 

bătut… monedă şi de astă dată cade în perfect vodevil politic, iar cusăturile intrigii ies în cea 

mai rescumpărătoare lumină a zilei; d. Hodža n-a refuzat nimic dlui Titulescu, d. Hodža fiind 

în România. E drept că d. Titulescu a fost primit în audienţă de d. Beneš, preşedintele 

Republicii Cehoslovace; e drept că a fost găzduit de d. Kamil Krofta, ministrul de Externe 

vecin; e drept că dlui Titulescu i s-a dat o recepţie la Praga unde i s-a făcut o rară primire şi tot 

drept mai este că aceluiaşi Titulescu i s-a făcut onoarea de a fi proclamat doctor honoris causa 

al Universităţii din Bratislava… 

 Dar dacă ar fi ţinut seama de realităţi, zvonurile şi încercările de „compromitere“, cum 

ar fi avut ele prilejul de a se mai face o dată de râs, de a se mai îneca în ridicol şi – pe ici, pe 

colo – în abjecţie? 
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C. T.
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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 

 

 

D. N. Titulescu dezminte afirmaţiile ticălosului de la Uioara 

 

 „Universul“ apărut ieri dimineaţă publică următoarele, referitor la afirmaţiunile 

neadevărate şi necugetate făcute la Uioara de către d. Tilea: 

  

O punere la punct 

 

 „La o întrunire a Frontului Popular, d. Tilea a afirmat că un prieten din Londra i-ar fi 

comunicat că «ştie de la d. Titulescu că d. Maniu, cu prilejul convorbirilor ce a avut cu Dsa, i-

ar fi cerut să-i dea sprijinul spre a se introduce în România un regim republican şi că d. 

Titulescu a ţinut să se cunoască acest demers al dlui Maniu adăugând că a fost revoltat, căci 

Dsa nu înţelege să meargă niciodată pe această cale». 

Suntem autorizaţi de d. Titulescu să dăm cea mai categorică dezminţire acestei 

afirmaţiuni în întregimea ei şi să cerem dlui Tilea să spună cine e prietenul din Londra care l-a 

informat. 

În niciuna din convorbirile avute cu d. Maniu – ne-a adăugat d. Titulescu – nici în cele 

recente, nici în cele de mai înainte şi nici de când îl cunoaşte pe d. Maniu, n-a fost vreodată 

vorba de cele afirmate de d. Tilea.“ 

Dezminţirea de mai sus vine, după cum se vede, de la însuşi d. Titulescu. 

Ea este categorică şi drastică. 

Nefericitul făt al Ardealului nădăjduia că depărtarea la care se află d. Titulescu şi d. 

Maniu în momentul când a emis calomnia, nu va îngădui o dezminţire imediată, el credea că 

între timp va putea specula propria sa infamie. 

Încercarea a eşuat lamentabil. 

Opinia publică cunoaşte prea bine şi pe d. Titulescu şi pe d. Maniu şi, pe de altă parte, 

pe agitata nulitate sportivă, stimabilul V.V. Tilea şi ştie prea bine care-i autoritatea şi a 

cuvântului şi a faptei fiecăruia. 

D. Tilea nu este la prima încercare de intrigă. Toată existenţa sa inexplicabilă este 

clădită pe acest nisip. 

Se pune totuşi o întrebare: 

Este admisibil ca un iresponsabil de-aceştia, complet lipsit de măsura şi răspunderea 

cuvântului, să inventeze cu atâta uşurinţă acuzaţiuni atât de fanteziste şi de grave?! 

Desigur, vina este în fond a sistemului şi practicii politice care ridică lipsa de scrupul 

la rang de abilitate politică; şi care îngăduie ca indivizi de calibrul moral şi cultural al dlui 
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 Cicerone Teodorescu? 
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Tilea, care speculează picioarele fotbaliştilor, să se îmbogăţească nejustificat şi să se ridice 

nejustificat, pentru ca apoi să murdărească viaţa politică cu drojdiile unei mediocrităţi 

inconştiente. 

Şi după dezminţirea dlui Titulescu, care a pus la punct pe intrigantul care, desigur, n-a 

citit pe Shakespeare pentru ca să ştie ce sfârşit au aceste specimene (vezi Polonius), mai 

rămâne încă o întrebare: 

Nu e voie să scriem un articol-portret al dlui Guţă Tătărescu, nu-i voie să pomenim 

numele dlui Dorel Dumitrescu, dar e voie să se reproducă minciunile şi elucubraţiile unui 

nemernic. 

Dumnezeu să înţeleagă. 

 

„Dreptatea“, 5 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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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 

 

 

D. Titulescu dezminte afirmaţiile dlui V.V. Tilea 

cu privire la acţiunea „republicană“ a dlui Maniu 

 

 La o întrunire vaidistă de la Uioara, d. V.V. Tilea a afirmat printre altele că un prieten, 

care se află la Londra, i-a comunicat că ştie de la d. Titulescu că d. Iuliu Maniu – cu ocazia 

convorbirilor ce a avut la Cap Martin – i-a cerut să-i dea sprijinul pentru a introduce în 

România un regim republican şi că fostul ministru de Externe ţine să se ştie nu numai de acest 

demers al d-lui Maniu, ci şi de revolta pe care a simţit-o, Dsa neînţelegând să meargă 

niciodată pe această cale. 

 Acestei afirmaţii a dlui V.V. Tilea, d. N. Titulescu dă cea mai categorică dezminţire. 

Totodată Dsa îl somează pe d. Tilea să spună cine e „prietenul“ de la Londra care i-a dat 

asemenea informaţii. 

 D. Titulescu a precizat totodată că în niciuna din convorbirile avute cu d. Iuliu Maniu 

– nici în cele recente, nici în cele de mai înainte, nici de când îl cunoaşte pe fostul şef al 

naţional-ţărăniştilor – n-a fost vorba niciodată de cele ce spune d. V.V. Tilea. 

 

„Credinţa“, 5 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „EPOCA“ CU PRIVIRE LA  

ASERŢIUNILE ABSURDE ALE UNOR POLITICIENI ROMÂNI  

ŞI DEZMINŢIREA LOR DE CĂTRE NICOLAE TITULESCU 
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Politicienii se distrează 

 

 Nefiind deocamdată evenimente la ordinea zilei, politicienii noştri se distrează. D. 

Tilea povesteşte la o întrunire vaidistă că d. Maniu a propus dlui Titulescu înfiinţarea unui 

partid republican; alt politician anunţă că d. Hodža a refuzat să primească pe d. Titulescu. 

 D. Titulescu a crezut de cuviinţă să dezmintă aceste afirmaţii. În Apus, asemenea 

aserţiuni absurde rămân fără răspuns. Dar d. Titulescu cunoaşte ţara sa mai bine decât îşi 

închipuie lumea. 

 Până la 15 iulie vom avea, după toate probabilităţile, o repriză a activităţii politice, 

apoi un calm relativ până în mijlocul lunii august, când perioada preelectorală anunţată de d. 

Tătărescu se va tranforma în campanie electorală. 

 Alegerile ar avea loc astfel în a doua jumătate a lunii septembrie. 

 Atmosfera în clipa de faţă pare prielnică activităţii electorale. 

 Spiritele sunt relativ calme. 

 Treieratul va fi terminat în primele zile ale lunii august. 

 Culesul porumbului începe abia în septembrie. 

 Totul contribuie să lase impresia că schimbarea de guvern se va face în bune condiţii. 

 

„Epoca“, 5 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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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  

 

 

Secătura de la Uioara 

 

 D. Vaida-Voevod ispăşeşte astăzi nu atât greşelile sale, cât pe cele a doi indivizi din 

apropierea sa: Eduard Mirto şi V.V. Tilea. 

 Numele amândorura au apărut în aceeaşi zi în ziare. De multă vreme nu se mai auzise 

nimic de ei. 

 D. Mirto s-a pomenit contrabandist. În definitiv, de ce iahtul său (lei 10 milioane cost) 

prin apele Mediteranei. 

 D. Tilea năduşea adunând din consiliile de administraţie şi din specula lemnului 

românesc, vândut prin concesie exclusivă, Ungariei, tantiemele grase, pe baza cărora licheaua 

de la Sibiu o face pe „valachistul“ şi pe omul de onoare şi de cinste. 

 Ambele operaţii se consumau în tăcere. Aşa era preferabil pentru eroii acestor 

întâmplări. 

 După ce şi-a epuizat plimbarea marină şi a descins la Eforie, d. Mirto ar fi vrut să se 

vorbească şi de dânsul. Dar nu în felul în care s-a vorbit. Ferească Dumnezeu. 

 Vagabondând pe mare, în d. Mirto au renăscut strămoşeştile înclinări. 

D. Mirto s-a pomenit contrabandist. În definitiv, de ce iahtul său să nu-şi scoată 

preţul? 
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Portul Constanţa a cunoscut într-o zi o încărcătură pe un vapor, ca în vremurile bune. 

O încărcătură care se încăpăţâna să rămână pe vapor. 

Când s-a aflat că proprietarul vaporului e chiar d. Mirto, faptul a părut de două ori 

suspect. Faima dlui Mirto... 

Şi bănuielile autorităţilor nu s-au dovedit neîntemeiate. Într-o seară, aşa cum pe 

vremuri vagabondul Mirto a escaladat fără acte alte ţărmuri, având norocul să nu se 

întâlnească în drum cu niciun director general al vămilor, d. Mircea Vulcănescu, actual 

director norocos de vămi, a putut admira cel mai frumos spectacol de contrabandă marină. 

Şi d. Mirto a reintrat în arenă, cu zgomotul de rigoare, pe care şi-l caută întotdeauna. 

Îi sunase ceasul... 

Tovarăşul său, d. Tilea, a scăpat mai uşor. Nu s-a întâlnit nici măcar cu un agent fiscal, 

care să-i tulbure cu încasarea legalelor impozite rumegarea tantiemelor încasate în tovărăşia 

evreo-maghiarilor de la societăţile forestiere. 

D. Tilea, incult, leneş şi nepregătit, fără nicio meserie avuabilă, trăieşte luxos, pe 

picior mare, „conduce“ (adică „stoarce“ de bani) societăţi şi trece drept „naţionalist“ şi 

„creştin“, când în realitate nu e decât lichea şi îmbogăţit fără muncă. 

După ce şi-a garnisit buzunarele, după ce şi-a încasat emolumentele (epoca prielnică 

unor asemenea operaţii este încheierea bilanţurilor: februarie–iunie ale fiecărui an), după ce a 

tras chiulul fiscului, d. Tilea şi-a confecţionat nişte declaraţii politice şi... „pac cu ele la 

«Războiul»“, vorba lui Caragiale. 

Dacă marele scriitor ar fi trăit astăzi, atari declaraţii le-ar fi trimis la „Curentul“ – cum 

de fapt se şi întâmplă. Inutil să reproducem ce spune d. Inu-Tilea. De la început până la sfârşit 

minte cu neruşinare. Că se găsesc câţiva gură-cască, adunaţi cu promisiuni, ca să-l asculte fără 

să-l stuchiască, treaba lor. 

Dar ca asemenea gogomănii să-şi facă drum în presă, e prea mult. 

Secătura de la Uioara a primit pe ziua de ieri piciorul meritat. 

Ziarul „Universul“ plesneşte pe d. Tilea prin următoarea punere la punct: „Suntem 

autorizaţi de d. Titulescu să dăm cea mai categorică dezminţire acestei afirmaţiuni în 

întregimea ei şi să cerem dlui Tilea să spună cine e prietenul din Londra care l-a informat. 

În niciuna din convorbirile avute cu d. Maniu – ne-a adăugat d. Titulescu – nici în cele 

recente, nici în cele de mai înainte şi nici de când îl cunoaşte pe d. Maniu, n-a fost vreodată 

vorba de cele afirmate de d. Tilea.“ 

Secătura de la Uioara nu va răspunde nimic. Pentru că aceasta e tactica. Să svârli 

minciuna, să o laşi să circule, iar tu să-ţi rumegi sperţurile şi tantiemele în aşteptarea 

fructuoaselor rezultate ale minciunii pe care a-i debitat-o. 

Licheaua de la Sibiu să ia aminte. Dacă n-a putut lua o alegere cu o „ediţie specială“ 

falsă, să nu-şi închipuie că va putea câştiga o partidă cu minciuni grosolane. 

Duşuri reci pentru calmarea disperatei secături de la Uioara. 

 

„Dreptatea“, 5 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 7 iulie 1937 
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 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
162

 – 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). 

…………………………………………………………………………………………… 

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 6 ½ 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… 

– 

 Radian, care a stat de vorbă cu ţărăniştii din generaţia mai tânără, îmi raportează că 

sunt foarte deprimaţi. Furioşi contra lui Maniu. S-a spus că Maniu a fost să-l vadă pe 

Titulescu la Cap Martin ca să-i propună Republica (!!!). Titulescu a dezminţit – dar Maniu nu. 

Junii ţărănişti nu-şi dau seama că sunt dezminţiri pe care numai un „afolat“
163

 de tot ce se 

publică asupra lui, ca Titulescu, le poate da. Junii ţărănişti îşi dau seama că „puterea“ se 

îndepărtează din ce în ce de ei, dar, pe jumătate informaţi, cred că singura vină o poartă 

Maniu. Sunt foc pe el, îi cer lui o dezminţire, şi lui Mihalache o clarificare a situaţiei. Se poate 

ca deprimarea junilor ţărănişti să nu vină de la o informaţie incompletă, şi să fi aflat, poate 

prin Călinescu, care sunt convingerile şi planurile Regelui. Şi în acest caz deprimarea lor e 

datorită unei erori: cred că Regele va pune în executare visurile sale de veleitar – nu-l cunosc. 

În cursa pentru putere – şi altceva nu interesează pe domniile lor – situaţia Partidului 

Naţional-Ţărănesc e foarte bună. Nu reprezintă şi el chintesenţa lichelismului românesc?  

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 24; 27–28. 
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ATAC VULGAR PUBLICAT DE NICULAE P. CARP ÎN „MIŞCAREA“  

ÎMPOTRIVA ACTIVITĂŢII POLITICE INTERNAŢIONALE  

                                                 
162

 Această afirmare e în contrazicere cu cele mie spuse de Duca, care, atunci când l-am sfătuit (cu prilejul vizitei 

pe care mi-a făcut-o după numirea lui ca prim-ministru) să nu procedeze la dizolvarea Gărzii de Fier, mi-a 

mărturisit că Regele îi încredinţase formarea guvernului cu aceasta condiţie. Cel care a urmat sugestiile lui 

Titulescu nu a fost Duca, ci Regele. E un obicei binecunoscut al celor slabi, de a se dezbrăca de răspunderile lor 

mai grele, asupra celor morţi, care nu mai pot protesta sau dezminţi. 
163

 Affolé (fr.) – Înnebunit, ieşit din minţi, îngrozit. 
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A LUI NICOLAE TITULESCU 

 
 

Ahasver honoris causa 

 

Londra, Bratislava, Bordeaux. 

Cabalistic triunghi în colţurile căruia neobosita moară de cuvinte macină pe lângă 

reputaţia proprie şi acea pleavă de cuvinte, singura moştenire rămasă de pe urma fabuloaselor 

averi cheltuite la Geneva. 

Această rătăcire bolnăvicioasă a fostului nostru nu ştiu de ce mă înspăimântă. 

Te pomeneşti că printr-o fantezie a metempsihozei, rătăcitorul jidov Ahasver s-a 

reîncarnat în universalul domn Titulescu Nicolae. 

Dar secolele şi nevoia de modernizare au transformat desigur pe bietul cismar şi de 

unde rătăcea şi tăcea fără să plictisească lumea, acum rătăceşte şi vorbeşte. Progresul este 

evident, dar plictisitor. 

Dar, la urma urmei, ce suntem noi de vină dacă legenda se dovedeşte a fi realitate şi că 

printr-o criminală nerecunoaştere a personalităţii sale Ahasver Niculae pretinde că e cetăţean 

român cu domiciliul în lumea largă. 

Dar dacă hodorogitul Ahasver, Ahasver honoris causa, continuă să mormăie formulele 

cabalei de la Geneva, asta nu înseamnă că noi să ne mulţumim cu formula cepei şi a 

mămăligii. 

Dacă babele de la Geneva n-au găsit alt leac pentru vindecarea rănilor noastre, aceasta 

nu înseamnă să renunţăm la reacţiunea sănătoasă a unui trup plin de viaţă, nu înseamnă că 

trebuie să întindem un cataplasm de cuvinte pe rănile infectate de un străinism acut. 

Noi cunoaştem leacul. Dar doctorii care trebuie să ne îngrijească să fie doctori, nu 

honoris causa, ci doctori care înţeleg să-şi sacrifice viaţa pentru binele public, fără răsplată de 

milioane şi fără vânzare de conştiinţă. 

Dar ce vorbesc? 

Ahasver e un duh şi ca atare n-are conştiinţă şi noi nu suntem destul de bogaţi ca să 

cheltuim parale pe legende învechite. 

Niculae P. Carp 

 
„Mişcarea“, 7 iulie 1937. 
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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 

 

 

Încă un partid românesc 

 

 Mai este un partid românesc. 

 El îşi publică şi o foaie pe care binevoieşte a ne-o trimite şi nouă pentru a ne lumina 

asupra unor adevăruri politice pe care ori, din prostie, nu le vedem ori, din interes, le 

ascundem. 



292 

 

 Ne-o trimite de departe, fiindcă acest partid se află în Franţa, la Paris. 

 Acolo se predică, prin grai şi prin această „Gazette de Roumanie“, care ne pârăşte 

pentru păcatele ce facem pe căile cele vechi – cum se vede, şi acolo tot „noua generaţie!“ –, 

republica, adică o republică socială, după un program care ar semăna cât mai deplin cu al 

comunismului, pentru a se ajunge la fericirea pe care o putem vedea acolo unde este. 

Muncitorii care s-au dus ca să câştige cu o trudă grea o bucată de pâine, buni 

muncitori în cea mai mare parte, care, deşi cu totul părăsiţi de statul român, fac pe copiii lor să 

înveţe româneşte şi merg din când în când la o biserică improvizată, sunt aceia pe care 

propagandişii îi au în vedere. 

Propagandişti cu numele ascunse, pentru mai multe motive, dar care vădesc pe unul, 

când prezintă ca mort pentru libertate în Spania pe un tânăr israelit de la Piatra Neamţ, care nu 

s-a putut răbda acasă. 

Iar, ca politică externă... 

Amicii sinceri şi credincioşi ai dlui Titulescu din zilele bune n-au decât să mediteze 

puţin asupra faptului că în foaia de la Paris noi, „patriotarzii“, suntem scuturaţi rău pentru că 

n-am aplaudat misterioasa conversaţie cu Litvinov în ajunul catastrofei interne de la Moscova. 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 7 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 

428. 
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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 

 

 

Inconştienţa continuă 

 

 „Curentul“ de azi ţine loc de organ oficial al dlui V.V. Tilea. 

 Fătul cu privire de viţel de la Sibiu a inventat o infamie: a acuzat pe d. Maniu de 

acţiune republicană, întrucât ar fi făcut oarecare propuneri dlui Titulescu. 

 D. Titulescu a dezminţit drastic. „Curentul“ n-a găsit cu cale să releve dezminţirea şi 

deci nici să-i dea importanţa cuvenită. 

 Publică însă răspunsul bâlbâit al fătului cu ochi de viţel. 

 D. Tilea îşi menţine acuzaţia. Nici nu se putea altfel. Cine are curajul să emită o 

asemenea infamie are în el şi suficientă ticăloşie şi destul cinism ca să o susţie. Altfel nici n-ar 

fi ticluit intriga abjectă. Este firesc deci ca vinovatul să persiste. Asta face parte din 

profesiunea lui. Persistenţa în minciună produce diversiune. Şi diversiunea este scopul întregii 

infamii. 

 Inconştientul, pentru a se apăra, caută să-şi solidarizeze cât mai mulţi „complici“. Are, 

bineînţeles, şi această perfidă laşitate. Şi deci declară că în adevăr i s-a spus, de un prieten al 

dlui Titulescu, că d. Titulescu a mai spus acelaşi lucru şi altor oameni politici, dar că…, deşi 

somat de d. Titulescu să dea nume, nu le dă… Le va da când va crede oportun. Adică: la timp! 

 De ce nu dă numele acum? Să vedem seriozitatea lor, să ştim dacă-s complici sau nu. 
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 Se caută deci interlocutorii. Aviz! Concurenţa este deschisă. Noroc că d. Titulescu n-a 

fost prin ţară de când d. Maniu este în străinătate, că altfel ar fi bătaie mare la anticamera 

foetusului ardelean, între cei ce s-ar oferi ca martori. 

 Din nevoia de a lovi cu orice preţ în d. Maniu, mai ales în lipsa lui şi pe la spate, 

inconştientul sugaci ardelean lasă să se creadă că d. Iuliu Maniu, exponent al Ardealului şi de-

atâtea ori prim-ministru, ar fi repubican. De ce?! 

 

„Dreptatea“, 7 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „ADEVĂRUL“  

CU PRIVIRE LA CUMPĂRAREA DE CĂTRE NICOLAE TITULESCU,  

PENTRU ACADEMIA ROMÂNĂ, A PREŢIOASEI COLECŢII MOSES GASTER 

 

 

D. N. Titulescu a cumpărat colecţia Gaster pentru Academia Română 

 

 În şedinţa intimă a Academiei Române de la 2 iulie curent, d. general Rosetti a arătat 

că încă din 1924, după îndemnul regretatului Ion Bianu, d. D.N. Ciotori, membru de onoare al 

Academiei, a intrat în tratative cu alt membru de onoare al Academiei d. M. Gaster în privinţa 

cumpărării colecţiei de manuscrise a acestuia. Negocierile au ţinut mulţi ani, din cauza lipsei 

de fonduri, până ce, anul trecut, d. N. Titulescu, dându-şi seama de absoluta nevoie ce era ca 

aceste manuscrise să fie aduse în ţară, a găsit mijloacele trebuincioase pentru cumpărarea lor. 

Cedându-le, d. M. Gaster a pus condiţia ca acestea să formeze un singur tot, denumit 

„Colecţia Gaster“. D. N. Titulescu ar fi dorit ca să prezinte personal această colecţie 

Academiei. Întoarcerea sa în ţară întârziind şi spre a nu lipsi pe cercetători de acest bogat 

izvor documentar, Dsa l-a autorizat pe d. general Rosetti de a prezenta colecţia în numele 

Dsale. 

 Colecţia este din cele mai însemnate, catalogul cuprinzând 750 numere (sunt şi 

duplicate). Ea cuprinde: texte poporane, poveşti orientale, texte de medicină populară, 

manuscrise cu conţinut istoric, manuscrise religioase (cele mai multe povestiri hagiografice), 

manuscrise de lexicografie, manuscrise de autori români, traduceri, manuscrise de muzică 

bisericească, abecedare, aritmetici, gramatici, istorii generale, istorie naturală, mică chirurgie 

etc. 

 Ele se pun în ordine acum şi vor putea fi consultate cu începere de la 1 octombrie 

viitor. 

 

„Adevărul“, 7 iulie 1937. 
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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 
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[„Frontul valahist a pierdut orice nădejde“] 

 

8 iulie 1937 

 

Ieşirea de la Uioara a regizorului grupării dlui Vaida-Voevod nu putea întârzia să 

apară în adevărata ei lumină.  

Pentru oamenii de bună credinţă, absurdul ce cuprindea afirmaţia dlui V. Tilea sărea în 

ochi. Vede cineva pe dl Titulescu anunţând prin intermediari, aderenţilor din România ai 

colonelului La Rocque, că dl Maniu i-a propus să organizeze forma de guvernământ 

republicană şi că Dsa a refuzat propunerea? Numai cei orbiţi de furie împotriva naţional-

ţărăniştilor – rămaşi, în ciuda tuturor manevrelor, cu mult cea mai puternică forţă politică – au 

reţinut intriga, pentru a o folosi împotriva celor ce se încăpăţânează să lupte mai departe şi cu 

guvernul şi cu coaliţia opoziţiei guvernamentale. 

„Universul“, autorizat de dl Titulescu însuşi, a venit chiar a doua zi după ce publicase 

cele convorbite, în consfătuirea intimă de la Uioara, cu o categorică dezminţire, însoţită de 

cererea dlui Titulescu ca dl Tilea să arate numele prietenului din Londra care l-ar fi informat. 

„În niciuna din convorbirile cu dl Maniu, a spus dl Titulescu, nici cele recente, nici în cele de 

mai înainte şi nici de când îl cunoaşte pe dl Maniu, n-a fost vreodată vorba de cele afirmate“. 

Oficiosul naţional-ţărănist „Dreptatea“ arată de asemeni că este vorba de o intrigă nesăbuită. 

Se vede, însă, că frontul valahist a pierdut orice nădejde de a-şi valorifica ambiţiile 

nemăsurate, prin mijloacele normale de luptă politică, în cadrul unei decenţe elementare. 

Altminteri nu se explică disperarea cu care se agaţă de o calomnie pentru a încerca s-o 

transforme în platformă politică. 

„Curentul“, revenind asupra ceea ce califică a fi „destăinuiri“ ale dlui Tilea, arată că 

acesta îşi menţine cele afirmate şi promite să aducă precizări. 

Întrebarea este de ce va fi ocolind cel acuzat de a manevra intriga şi calomnia să indice 

„prietenul“ londonez ce i-ar fi transmis declaraţiunile repudiate atât de viguros de dl 

Titulescu. 

Să fie acesta un om lipsit până într-atâta de credit, încât să fie nevoie de diversiuni, ca 

să i se uite existenţa? 

Toată lumea înţelege, însă, manevra şi apreciază cum se cuvine ultima ipostază a 

valahismului, care pare a repugna dlui Vaida însuşi, de vreme ce d-sa îşi impune rezervă şi 

lasă în grija secunzilor săi intrigi de acest calibru.  

P.C. 

 

AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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NOTĂ APĂRUTĂ ÎN ZIARUL „CURENTUL“ CU PRIVIRE LA  

ANULAREA ÎNTÂLNIRII DINTRE MILAN HODŽA, PRIM-MINISTRU  

AL CEHOSLOVACIEI, ŞI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Întâlnirea dintre dnii Hodža şi Titulescu n-a avut loc 
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 Varşovia, 6. (Radiopress). – Agenţia polonă „PAT“ telegrafiază din Bratislava: ziarul 

„Slovenska Pravda“ destăinuieşte că primul-ministru Hodža, după înapoierea sa din România, 

trebuia să sosească la Pisceanka spre a întâlni acolo pe fostul ministru român de Externe, 

Titulescu. 

 Întâlnirea aceasta, care în cercurile guvernamentale cehoslovace era considerată ca un 

eveniment de mare importanţă, n-a avut loc, deoarece d. Hodža în cursul şederii sale la 

Bucureşti a avut posibilitatea de a se informa despre opinia pe care cercurile oficiale române o 

au cu privire la politica dlui Titulescu. Astfel fiind, întâlnirea dlui Hodža cu d. Titulescu nu a 

mai avut loc. 

 

„Curentul“, 8 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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ARTICOL CRITIC APĂRUT ÎN ZIARUL „MIŞCAREA“ CU PRIVIRE LA 

POLITICA EXTERNĂ A LUI NICOLAE TITULESCU  

DIN TIMPUL MANDATULUI SĂU DE MINISTRU DE EXTERNE 

 

 

Independenţa politicii noastre externe 

 

În coloanele acestui ziar am dus de mai bine de doi ani o vehementă şi dârză campanie 

pentru susţinerea independenţei politicii noastre externe. 

Dar mai ales, în general, acţiunea partidului nostru
164

 în ultimul timp, în domeniul 

extern, a căutat neîncetat să arate opiniei publice şi factorilor de răspundere ai ţării panta 

primejdioasă pe care ne îndrumase politica unui ministru de Externe care dirija totul de pe 

malul lacurilor geneveze şi necesitatea imperioasă de a obţine independenţa orientării noastre 

externe. 

A fost un timp, din nefericire destul de lung, când conducătorul politicii noastre 

externe – acela care astăzi şi-a luat rolul de a pleda teza sovietică în Anglia şi în alte locuri – 

era considerat în ţara sa infailibil. 

Printr-o desăvârşită punere în scenă şi prin îmbogăţirea gazetarilor străini, fostul 

conducător de la Palatul Sturdza reuşise să creeze o legendă. 

Am fost primii care am observat primejdia care ne ameninţa la spatele acestei legende 

– am demascat-o, am sfărâmat mitul sub ploaia de lovituri a multora din ţară şi am învins. 

Astăzi, după o serie de lovituri primite, dar care ne-au întărit în lupta noastră, ne 

putem felicita. Faptele au verificat programul nostru, iar politica externă preconizată de noi a 

început a deveni politica oficială a statului. 

Alianţa cu Polonia, cu toate manifestările recente, este primul pas spre afişarea acestei 

independenţe externe. 

Ar fi suficient să amintim un singur caz: 

În primăvara trecută, la serbările Restauraţiei, o delegaţie a trăgătorilor polonezi a fost 

oprită să defileze. În urma acestui gest, d. Gheorghe I. Brătianu a depus o comunicare pe 

biroul Camerei. Atunci politica noastră externă era condusă de generosul domn N. Titulescu. 

                                                 
164

 Partidul Naţional Liberal. 
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A urmat debarcarea acestuia din guvern şi într-un an de zile relaţiile polono-române au 

fost reluate într-un ritm firesc ce a dus la ultimele manifestări elocvente ale prieteniei şi 

alianţei dintre Polonia şi România. 

Urmând drumul independenţei în politica externă, România se îndreaptă spre locul pe 

care poporul său, bogăţiile sale şi situaţia geografică îl indică în concertul european. 

 
„Mişcarea“, 9 iulie 1937. 
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ARTICOL APĂRUT ÎN ZIARUL „LE MOMENT“ CU PRIVIRE LA CRITICILE 

ADRESATE LUI NICOLAE TITULESCU DE GHEORGHE BRĂTIANU,  

PREŞEDINTELE ARIPII GEORGISTE A PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL 

 

 

M. Georges Bratiano contre M. Titulesco 

 

 Non ! M. Georges Bratiano ne peut décidément pas se résigner à approuver la 

politique de M. Nicolas Titulesco. Il ne l’a jamais loué, lors même que son étoile brillait avec 

un éclat tout particulier. Il ne l’a jamais félicité pur ses succès à l’étranger. Il ne l’a jamais 

applaudi à son apparition au banc ministériel.  

 Depuis que l’ancien ministre des Affaires Etrangères n’est plus qu’un « simple 

particulier », en convalescence sous un climat moins… dur que celui de notre pays, M. 

Georges Bratiano lui administre quotidiennement et à distance des piqûres faites de reproches 

amers et de doux conseils.  

 En guise de compliments il lui sent des appellations dans ce genre : « avocat de la 3-

ème internationale ». « Jean sans Terre », « L’européen qui a oublié sa patrie », etc.  

  Hier, dans un discours à Cetatea Albă, M. Georges Bratiano a encore eu l’aimable 

pensée d’évoquer la personnalité de M. Titulesco : « La politique extérieure, a-t-il dit, doit se 

faire dans le pays et pour le pays, en contact permanent avec la terre et l’âme roumaine. 

Quand cette politique est menée sur les côtes méditerranéennes ou sur les bords des lacs 

suisses, elle s’éloigne dangereusement des réalités de l’histoire et de la géographie 

nationale ».  

Tandis que M. Georges Bratiano parlait ainsi à Cetatea Albă, à Bucarest paraissait 

dans son officieux, un article intitulé « Ahasvérus honoris causa » où M. Titulesco été 

présenté comme étant la réincarnation du Juif Errant. « Un citoyen roumain ayant son 

domicile sur le globe terrestre ».  

 L’ami du genre humain n’est pas du tout mon fait » semble s’écrier M. Georges 

Bratiano. Et M. Titulesco se vante justement d’être un ami du genre humain.  

 Serait-ce la cause de l’adversité entre ces deux hommes politiques ? 

Il est difficile de le dire, car la haine politique n’est jamais l’effet d’une seule et unique cause.  

 

 [Traducere] 

 

Domnul Gheorghe Brătianu împotriva domnului Titulescu 

 

 Nu! Domnul Gheorghe Brătianu nu poate, lucru hotărât, să se resemneze şi să aprobe 

politica domnului Nicolae Titulescu. Nu a lăudat-o niciodată, nici măcar atunci când steaua 
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acestuia avea o strălucire cu totul specială. Nu l-a felicitat niciodată pentru succesele repurtate 

în străinătate. Nu l-a aplaudat nicioadată când a apărut pe banca ministerială.  

 De când fostul ministru al Afacerilor Străine nu mai este decât un „simplu particular“, 

în convalescenţă într-un climat mai puţin aspru… decât cel din ţara noastră, dl Gheorghe 

Brătianu îi administrează zilnic şi de la distanţă înţepături, adresându-i fie reproşuri amare, fie 

dulci sfaturi.  

 În chip de complimente, i se adresează cu apelative, ca de pildă, „avocat al celei de-a 

treia internaţionale“, „Ioan fără de Ţară“, „Europeanul care şi-a uitat patria“ etc.  

 Ieri, într-un discurs ţinut la Cetatea Albă, dlui Gheorghe Brătianu i-a trecut prin cap 

ideea amabilă de a evoca personalitatea dlui Titulescu: „Politica externă, a spus el, trebuie 

făcută în ţară şi pentru ţară, în contact permanent cu pământul şi sufletul românesc. Când se 

face pe ţărmurile Mediteranei sau pe malurile lacurilor elveţiene, această politică se 

îndepărtează în mod primejdios de realităţile istoriei şi geografiei neţionale“.  

 În timp ce dl Gheorghe Brătianu vorbea astfel la Cetatea Albă, la Bucureşti, apărea în 

oficiosul său, un articol intitulat „Ahasver honoris causa“ în care dl Titulescu era prezentat 

drept reîncarnarea Jidovului Rătăcitor. „Un cetăţean român având domiciliul pe globul 

pământesc“.  

 „Prietenul speţei umane nu este deloc pe placul meu“, pare să exclame dl Gheorghe 

Brătianu. Iar dl Titulescu se laudă tocmai cu faptul că este prietenul speţei umane.  

 Să fie aceasta cauza adversităţii între cei doi oameni politici?  

 Greu de spus, pentru că ura politică nu este niciodată efectul unei unice şi singure 

cauze.  

 

„Le Moment“, 9 iulie 1937; apud AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 

428. 
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„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 

 

 

Despre dinasticismul ostentativ 

 

 În discursul său de la Uioara, d. Viorel Tilea a încercat să separe pe d. Iuliu Maniu de 

d. Nicolae Titulescu. 

 Nimeni de altfel nu ştie în ce măsură aceşti doi oameni politici sunt legaţi şi nimeni 

mai ales nu bănuie în ce direcţie de acţiune legătura lor ar putea să se desfăşoare. 

 De aceea tocmai era necesară o manevră care să previe şi care să „demaşte“. 

 Dezminţirea dlui N. Titulescu a pus lucrurile la punct. Formal cel puţin. 

 Dar problema dintre „Viitorul“ şi „Dreptatea“ a dovedit până şi celor mai încrezători 

că nu adevăratul conţinut al conversaţiei de la Cap Martin a impresionat pe cineva, ci mai ales 

posibilitatea de utilizare politicianistă a întrevederii. 

 După eşecul manevrelor centriste, după înfrângerea vaidismului în alegerile comunale 

şi judeţene, o formulă de succesiune naţional-ţărănistă părea de neînlăturat. 
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 De prisos să spunem că foarte multă lume politică vede într-o rezolvare normală a 

crizei succesorale un pericol cu atât mai grav cu cât mai greu de înlăturat. 

 D. Viorel Tilea s-a oferit să amâne, punând în circulaţie o „bombă“ de a cărei explozie 

alţii să răspundă şi alţii să sufere; adversarii Partidului Naţional Ţărănesc, ori de câte ori simt 

venind inevitabilul, obişnuiesc să atace poziţia lui Iuliu Maniu încercând să solidarizeze un 

partid cu o respectabilă părere individuală. Rezultatul acestei manevre de solidarizare forţată 

nu poate conveni factorilor de efectivă conducere în stat şi nu poate contribui la consolidarea 

regimului. D. Iuliu Maniu surâde, priveşte şi profită politiceşte de pe urma grabei pe care 

competitorii puterii nu parvin să o ascundă. Dar ipocriţii susţinători ai ordinii actuale, 

monarhiştii de răspântie şi de întrunire publică nu aduc vreun serviciu instituţiei pe care 

pretind că o apără inventându-i duşmani, nici nu scad întru nimic sorţii de izbândă ai naţional-

ţărănismului. Fiindcă pe lângă monarhismul valahist – am trăit s-o vedem şi pe asta! – iată-i 

pe liberali aruncând cu piatra în omul Restauraţiei. 

 Se uită repede lucrurile la noi în ţară; dar neobrăzarea este cel mai sigur mijloc de a 

împiedica opera de iertare a timpului. 

Aster 

 

„Facla“, 9 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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ZIARUL „ADEVĂRUL“ DEZAVUEAZĂ AFIRMAŢIILE LUI  

VIOREL VIRGIL TILEA PRIVIND O ATITUDINE ANTIMONARHICĂ  

A PARTIDULUI NAŢIONAL-ŢĂRĂNESC 
 

 

Cui foloseşte? 

 

 S-a lansat pe piaţa reportajului politic – de vară! – o neaşteptată fantezie. Cea mai 

intempestivă, cea mai indelicată, cea mai jignitoare a adevărului. 

 S-a elaborat o fantasmagorie. Ceva pe măsura interesului febril al presei care-şi 

epuizează coloanele prezentând viţei cu picioare de elefant, zâmbet de Giocondă şi buric de 

fildeş. 

 Comentariile presei de partid, adversară naţional-ţărănismului, ostenesc de zor să 

menţină pe planul unei prelungite actualităţi ceea ce a avut de scop să denigreze la culme, o 

clipă, un adversar politic. 

 În locul „şarpelui de mare“, al monstrului din nu mai ştim care localitate irlandeză, 

vara în curs a avut în aceste zile iscodirea ei de proporţii neaşteptate. Celebritatea născocirii a 

fost asigurată, cu o devoţiune demnă de o cauză mai bună; aceea, de pildă, de a fi lăsat să cadă 

complet fără ecou, o declaraţie politică în care dorul de intrigă n-a putut fi temperat de 

conştiinţa că nu pot fi folosite ca pretext de lucrături de culise absolut toate realităţile din viaţa 

unui stat. 

 Rămâne pe deasupra oricăror bănuieli credinţa că românul în genere n-are nimic mai 

scump decât ideea monarhică. Orice abatere de la această mistică, a monarhiei, e presupunere 

gratuită. Prilej de a pune în cauză, în modul cel mai defavorabil, pe un adversar. Desigur, 

patima politicianistă, în febrilitatea ei, este ispitită să apuce drumurile cele mai nebănuite. 

Îndrăzneala de a atrage în jocul ei câteva principii prime – de ordine primordială – nu trebuie 

însă comisă, sub niciun motiv. 
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 Cine poate avea interesul să denatureze într-atâta stările de fapt de la noi? 

 De ce nu se înţelege că numai a presupune că poate găsi adepţi la noi o anumită 

mişcare, contra firii şi istoriei, înseamnă a comite o gravă indelicateţe, pe deasupra 

desconsiderării flagrante a adevărului? 

 Cui foloseşte lansarea unui sfruntat neadevăr, care deformează până la anulare cugetul 

politic al românismului, indisolubil legat prin respect, ardoare devotată şi dragoste de ideea 

monarhică? Cui foloseşte insistenţa diabolică? 

 Repetăm, pentru uzul celora care nu mai sfârşesc comentariile pe marginea unor 

afirmaţii ce trebuia să capete proporţiile faptului celui mai „divers“? 

 Sunt realităţi care nu trebuie coborâte în bâlciul combinaţiilor politicianiste de fiecare 

zi. A le menţine în discuţie, fie şi apărându-le, când duşmăniile sunt iluzorii, este intempestiv. 

Este indelicat. Este ireverenţios. 

 Din calomnia ce-şi aruncă unii asupra altora oamenii politici, rămâne totdeauna ceva. 

De ce deci atâta insistenţă şi discuţii asupra unor bănuieli în care n-a crezut serios, suntem 

siguri, nici autorul lor, în chiar clipa când le folosea ca să încerce cu ele Hazardul! 

Em. Serghie 

 

„Adevărul“, 9 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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ARTICOL APĂRUT ÎN ZIARUL „CURENTUL“ PRIN CARE SE REIAU PRECIZĂRI CU 

PRIVIRE LA ÎNTREVEDERILE RECENTE DINTRE  

NICOLAE TITULESCU ŞI IULIU MANIU 

 

 

Cum au decurs întrevederile Titulescu–Maniu 

 

 Cluj, 7. – În „România Nouă“ de astăzi a apărut un articol intitulat: Călătoria 

domnului Iuliu Maniu. 

 Acest articol ţine să precizeze că toate informaţiile în legătură cu călătoria dlui Iuliu 

Maniu în străinătate au fost eronate. Arată întreaga rută făcută de d. Iuliu Maniu în cursul 

călătoriei Domniei Sale, iar în ceea ce priveşte întâlnirea cu d. Titulescu, „România nouă“ 

scrie doar atât: 

 „De la Lyon, unde a stat două zile, s-a dus la Beausoleil. De aci a vorbit cu d. 

Titulescu la telefon, interesându-se de sănătatea fostului ministru de Externe. D. Titulescu i-a 

comunicat că ar vrea să-l vadă şi în acest scop va veni la Beausoleil. D. Maniu, la rândul său, 

a ţinut să facă o vizită dlui Titulescu la Cap Martin, unde a petrecut câteva zile. 

 În cursul acestor zile, cei doi bărbaţi de stat au avut numeroase întrevederi. 

 Nu suntem autorizaţi să facem vreo comunicare oficială, dar, având cele mai bune 

informaţii, putem afirma că domnii Maniu şi Titulescu au constatat identitatea punctelor lor 

de vedere asupra tuturor problemelor interne şi externe. 

 Ceea ce îi deosebeşte este hotărârea încă neschimbată a dlui Titulescu de a nu mai 

participa activ în politica militantă.“ 

 În continuare, în acest articol, se dau amănunte în legătură cu vizita dlui Maniu la 

Paris. 

 Ceea ce este interesant e faptul că, vorbind de întrevederea Maniu–Titulescu, 

„România nouă“, care este considerat ca oficiosul organizaţiei maniste, nu ţine să dezmintă 
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afirmaţiile dlui Viorel Tilea făcute la Uioara în legătură cu vizita făcută de d. Maniu dlui 

Titulescu. 

 Cei doi însoţitori ai dlui Maniu, dnii Ionel Răchiţeanu şi Aurel Leucuţia, s-au întors în 

ţară, iar d. Iuliu Maniu a rămas la Karlsbad, unde îşi va continua cura încă un timp destul de 

îndelungat. 

* 

 D. Iuliu Maniu şi-a anunţat prietenii săi politici că, de la Praga, va pleca spre Karlsbad, 

iar de aici se va duce la Bădăcin, unde va rămâne mai mult timp. Prin urmare, Dsa, care era 

aşteptat să sosească în Capitală săptămâna aceasta, a renunţat la proiectata consfătuire. 

 

„Curentul“, 9 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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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 

 

 

„Şi obraznic şi dobitoc“ 

Întâlnirea Titulescu–Maniu şi „bomba“ de la Uioara 

 

Un răspuns al ziarului „România Nouă“ la afirmaţiile făcute de  

d. Viorel Tilea 

 

 Se ştie că declaraţiile făcute de d. Viorel Tilea în adunarea valahistă de la Uioara 

constituie astăzi o nouă platformă de atac, pe care s-au situat adversarii dlui Iuliu Maniu. 

 Ce s-a urmărit prin lansarea acestei „bombe“ cu privire la convorbirea dintre d. N. 

Titulescu şi fostul prim-ministru e lesne de înţeles. 

 În ce priveşte rolul dlui Tilea în această nouă maşinaţie pusă la cale, iată cum îl 

caracterizează ziarul „România Nouă“ din Cluj, într-un articol intitulat: Şi obraznic şi dobitoc! 

 

D. Maniu nu trădează 

 

 „Isprava de la Uioara este rodul unei obrăznicii fără pereche. Cine a săvârşit-o se zbate 

de mult să i se creadă nerozia, că este un «adversar» – vezi, Doamne – al dlui Maniu şi că 

«cercurile competente» îl pun în cumpănă, ca valoare, cu personalitatea marelui bărbat de stat. 

Iar noi, cunoscând pasărea, nu putem aduce părintelui nostru sufletesc jignirea de a lua în 

serios o asemenea nerozie cu urechile cât vânturătoarele de la maşinile de treierat. 

 În al doilea rând: dobitocia patologică a aceluiaşi domn iese la iveală cum răsare 

catârul dintre oi. Căci cine cunoaşte pe d. Maniu şi cine, mai ales, a avut prilejul de a colabora 

cu Dsa în luptele politice, ştie, până la saturaţie, că Dsa nu-şi trădează preocupările mari nu 

unui om pe care-l stimează, dar care nu face parte din partidul său, dar nici chiar celor mai 

apropiaţi şi mai intimi colaboratori ai săi. Din discreţiunea şi din legendara stăpânire de sine a 

dlui Maniu s-a făcut atâta caz în publicistica românească, încât, în adevăr, nu ştim ce rost ar 
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mai putea să aibă, acum, o slobozire în polemică cu prietenul de la Londra al dlui Inutilea, 

care, desigur, nu poate fi decât un negustor de cherestea oarecare. 

 Judece cititorii dacă atitudinea noastră este demnă sau nu.“ 

* 

 Se poate constata din cele relatate mai sus cât de impresionaţi sunt ardelenii de aşa-

zisa „situaţie gravă“ creată de „destăinuirile“ dlui Tilea. 

 

„Facla“, 9 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol.428. 
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„ŢARA NOASTRĂ“ PUBLICĂ UN ARTICOL DEOPOTRIVĂ OSTIL  

LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU ŞI A LUI IULIU MANIU 

 

 

Uneltirile dlui Iuliu Maniu 

 

– Un plan republican pus la cale la Cap Martin. Destăinuirile dlui Tilea.  

Logica antimonarhică a dlui Iuliu Maniu. Situaţia Partidului Naţional Ţărănist. Conspiraţia 

dlui N. Titulescu – 

 

Furtuna dezlănţuită de senzaţionalele declaraţii făcute la Uioara de d. V.V. Tilea nu s-a 

potolit încă. În presă dezvăluirile dlui V.V. Tilea sunt cu aprindere comentate. Iar lumea 

politică fierbe din nou. Ce s-a întâmplat? 

D. Iuliu Maniu, care se află de mai multă vreme în străinătate, a făcut o vizită dlui N. 

Titulescu la Cap Martin. Ce s-a discutat acolo e greu de ghicit. Întrevederea a fost, într-

adevăr, savant pusă la cale pentru a fi ferită de orice indiscreţie. Misterul de la Cap Martin 

începe totuşi să se lumineze. D. N. Titulescu, despre care se ştie că vorbeşte foarte mult, a 

comunicat unor prieteni câteva părţi esenţiale din convorbirile sale cu d. Iuliu Maniu. Între 

fericiţii care s-au împărtăşit din secretele de la Cap Martin, este şi un englez, prieten al dlui 

V.V. Tilea. Şi iată cum enigma conspiraţiei începe să se dezlege. 

 

Uneltirile dlui Maniu 

 

La Cap Martin d. Iuliu Maniu ar fi propus dlui N. Titulescu să ducă o acţiune comună 

pentru a determina în ţară un curent de opinie republicană. Fireşte, zvonul acesta s-ar părea 

absurd, totuşi cei care cunosc activitatea de după război a dlui Iuliu Maniu îşi dau seama de 

adevărul acestor ştiri. Pus în cauză de o presă care-l soma să retracteze, d. V.V. Tilea a 

declarat că-şi menţine întru totul afirmaţiunile sale. În clipa aceasta evenimentul de la Cap 

Martin ia, oricum, proporţii mari, nu prin influenţa pe care ar avea-o în ţară, ci, mai ales, prin 

conspiraţia pe care doi oameni învinşi, două epave politice, o ţes în umbră, ascultând parcă de 

un consemn tainic – şi d. N. Titulescu este răsfăţatul lojilor masonice – cu scopul de a câştiga 

o nouă influenţă în viaţa noastră publică prin asemenea criminale gânduri. 

D. N. Titulescu s-a grăbit să dezmintă. Era de datoria sa să repare o teribilă 

indiscreţie. 

D. Iuliu Maniu n-a dezminţit însă nimic. E adevărat că ziarul „Dreptatea“ a schiţat un 

violent protest, mai mult platonic însă, din care lipseşte precizia. D. Iuliu Maniu n-a dezminţit 

şi n-a autorizat pe nimeni să vorbească în numele său. D. Iuliu Maniu nu comunică niciodată 
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prin „Dreptatea“, ci prin „România Nouă“, ziarul său personal şi al dlui Romulus Boilă. Se 

întâmplă că „România Nouă“, atât de guralivă altădată, astăzi tace, când datoria sa era să 

vorbească, pentru a risipi asemenea sinistre zvonuri. „România Nouă“ tace pentru că d. Iuliu 

Maniu nu vrea să dezmintă. 

 

Este, totuşi, posibil 

 

Din partea dlui Iuliu Maniu totul este de aşteptat. În nenumărate împrejurări dl Iuliu 

Maniu şi-a dovedit sentimentele sale de ostilitate faţă de aşezarea noastră constituţională. Dl 

Iuliu Maniu n-a vrut unirea, ci numai autonomia Ardealului, peste care se visa şef de 

republică. În momentul în care planurile sale au eşuat, dl Iuliu Maniu a inventat Consiliul 

Dirigent, cu scopul de a imita în noul stat românesc dualismul austro-ungar. Lichidarea 

violentă a guvernului regionalist de la Sibiu a pus capăt acestei ciudăţenii. De atunci şi până 

astăzi, dl Iuliu Maniu a rămas pe aceleaşi poziţii. A torpilat Regenţa, în care a izbutit să 

introducă un om de paie, pe regretatul Sărăţeanu, care să se afle oricând la discreţia sa. La un 

moment dat se vorbea chiar de intrarea dlui Iuliu Maniu în Regenţă, ca o primă fază de 

realizare a intenţiilor sale. La întoarcerea Regelui în ţară, dl Iuliu Maniu a avut o atitudine 

mizerabilă. În manifestările ulterioare, dl Iuliu Maniu a continuat să activeze împotriva ordinii 

noastre constituţionale. Literatura sa antimonarhică s-a răspândit pe foi volante, tipărite în 

ateliere neidentificate. Iar în cuvântările sale rostite la Vinţ şi în alte părţi, dl Iuliu Maniu nu s-

a ferit să-şi rostească fantasticele sale intenţii.  

 

Situaţia partidului 

 

În urma destăinuirilor dlui V.V. Tilea, situaţia Partidului Naţional Ţărănist este, într-

adevăr, disperată. Politica de frondă faţă de monarhie înseamnă pur şi simplu sinucidere. Ţara 

respinge cu indignare asemenea şarlatanii electorale.  

„Dreptatea“ vorbeşte de monarhismul Partidului Naţional Ţărănist. „Dreptatea“ ştie 

însă că d. Maniu nutreşte, de mai multă vreme, aceste gânduri. D. Iuliu Maniu n-a fost însă 

niciodată admonestat pentru aceste lucruri, iar situaţia sa în partid n-a fost, în niciun fel, 

lămurită.  

Partidul este complice cu d. Iuliu Maniu. Se cunoaşte paralelismul celor două tactici: 

una de devotament faţă de Coroană, cealaltă de şantaj. Fiecare este întrebuinţată după 

împrejurări. Tactica Mihalache este oarecum părăsită şi se revine la tactica Maniu: şantajul.  

D. Ion Mihalache nu mai este stăpân peste partid. Echivocul ţărănist trebuie limpezit. 

Semnificativ este faptul că aceste zvonuri pornesc din vila dlui N. Titulescu de la Cap 

Martin. D. N. Titulescu este acum uneltitor. După ce a pledat la Londra pentru Internaţionala 

a treia, d. N. Titulescu lasă să se înţeleagă că ar duce o politică antimonarhică, dar de aici se 

vede, în primul rând, că tristeţea debarcării sale nu s-a risipit încă şi că, pentru a-şi salva o 

situaţie personală şi egoistă, nu s-ar da în lături de la acţiuni criminale.  

D. N. Titulescu nu se mai întoarce în ţară. În schimb ar lucra aici prin d. Iuliu Maniu. 

D. N. Titulescu speră să aibă şi Dsa una din această „afacere“. Cât, nu se ştie. 

 

“Ţara Noastră“, 9 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „LUPTA“ CU PRIVIRE LA  
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CĂLĂTORIA ÎN STRĂINĂTATE A LUI IULIU MANIU ŞI LA  

ÎNTÂLNIRILE SALE CU NICOLAE TITULESCU 

 

 

Între dnii Maniu şi Titulescu „perfectă identitate de vederi“ 

Călătoria fostului prim-ministru în străinătate 

 

 Ziarul „România Nouă“ din Cluj, care, adeseori, are bune informaţiuni în ceea ce 

priveşte activitatea politică a dlui Iuliu Maniu, publică în ultimul său număr: 

 A ţinut nu numai să tăinuiască sau să reţină toate ştirile privitoare la călătoria dlui 

Maniu, ci, mai mult, să împiedice cu orice preţ eventualele primiri de care se putea bucura d. 

Maniu la Paris sau aiurea. 

 Onorabilii n-au reuşit însă, după cum se va vedea în cele relatate aici. 

 Am stat de vorbă cu dnii Ion Rechiţeanu şi Aurel Leucuţia, care au sosit în ţară. 

 Dlor au binevoit să ne informeze că d. Maniu a plecat încă din luna aprilie, direct la 

Viena. De aici Dsa s-a deplasat două zile la Praga, unde s-a întâlnit cu d. Milan Hodža, 

preşedintele guvernului cehoslovac. 

 De la Praga, d. Maniu s-a întors la Semmering, unde a petrecut sărbătorile Paştelui. 

 De la Semmering, d. Maniu, în societatea dlor Ion Rechiţeanu şi Aurel Leucuţia, a 

plecat cu maşina peste Salzburg, la München, unde a petrecut câteva zile. De la München s-a 

dus la Bregenz (Constanz), apoi peste Şviţera (atingând punctele Zürich, Luzern, Berna, 

Lausanne şi Geneva) s-a dus la Lyon. 

 De la Lyon, unde a stat 2 zile, s-a dus la Beau Soleil. De aici a vorbit cu d. Titulescu la 

telefon, interesându-se de sănătatea fostului nostru ministru de Externe. D. Titulescu i-a 

comunicat că ar vrea să-l vadă şi în acest scop va veni la Beau Soleil. D. Maniu, la rândul său, 

a ţinut să-i facă o vizită dlui Titulescu la Cap Martin, unde a petrecut câteva zile. 

 În cursul acestor zile, cei doi bărbaţi de stat au avut numeroase întrevederi. Nu suntem 

autorizaţi să publicăm vreo comunicare oficială, dar având cele mai bune informaţii, putem 

afirma că d-nii Maniu şi Titulescu au constatat identitatea punctelor lor de vedere asupra 

tuturor problemelor interne şi externe. 

 Tot ceea ce îi mai deosebeşte este hotărârea încă neschimbată a dlui Titulescu de a nu 

mai participa activ în politica militantă. 

 De la Cap Martin, d. Maniu a plecat, peste Toulouse, la Lourdes, unde a stat o zi. De 

aici, peste Biaritz, Bordeaux şi Orleans, s-a dus la Paris. 

 D. Maniu a făcut o călătorie de studii, mai ales în regiunile viticole ale Franţei, 

neîntrelăsând să viziteze nici marile stabilimente industriale. 

 La Paris, d. Maniu – cum era şi firesc – a avut numeroase întrevederi politice. Astfel, 

Dsa a fost primit de către d. Delbos, ministru de Externe şi d. Daladier, ministru de Război. 

Cu d. Blum, pe atunci prim-ministru, a luat dejunul la directorul ziarului „Petit Parisien“. D. 

Maniu a văzut încă pe dnii Sarraut, Reynaud, Léger, Flandin, Paul-Boncour, etc. etc. şi 

aproape pe toţi directorii de ziare. D. Maniu a fost invitat la numeroase dejunuri, ceaiuri, 

dineuri etc. 

 D. Maniu şi-a depus cartea de vizită la Preşedintele Republicii, care la rândul său şi-a 

depus şi el cartea de vizită la hotelul unde locuia d. Maniu. 

 Pretutindeni, d. Maniu a fost primit cu o deosebită atenţiune, bărbaţii de stat cu care a 

convorbit au ţinut să dovedească mereu simpatia şi consideraţia excepţională pe care o au faţă 

de d. Maniu. Suntem informaţi că chiar unii dintre gazetarii francezi au ţinut să prevină pe d. 

Maniu de măsurile de sabotare şi izolare. Francezii s-au arătat profund indignaţi de 

practicarea unor asemenea maniere inelegante. 
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 De la Paris, d. Maniu a plecat la 1 iulie şi a vizitat regiunea Saarului. De acolo, prin 

Nürnberg, a sosit la Karlsbad, unde de asemenea va sta câteva zile. 

 

„Lupta“, 10 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 428. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Breasta], 10 iulie 1937 

 

 Maniu a dat de la Karlsbad dezminţirea cerută de tineretul partidului. Tilea, într-o 

cuvântare la Sibiu, acuzase pe Maniu că fusese la Cap Martin să propună lui Titulescu 

înfiinţarea Republicii în România (parcă ar sta în mâna lor!). Titulescu dedese numaidecât o 

categorică dezminţire acestor braşoave de Sibiu – dar Maniu tăcuse. Un gazetar punându-i 

lângă Sprudel
165

 arzătoare chestiune, domnul fost prezident a respins cu indignare acuzaţia 

dlui Tilea, adăugând (ca să-şi explice tăcerea de până acum) că sunt oameni care nu merită să 

li se facă nici măcar cinstea unei dezminţiri! 

– 

 Consecinţele gării lui Titulescu au fost cele prevăzute: Regele n-a mai reînnoit 

mandatul lui Tabacovici la Căile Ferate. Dl Tabacovici afirmă prin gazete că dânsul a dorit să 

se retragă (e şi om să lase din gheare asemenea pleaşcă), pe când toată lumea ştie că 

Franasovici a fost cu decretul lui de renumire la Rege – şi că Regele l-a ras. Ce doliu pentru 

toată banda care se înfrupta de la oropsitele noastre căi ferate! Nu e vorba, vor găsi şmecherii 

pe alţii, şi apoi le-a rămas Macovei. Cel nenorocit, în realitate, e numai Tabacovici, căci 

numai el pierde milioanele atât de uşor de agonisit. Încă un „titular“ la pământ – nu pot să 

spun că nu-mi face plăcere. Dar tot au mai rămas vreo doi…   

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 33. 
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ZIARUL „DREPTATEA“ DEZMINTE CATEGORIC AFIRMAŢIILE LUI  

VIOREL VIRGIL TILEA PRIVIND PRESUPUSE INTENŢII REPUBLICANE  

ALE LUI IULIU MANIU 

 

 

Intriga Tilea complet demascată 

 

O declaraţie a dlui Iuliu Maniu şi o chestie de moralitate politică 

 

                                                 
165

 Localitate, izvor lângă Karlovy Vary (Karlsbad). Sare de ~, apă minerală naturală de ~. 
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 Intriga, cusută cu odgonul de d. Viorel Tilea, la Uioara, a primit prima dezminţire din 

partea dlui Titulescu. 

 Fostul ministru de Externe a somat pe traficantul de cherestea să comunice numele 

„prietenului de la Londra“ care l-a pus în curent cu „complotul“ de pe Coasta de Azur. 

 Viorel, ocupat cu vânzarea unor lemne Budapestei, a amânat sine die răspunsul său. 

 Între timp, ziarul „România nouă“ de la Cluj a făcut portretul dlui Tilea, care este 

cunoscut în Ardeal drept un om „prost şi obraznic“, iar d. Mihai Popovici a amintit alte scene 

din viaţa de intrigant a secăturii de la Uioara. 

 „Universul“ de ieri publică o declaraţie a dlui Iuliu Maniu, făcută unui redactor al său 

la Karlsbad. 

 Declaraţia este însoţită de un amplu comentariu, în care problema Tilea, din punct de 

vedere al „moralităţii politice“, este pusă pe larg. 

 Reproducem, în cele ce urmează, declaraţia dlui Maniu şi comentariul ziarului 

„Universul“ pentru a se vedea că ticăloşia de la Uioara este o chestiune care trece dincolo de 

graniţele partidului nostru, ea punând pe gânduri întreaga lume politică, uluită de proporţiile 

pe care începe să le ia lichelismul în viaţa publică românească. 

 Iată ce scrie „Universul“: 

 

O dezminţire a dlui Maniu 

 

 Un redactor al ziarului nostru, întâlnind la Karlsbad pe d. Iuliu Maniu – care în acest 

moment îşi face cura acolo –, l-a întrebat ce are de spus în legătură cu declaraţiile făcute de d. 

V. Tilea şi care au făcut atâta vâlvă. 

 D. Maniu a răspuns: 

 „Declaraţiile categorice şi în totul corespunzătoare adevărului, făcute ziarului 

«Universul» de d. Titulescu, fac de prisos orice alte declaraţii din partea mea. 

 Opinia publică ştie că sunt oameni ale căror vorbe nu merită dezminţire, măcar că ei 

sunt tot atât de bine cunoscuţi, ca şi intenţiile şi inspiratorii lor.“ 

* 

 Din clipa în care – cronicari imparţiali – am reprodus acum câteva zile cele spuse de d. 

Tilea la Uioara cu privire la întrevederea dintre dnii Maniu şi Titulescu, am avut convingerea 

că pretinsele informaţiuni nu pot fi adevărate. 

 În dorinţa de a restabili cât mai degrabă adevărul şi spre a contribui astfel la înlăturarea 

unei intrigi care nu putea decât să deservească actuala organizare a statului nostru, ne-am 

adresat dlui Titulescu comunicându-i cele susţinute de d. Tilea. 

 Se ştie că d. Titulescu ne-a autorizat să dezminţim în modul cel mai categoric 

afirmaţiile dlui Tilea şi să arătăm că nici acum şi nici de când îl cunoaşte pe d. Iuliu Maniu, n-

a fost vreodată vorba între Dsa şi fostul preşedinte de Consiliu despre regim republican sau 

despre vreo propunere de sprijin pentru aşa ceva. 

 Acum, d. Maniu, la rândul său, după cum s-a putut vedea din declaraţiile Dsale de mai 

sus, dezminte categoric afirmaţiile dlui Tilea. 

 Adevărul este deci complet restabilit şi intriga demascată. 

 Rămâne totuşi o chestiune de moralitate politică. 

 Cum e posibil, într-adevăr, ca un om politic, fost subsecretar de stat, deci presupus, cel 

puţin, om serios, să răspândească, – fără niciun fel de control prealabil, pe seama a doi 

fruntaşi ai vieţii politice româneşti, şi alături de care a avut onoarea să colaboreze în aceleaşi 

guverne – informaţiuni tendenţioase şi cu caracter calomnios? 

 Acest sistem de luptă lipsit de bună credinţă şi pătimaş trebuie să dispară din viaţa 

noastră politică. 
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 Atunci când se discută – mai ales de cei mai tineri – actele unor oameni politici care au 

contribuit prin munca, înţelepciunea şi patriotismul lor, la binele ţării şi al neamului se 

impune mai mult control, mai multă bună credinţă şi mai multă stăpânire de sine. 

 „Pune, Doamne, strajă gurii mele!“ – spune înţelepciunea românului. 

 Ce bine făcea d. Tilea dacă încerca să-şi apropie această înţelepciune. 

 

„Dreptatea“, 11 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 429. 
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“LUMEA ROMÂNEASCĂ“ ACUZĂ INJURIILE ADUSE DE  

GHEORGHE BRĂTIANU LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

[„Injuriile adresate dlui N. Titulescu“] 

 

 Ne-am obişnuit cu gafele politice ale dlui Jorj Brătianu. Ne-am obişnuit şi cu injuriile 

„oficiosului“ „Mişcarea“. În ţigănia politicii noastre interne, faptele dlui Jorj şi ale ciracilor 

săi aduc doar o notă aparte. Atunci însă când d. Brătianu se amestecă în chestiuni de politică 

externă, „acţiunile“ Dsale nu mai pot fi trecute, binevoitor, cu vederea. Nu pot fi trecute cu 

vederea îndeosebi pentru că în afara hotarelor ţării nu toţi cunosc adevărata greutate politică a 

dlui Brătianu şi întotdeauna se găsesc binevoitori care, exagerând rolul Dsale, să-i utilizeze 

spusele pentru intrigi ce servesc interesele cele mai duşmănoase nouă. Astfel, semnalăm aici 

injuriile adresate dlui N. Titulescu pe care presa poloneză le publică cu multă bucurie, sub 

titlul de o şchioapă: „Jidanul rătăcitor al politicii româneşti“. 

 Desigur, d. Jorj nu şi-a dat seamă când a spus la Cetatea Albă ceea ce toţi ştim şi ceea 

ce mai bine ţinea în guşă, că în străinătate ar putea fi luat în serios şi poate că şi-a dat şi mai 

puţin seamă că spusele lui vor servi ca instrument intrigilor unei „mari puteri“ străine. Dar 

dacă d. Jorj este un naiv, să-şi limiteze acţiunea ingenună la politica internă, căci în politica 

din afară nu se ştie când actele nevinovate se pot preface în acţiuni trădătoare a marilor 

interese ale neamului. 

 

„Lumea Românească“, 13 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, 

vol. 429. 
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ZIARUL „UNIVERSUL“ REPRODUCE ŞTIREA APĂRUTĂ ÎN  

ZIARUL LONDONEZ „DAILY TELEGRAPH“ PRIVIND  

VIZITA LUI NICOLAE TITULESCU ÎN ANGLIA 

 

 

„Daily Telegraph“ despre vizita dlui Titulescu în Anglia 

 

Londra, 12 iunie. 

 D. Jevtić a venit azi dimineaţă, cu avionul, de la Paris spre a vedea pe d. Titulescu. 
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 Dsa s-a înapoiat la Paris tot cu avionul, astă-seară. 

 „Daily Telegraph“ de azi publică următoarele: 

 „Vizita dlui Titulescu în această ţară, vizită care a durat mai multe săptămâni, se 

sfârşeşte săptămâna viitoare. Această vizită trebuie să fi fost pentru Dsa o experienţă 

remarcabilă. Considerăm că nu se poate stabili nicio paralelă între vizita Dsale şi aceea a 

vreunui ministru de Afaceri Străine din statele balcanice, dat fiind că i s-a cerut dlui Titulescu 

să vorbească în Camera Comunelor, atât de majorităţile guvernamentale, cât şi de opoziţie. 

 Acum 10 zile, d. Titulescu a ţinut o conferinţă despre chestiunile internaţionale, în faţa 

unui mare număr de membri ai majorităţii, care susţine guvernul în Camera Comunelor. 

 Această conferinţă a avut atât de mare succes, încât opoziţia la rândul ei a voit să 

asculte şi ea pe d. Titulescu. 

 D. Noel Baker a aranjat o altă întrunire miercurea trecută, pentru opoziţie. Peste 100 

de membri ai opoziţiei, prezidaţi de maiorul Athlee, au luat parte la această întrunire. 

 În aceeaşi seară, d. Titulescu a ţinut o conferinţă la Institutul Regal al Afacerilor 

Străine, la Chatham House. 

 Dacă nu am fi înştiinţaţi la timp, în acest ziar, că împăratul Abisiniei va fi prezent, d. 

Titulescu ar fi vorbit marţi, asupra securităţii colective, la Universitatea din Cambridge. 

 D. Titulescu se întoarce în România într-un viitor apropiat. 

 Dsa este membru pe viaţă al Parlamentului. Nu ar fi surprinzător că reocupându-şi 

locul să reintre pe calea opoziţiei în viaţa politică a României.“ 

 

„Universul“, 14 iulie 1937. 
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„FACLA“ PLEDEAZĂ PENTRU CONTINUAREA LINIEI TITULESCU  

ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE 

 

 

Revizuiri, reveniri şi menţineri 

 

Războiul din Spania, războiul din Extremul Orient şi în general tensiunea 

internaţională reactualizează problema politicii noastre externe. Niciodată de la plecarea dlui 

N. Titulescu această problemă n-a fost pe al doilea plan; pe drept sau pe nedrept, impresia 

unei modificări, fie ea de nuanţă, a menţinut încordată atenţiunea unei opinii publice care, 

incapabilă să influenţeze activ mersul lucrurilor, se mulţumea cu simpla lui înregistrare. 

D. Victor Antonescu, aflat în tot timpul ministeriatului dumisale într-o permanentă 

călătorie de informaţii, a încercat să suplinească tot ceea ce în instalarea dumisale fusese 

improvizaţie şi „forţare de mână“ printr-o lăudabilă stăruinţă de a cunoaşte lucrurile direct, de 

a verifica prietenii şi angajamente la faţa locului şi de a construi astfel o bază practică unei 

politici rămase în incertitudine.  

Rezultatul a fost – cu nuanţele personale pe care oricine le presupune – menţinerea 

liniilor mari de orientare în politica externă şi verificarea cu favorabilă concluzie a unor 

legături datând din vremurile războiului. Faptul că adversarii politicii actuale continuă să-l 

atace pe d. N. Titulescu denotă că divergenţele dintre cei doi miniştri nu sunt esenţiale, 

urmaşul respectând ceea ce în construcţia predecesorului depăşea contribuţia oricât de 

strălucită a unei personalităţi, pentru a se integra istoriei noastre diplomatice.  
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Evident există în viaţa noastră publică mai multe tendinţe de confuzie decât existau 

odinioară şi unele partide au abandonat chiar paravanul pentru a se manifesta în favoarea unei 

politici de aventură.  

Interesele mari ale statului, integritatea frontierelor şi răspunderea istorică pe care 

Regele Ţării cu atâta energie şi-a asumat-o stau însă chezăşie de stabilitate.   

Fie ca marile furtuni internaţionale să nu zdruncine bunul simţ al poporului obişnuit să 

mizeze fericit pe cartea externă.  

Gnom 

 

„Facla“, 14 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 429. 
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COMENTARII SEMNATE DE CAMIL BALTAZAR ÎN ZIARUL „ADEVĂRUL“  

PE MARGINEA PREFEŢEI SEMNATE DE NICOLAE TITULESCU  

ÎN CARTEA DEDICATĂ LUI EDVARD BENEŠ 

 

 

Prefaţa dlui Titulescu 

 

 Acum câţiva ani, trebuind să întocmesc un număr omagial de revistă pentru Titulescu, 

am făcut revelatoarea descoperire a scriitorului care dublează pe omul de gând şi mai ales a 

cugetătorului, care se străvede în vorbitorul strălucit. 

 Discursurile păstrau şi când le citeai tonul de lucru vorbit, cu acea diamantină frazare 

şi gradare, dar între rânduri se mai insinua ceva, ceva ce nu aparţinea vorbitorului şi care abia 

la citirea discursului se releva: o substanţă mai adâncă, o cugetare ce depăşea efemerul unui 

discurs politic şi conţinea ceva mai mult care i-ar fi permis să fie şi pagină de carte, un eseu. 

 Darul acesta, de a gândi vorbind şi de a presăra discursuri de o clipă sau de o zi cu idei 

şi sugestii mai înalte, îl posedă şi d. Nicolae Iorga. Dar citind un discurs al dlui Titulescu, mi-

am dat seama de ce marile sale cuvântări nu s-au pulverizat în clipa când au fost rostite, ci au 

trăit, în mod excepţional, mai mult decât efemeritatea ce e sortită unui discurs politic. 

 Regăsesc aceleaşi calităţi de om de drept, de cugetător strălucit şi de original creator 

de idei în cadrul politicului şi în prefaţa pe care d. Nicolae Titulescu a scris-o pentru o carte 

despre Beneš, prefaţă care a apărut tradusă şi la noi într-unul din numerele „Dimineţii“ de la 

sfârşitul lunii trecute. 

 „Preşedintele Beneš“ e o pagină de confruntare şi critică a stărilor actuale sociale şi de 

caracterizare a regimurilor politice de după război. 

 Trecând în revistă istoria Europei de după război, d. Titulescu recunoaşte că această 

perioadă este caracterizată de preponderenţa anumitor individualităţi. 

 „Am cunoscut odinioară Europa lui Metternich“, adaugă d. Titulescu, „am cunoscut 

Europa lui Bismarck“. „Dar timpurile care au precedat Marele Război au fost acelea în care 

curentele de opiniune publică erau atât de tari, încât omul de stat, cu tot aerul ce-şi dădea că le 

diriguieşte, se mulţumea de cele mai multe ori să le urmeze.“ 

 Afirmaţie tot atât de justă ca şi constatarea că în Europa de după război personalităţi 

foarte puternice, în numele doctrinelor celor mai diverse, sunt urmate de mase a căror 

religiune efectivă constă în faptul de a idolatriza. 

 Continuând cu caracterizarea sa fericită, d. Titulescu are prilejul să dea formula 

ideologică a dictatorului de azi şi spune: „Desigur aceste personalităţi au calităţi de prim ordin 
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care explică ascendentul lor asupra popoarelor ce conduc mai mult decât ideologia pe care o 

încarnează. Dar, dacă ne uităm mai de aproape, pentru multe din aceste personalităţi, forţa lor 

este datorită absorbirii libertăţii maselor în serviciul puterii lor sau, mai exact, în serviciul a 

ceea ce, în calitatea lor de iniţiaţi, ei consideră că e misiunea lor de a guverna lumea“. 

 Mărturisesc că n-am mai citit o caracterizare mai lucidă şi mai pregnantă a 

dictatorului. 

 Ca o antiteză a acestui tip de guvernant, d. Titulescu opune pe oamenii mari care fac 

excepţie la acest fel de a-şi afirma personalitatea şi pune în primul plan pe preşedintele Beneš. 

Arătând că şeful politic al Republicii Cehoslovace e stăpânit de doctrina democratică cea mai 

sănătoasă care ştie să concilieze poruncile libertăţii cu cele ale autorităţii, d. Titulescu ne dă 

imaginea acestui om în continuă ascensiune timp de aproape 20 de ani şi în continuă 

concurenţă cu cei care râvneau să atingă aceleaşi culmi. 

 Dar partea cea mai strălucită a caracterizării preşedintelui Beneš şi care e de-a dreptul 

un trouvaille este această frază de gândire plastică: „Caracteristica preşedintelui Beneš constă 

în faptul că puterea lui nu este alcătuită din totalul libertăţilor pierdute de concetăţenii săi“. 

 Explicând pricinile încrederii pe care i-o poartă poporul său dlui Beneš, d. Titulescu 

dovedeşte că această continuitate a misiunii sale s-a transformat progresiv într-un capital 

politic reversibil. După cum odinioară nu se putea pronunţa numele Cehoslovaciei fără a 

pronunţa pe acela al doctorului Edvard Beneš, nu se poate azi pronunţa numele preşedintelui 

Beneš fără a nu i se asocia imediat cel al Patriei sale. Personalitatea Beneš, transformată în 

capital politic prin încrederea nelimitată şi neîntreruptă a ţării sale este pe punctul de a 

produce dobândă în profitul colectivităţii care l-a susţinut fără slăbiciune şi pentru care el a 

lucrat cu un devotament ce nu a cunoscut niciodată limita. 

 Punând astfel pe figura dlui Beneš lumina aceasta portretuală a tribunului popular, d. 

Titulescu îşi încheie prefaţa cu profeticele cuvinte: „Preşedintele Beneš este într-adevăr o 

fiinţă privilegiată: soarta lui este de a trăi în mod conştient istoria, aşa cum a făcut-o, aşa cum 

o va face şi aşa cum va fi scrisă de acei care vor să se supună imperativului categoric al 

adevărului“. 

Camil Baltazar 

 

„Adevărul“, 15 iulie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 17 iulie 1937 

 

 Înapoiat ieri-seară la Bucureşti, găsesc un plic de la Antoine Bibescu, cu următorul 

bileţel: 

 „Monsieur Titulesco a profité de ses amitiés avec Pertinax et Madame Tabouis pour 

faire attaquer la Roumanie à Paris. Il a fait intervenir ses amis russes auprès de Monsieur 

Gabriel Péri, le rédacteur de politique étranger dans le journal bolchévik „L’Humanité“. 
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 Les commentaires sont superflus“.
166

 

 Pe lângă bileţel, două tăieturi din „Echo de Paris“ şi una din „L’Humanité“ cu articole 

semnate de Pertinax şi de Péri. 

 „Höchst interessant!“
167

 

 Vechea şi cunoscuta metodă a lui Titulescu, de a mărturisi personal prietenie şi 

devotament (sunt sigur că la Paris, dacă l-a primit, s-a gudurat ca un câine la picioarele 

Regelui), de a monta campanii duse de alţii şi de a protesta împotriva lor. 

 Dar de data asta şmecherul şi-a dat în petec sau, mai bine zis, n-a avut noroc, căci 

vinovatul nu e el. Articolul lui Péri în „L’Humanité“ a ieşit cu portretul lui Titulescu în 

mijlocul coloanelor! Au trebuit să fie scene inenarabile, convulsiuni şi leşinuri… 

 Articolul lui Péri e de o rară violenţă împotriva lui Beck (pe care-l tratează de trădător 

expulzat din Franţa după cererea mareşalului Foch) şi a Poloniei şi plin de insinuări perfide la 

adresa României şi a Regelui său. Articolul sfârşeşte prin următorul alineat: 

 „Les Français qui veulent la paix ont choisi
168

. Mais ce choix suppose de la part du 

gouvernement français une certaine attitude. Après les manifestations de Varsovie, la France 

doit dire au colonel polonais et au monarque trouble de Bucarest, qu’il est camouflets que l’on 

ne saurait tolérer“
169

. 

 Dl Péri ajunge la aceste amabilităţi printr-o naturală deducţie, pornind de la 

argumentele lui Monsieur Titulesco, pe care-l citează şi-l acoperă cu flori. Pe el şi 

Cehoslovacia. Pentru noi numai noroi. Deja articolul e intitulat: Les émissaires du Führer 

s’agitent : le roi Carol et le colonel Beck
170

 şi, înainte de a ajunge la concluzia mai sus 

reprodusă, dl Gabriel Péri scrie: „Il faut dire que le colonel Beck trouve une audience très 

favorable auprès du roi Carol. Périodiquement, le monarque produit des déclarations d’amour 

envers la France. Il arrive même qu’a Paris certains journaux de gauche se laissent prendre à 

cette comédie et reproduisent avec attendrissement comique ses déclarations. Coupable 

aveuglement; Carol sert dans ces conjonctures la cause du colonel, c’est a dire la cause du 

Führer!“
171

 

                                                 
166

 Monsieur Titulesco a profité de ses amitiés avec Pertinax et Madame Tabouis pour faire 

attaquer la Roumanie à Paris. Il a fait intervenir ses amis russes auprès de Monsieur Gabriel 

Péri, le rédacteur de politique étranger dans le journal bolchévik „L’Humanité“. Les 

commentaires sont superflus (fr.) – Dl Titulescu a profitat de prietenia cu Pertinax şi dna 

Tabouis pentru a ataca România la Paris. A făcut ca amicii săi ruşi să intervină pe lângă dl 

Gabriel Péri, redactorul de politică externă al ziarului bolşevic „L’Humanité“. Comentariile 

sunt de prisos. 
167

 Höchst interessant! (germ.) – Extrem de interesant! 
168

 E vorba de două alternative „fixate“ Franţei de Monsieur Titulesco, în conferinţa sa de la Bordeaux. 
169

 Les Français qui veulent la paix ont choisi. Mais ce choix suppose de la part du gouvernement français une 

certaine attitude. Après les manifestations de Varsovie, la France doit dire au colonel polonais et au monarque 

trouble de Bucarest, qu’il est camouflets que l’on ne saurait tolérer (fr.) – Francezii care doresc pacea au ales. 

Dar această alegere presupune din partea guvernului francez o anumită atitudine. După manifestările de la 

Varşovia, Franţa trebuie să spună colonelului polonez şi monarhului confuz de la Bucureşti că sunt afronturi care 

n-ar putea fi tolerate. 
170

 Les émissaires du Führer s’agitent : le roi Carol et le colonel Beck (fr.) – Emisarii Führer-ului se agită: Regele 

Carol şi colonelul Beck.  
171

 Il faut dire que le colonel Beck trouve une audience très favorable auprès du roi Carol. Périodiquement, le 

monarque produit des déclarations d’amour envers la France. Il arrive même qu’a Paris certains journaux de 

gauche se laissent prendre à cette comédie et reproduisent avec attendrissement comique ses déclarations. 

Coupable aveuglement; Carol sert dans ces conjonctures la cause du colonel, c’est a dire la cause du Führer! (fr.) 

– Trebuie spus că dl colonel Beck găseşte o audienţă favorabilă la Regele Carol. Periodic, Suveranul face 

declaraţii de dragoste Franţei. Şi chiar se întâmplă ca la Paris, unele ziare de stânga să se lase prinse în această 

comedie şi reproduc cu comică tandreţe aceste declaraţii. Vinovată orbire; Carol serveşte în aceste împrejurări 

cauza colonelului, mai bine zis cauza Führer-ului. 



311 

 

 Că un ziar ca „L’Humanité“, înfeudat comunismului şi Moscovei, scrie asemenea 

baliverne şi tratează cu atâta lipsă de deferenţă pe suveranul unei ţări aliate, se mai pricepe – 

dar pentru obrăzniciile dlui Pertinax, publicate într-un ziar de ordine ca „Echo de Paris“, nu 

există explicaţii în afară de înrâurirea lui Monsieur Titulesco. 

 Scrise cu venin, articolele lui Pertinax mai sunt şi tâmpite. Într-unul, despre vizita 

Regelui Carol la Varşovia, scribul „care nu ia parale“ acuză pe Regele Carol şi pe colonelul 

Beck de complicitate în vederea stabilirii dictaturii în cele două ţări şi a cuceririi Ucrainei! 

Mai departe, scribul desluşeşte că după ce Monsieur Titulesco a încheiat, prin definiţia 

agresorului (!), un tratat de prietenie cu Sovietele şi „a sterilizat astfel alianţa polono-română“, 

Regele l-a concediat şi s-a aruncat în braţele lui Beck, înclinând mult să rupă cu politica 

franceză. Ca dovadă a acestei din urmă tendinţe, Pertinax citează câteva cuvinte dintr-un 

interviu dat de Rege unui ziar polonez, „Ilustrovani Kurjir Codjienny“, şi conchide că 

România şi Polonia nu pot rămâne simultan aliaţii Franţei, beneficiarii armamentelor ce 

aceasta le procură, şi totodată adversarii ei pe planul politicii lor externe. Ura cu care vorbeşte 

de Beck dezvăluie originea informaţiilor dlui Pertinax; silueta lui Titulescu se designează în 

spatele lui. 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 42–44. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „TEMPO“ PRIVIND EVENTUALE ÎNTREVEDERI ÎN 

STRĂINĂTATE ALE MAREŞALULUI  

ALEXANDRU AVERESCU CU NICOLAE TITULESCU,  

G.G. MIRONESCU ŞI OCTAVIAN GOGA  
 

 

Importante întrevederi ale mareşalului Averescu. 

Şeful Partidului Poporului se întâlneşte în străinătate 

cu dnii Titulescu, G.G. Mironescu şi Octavian Goga 

 

 D. mareşal Averescu părăseşte azi Turnu-Severin plecând într-un lung voiaj în 

străinătate. 

 Dsa se va opri mai întâi câteva zile la Milano, apoi va pleca la Evian spre a-şi face 

obişnuita cură. 

* 

 După cum suntem informaţi, şeful Partidului Poporului va avea la Evian câteva 

importante întrevederi politice. Ele se vor produce chiar şi în alte localităţi din Franţa. 

 Ni se afirmă astfel că d. mareşal Averescu se va întâlni în străinătate cu dnii G. G. 

Mironescu şi Octavian Goga. 

 De asemeni, e posibil să aibe loc şi o întrevedere Averescu–Titulescu. 

 În ceea ce priveşte întrevederea cu d. Goga, ni se spune că ea va fi în legătură cu 

tratativele de colaborare dintre averescani şi naţional-creştini, fapt despre care am mai scris în 

aceste coloane. 

 Intimii dlui mareşal nu ascund că şeful lor va avea şi o interesantă activitate politică pe 

timpul vacanţei. 

* 
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 Înapoierea în ţară a dlui mareşal Averescu e scontată pentru prima decadă a lunii 

septembrie. 

 Înainte de-a veni în ţară, Dsa se va opri la Berlin şi Viena. 

 

„Tempo“, 17 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 429. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 18 iulie 1937 

 

 La reflecţie, îmi dau seama că răutatea cu întrevederea de la Sigmaringen, dintr-unul 

din articolele lui Pertinax, e cea mai bună dovadă că zisul scrib a scris sub inspiraţia lui 

Titulescu. Numai Titulescu putea fi în curent despre relaţiile Principesei de Hohenzollern cu 

Führerul. Cantonat în cafeneaua lui democratică, dl Gaultier–Pertinax nu putea şti nimic 

despre asemenea raporturi intime şi secrete dintr-o lume germană foarte specială şi închisă. 

Sunt lucruri pe care numai Titulescu putea să le ştie… 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 48. 
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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 

 

 

Întrevederea Titulescu–Virgil Madgearu 

 

D. Ion Mihalache face intrigi la radical-ţărănişti 

 

 Din cercurile naţional-ţărăniste aflăm că d. Virgil Madgearu a avut o întrevedere la 

Cap Martin cu d. N. Titulescu. 

 D. Virgil Madgearu, ni se spune, a avut, din partea dlui Ion Mihalache, misiunea ca să 

ofere dlui N. Titulescu portofoliul Externelor în cazul când succesiunea actualului guvern s-ar 

rezolva în favoarea naţional-ţărăniştilor. 

D. N. Titulescu a mulţumit dlui Virgil Madgearu pentru atenţia şi prietenia pe care i-o 

poartă d. Ion Mihalache, dar i-a declarat că nu poate primi o astfel de demnitate, întrucât este 

hotărât să stea departe de mişcarea politică din ţară şi întrucât nu socoteşte că în actuala 

conjunctură politică s-ar putea ca succesiunea să revină numai Partidului Naţional Ţărănesc.  



313 

 

D. Virgil Madgearu a comunicat telefonic dlui Ion Mihalache rezultatul acestei 

întrevederi, cerând indicaţii.  

Un foarte apropiat colaborator al dlui Ion Mihalache ne comunică pe cale particulară 

că este posibil ca d. Virgil Madgearu să-l vadă încă o dată pe d. N. Titulescu, pentru a-i 

propune de data aceasta ca să accepte demnitatea de delegat permanent al României la Liga 

Naţiunilor.  

Aceste afirmaţiuni sunt foarte mult comentate în cercurile politice, care sunt de acord 

că d. Ion Mihalache a făcut o mare imprudenţă, dând dlui Virgil Madgearu o astfel de 

misiune. 

 

Steriştii în conflict cu d. Gr. Iunian 

 

În rândurile Partidului Ţărănist Radical a izbucnit între d. Gr. Iunian şi fruntaşii sterişti 

pe chestiunea tacticii pe care partidul ar trebui s-o adopte faţă de naţional-ţărănişti. 

Cercurile apropiate dlui Gr. Iunian consideră atitudinea steriştilor ca fiind pornită din 

inspiraţia dlui Ion Mihalache, care vrea să facă intrigi în gruparea sa.  

Interesându-ne la un fruntaş politic în măsură să ştie în ce constă acest conflict, ne-a 

declarat următoarele: 

„D. Gr. Iunian este iniţiatorul şi sprijinitorul unei formule de guvern neutru, ceea ce 

evident dlui Ion Mihalache nu-i convine. 

Această formulă nu convine nici fruntaşilor sterişti, întrucât în fiefurile lor au de luptat 

cu popularitatea naţional-creştinilor.  

 D. Gr. Iunian nu vrea să vină la putere şi nici nu vrea să-şi verifice popularitatea. Dsa 

luptă, cu autoritatea de care dispune, pentru impunerea unei formule pur democratice.  

Steriştii vor însă să obţină câteva locuri de deputaţi, ceea ce socotesc că ar fi mult mai 

lesne în eventualitatea unui guvern naţional-ţărănesc.  

Steriştii îşi justifică şi atitudinea lor pe chestii de oportunitate politică, cerând crearea 

unui front democratic, cu naţional-ţărăniştii, contra grupărilor şi partidelor de dreapta.  

D. Ion Mihalache, întrucât socoteşte formula dlui Gr. Iunian ca fiind foarte periculoasă 

pentru calculele care se fac de către naţional-ţărănişti, caută să-l forţeze pe d. Gr. Iunian la o 

schimbare de atitudine, prin acţiunea steriştilor“. 

Înregistrăm aceste declaraţii cu toată rezerva şi aşteptăm evenimentele ca să aducă o 

clarificare.  

 

„Naţionalul“, 19 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 429. 
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COMENTARIU APĂRUT ÎN „LUMEA ROMÂNEASCĂ“  

CU PRIVIRE LA ARTICOLELE OSTILE LUI NICOLAE TITULESCU  

PUBLICATE DE PRESA DE DREAPTA 

 

 

[„A întrecut toate marginile închipuirii“] 

 

Vă aduceţi aminte ce scandal a făcut presa de dreapta din faptul că d. N. Titulescu, care nu 

mai deţine azi niciun rol politic în stat, a avut câteva întrevederi la Paris cu fruntaşi ai vieţii 

politice din străinătate? A spumegat, epileptică, „Mişcarea“ dlui George Brătianu, iar „Ţara 
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Noastră“, oficiosul gogo-cuzist, a întrecut toate marginile închipuirii. Furia dreptei s-a potolit, 

iar cei ce-l atacaseră pe d. N. Titulescu în chip violent au plecat, la rândul lor, peste hotare 

după întrevederi. Fruntea a ţinut-o d. Octavian Goga. 

 Dsa a mers la Belgrad şi a avut conciliabule politice cu d. Stojadinović. 

 Apoi s-a dus mai departe, în Cehoslovacia, la cură. De acolo şeful Partidului Naţional 

Creştin a ţinut să ne informeze că la întoarcere va vizita Sofia, pentru a lua contact cu d. 

Tsankov
172

, şeful fasciştilor bulgari. 

 Am putea să-l întrebăm pe d. Octavian Goga, urmând proastele pilde ale presei de 

dreapta, în ce calitate face Dsa aceste călătorii diplomatice? Şi pentru ce socoteşte d. Octavian 

Goga că Dsale îi este îngăduit mai mult decât dlui N. Titulescu? 

 Dar nu punem astfel de întrebări. Oamenii noştri de dreapta au, în toate împrejurările, 

argumente absurde. Presa noastră de dreapta aşijderi. 

 Opinia publică însă trebuie să ştie că orice bărbat politic din opoziţie are nu numai 

dreptul, dar şi datoria să facă, din când în când, călătorii peste hotare pentru a se informa 

îndeaproape de situaţia politică europeană. Iar conversaţiile politice pe care aceşti oameni le 

pot avea cu amicii sau cu inamicii statului nostru îi privesc personal. Atâta vreme cât aceşti 

bărbaţi  nu ocupă situaţii oficiale, ei nu pot angaja statul. Nu avem deci pentru ce ne alarma. 

 Primejdii sunt, dar despre ele nu putem vorbi azi. 

 

„Lumea Românească“, 19 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă 1937, 

vol. 429. 
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ZIARUL „FRONTUL“ TRECE ÎN REVISTĂ  

CINE ESTE PRO ŞI CINE ESTE CONTRA LINIEI  

DE POLITICĂ EXTERNĂ A LUI NICOLAE TITLESCU 

 

 

Politica externă a dlui Titulescu. 

O dezminţire a oficiosului averescan. 

Câţi sunt contra acestei politici şi câţi sunt pentru ea? 

 

 Unele ziare au anunţat că d. mareşal Averescu se va întâlni în străinătate cu dnii Gh. 

Gh. Mironescu şi N. Titulescu. 

 „Îndreptarea“ dezminte aceste zvonuri pe care le califică ca fiind de domeniul 

fanteziei. 

 Cu acelaşi prilej, „Îndreptarea“ reaminteşte că, în ce priveşte politica externă a dlui 

Titulescu, d. mareşal Averescu a dezaprobat-o întotdeauna, atât în liniile ei generale, cât şi în 

cele laterale. 

 Sunt, deci, împotriva politicii externe a dlui Titulescu următorii şefi de partide: dnii 

mareşal Averescu, Al. Vaida-Voevod, N. Iorga, A.C. Cuza, Octavian Goga, Grigore Iunian, 

Gheorghe Brătianu, Mihail Manoilescu, la care trebuie adăugată conducerea Partidului şi 

Guvernului Liberal, deoarece, după cum se ştie, d. Titulescu a fost debarcat anul trecut din 

acest guvern pentru divergenţe în politica externă. 

 Nu se ştie precis dacă d. Maniu este ori nu pentru această politică. 

                                                 
172

 Aleksandur Tsankov. 
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 Rămân partizani ai politicii dlui Titulescu dnii Mihalache şi Grigore Filipescu. 

 Va înţelege oricine că e cam puţin. 

 

„Frontul“, 20 iulie 1937; AMAE, fond 71, 1920–1944, România, Presă, 1937, vol. 429. 
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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 

 

 

Nr. 262 

 

[Bucureşti], 22 iulie 1937 

 

Convorbirea a început cu văicărelile lui Antonescu despre o recoltă foarte proastă de 

porumb în cea mai fertilă zonă a României – Câmpia Dunării – îndeosebi pe cele două moşii 

ale sale. 

S-a referit la deficitul balanţei de porumb, având în vedere consumul intern de 

porumb. 

Recolta de grâu, spune Antonescu, deşi este mai redusă comparativ cu anul trecut, este 

însă de o calitate extraordinară (83 kg, cu 5% impurităţi). El, Antonescu, a vândut foarte bine 

grâul său – 52.000 lei pe vagon, faţă de 45.000 de lei, în anul trecut. Este o oarecare consolare 

– a spus Antonescu – preţurile mari, care întotdeauna sunt un simptom de prospérité. 

L-am întrebat pe Antonescu cât vor plăti pentru pâine ţăranii pe terenurile cărora grâul 

a fost ars de secetă. Antonescu a înţeles şi a spus: „Da, da, pentru gospodăriile ţărăneşti 

aceasta este o calamité, dar având în vedere avântul industrial, această nenorocire se 

diminuează, pentru că o parte din ţărănime va fi absorbită de industrie“. 

Astfel, discuţia a trecut în domeniul conjuncturii economice a României, a Europei şi, 

de aici, conjunctura militaro-economică şi la situaţia politică în Europa. 

După părerea lui Antonescu, situaţia politică din Europa este rezultatul următorului 

moment esenţial: dorinţa Angliei de a menţine pacea cu orice preţ şi convingerea că nu va fi 

pedepsită de Italia şi Germania. Prin forţa lucrurilor, acum Anglia s-a transformat în unicul 

arbitru al situaţiei şi cât timp Anglia va fi în favoarea principiului „pace cu orice preţ“, 

Germania şi Italia, îndeosebi aceasta din urmă, îşi vor permite un comportament care va ţine 

Europa într-o situaţie de tensiune premergătoare unui război şi nimeni nu poate face nimic 

pentru înlăturarea acestei tensiuni. Toate statele mici şi mijlocii vor urma numai Anglia. 

L-am întrebat pe Antonescu dacă acest fenomen este valabil şi pentru aliaţii Franţei şi 

am primit răspunsul că şi Franţa va urma Anglia. În general vorbind, a continuat Antonescu, 

deocamdată nu va fi război, fapt care contează mai puţin, dar dacă se va declanşa războiul în 

Europa, indiferent de locul unde va începe, el se va generaliza imediat şi atunci toţi aliaţii 

Franţei vor fi, fireşte, alături de Franţa. 

„Şi Polonia?“, l-am întrebat pe Antonescu. 

Antonescu a răspuns afirmativ cu convingere şi la această întrebare. 

[Ostrovski]: „Chiar şi în cazul în care războiul ar începe printr-o invazie germană 

asupra Cehoslovaciei?“ 
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Antonescu a recunoscut că este greu de admis, dar în acest caz, neîndoios, Polonia va 

rămâne neutră atâta timp cât va putea. 

[Ostrovski]: „Chiar şi în cazul în care Franţa va intra în război?“ 

La această întrebare Antonescu nu a răspuns nimic şi a repetat că una este politica 

externă pe timp de pace şi cu totul alta pe timp de război. 

Este o realitate valabilă pentru toate ţările, valabilă este şi în cazul Poloniei, având în 

vedere poziţia ei geografică. Poziţia Poloniei este de neinvidiat şi de aceea ea trebuie să 

oscileze. 

Dacă, însă, poziţia Poloniei ar fi similară cu cea a României – a continuat Antonescu – 

atunci ea ar putea să-şi permită, fireşte, o politică mai tranşantă. 

Eu, cu permisiunea ministrului, l-am rugat să răspundă la două întrebări: 

1) De ce, oare, Ţările Baltice, având aceeaşi poziţie geografică cu a Poloniei, 

promovează, chiar şi acum, pe timp de pace, „o altă politică, mai clară“, fiind mai slabe decât 

Polonia şi nebeneficiind de alianţa cu Franţa, precum Polonia. 

2) De ce, recunoscând „poziţia de neinvidiat a Poloniei“, România a ales acest 

moment pentru a arăta lumii întregi deplina solidaritate, dacă nu dependenţă, a politicii sale 

faţă de cea a Varşoviei? 

Antonescu nu a răspuns la prima întrebare, iar la cea de-a doua a spus că România are 

cu Polonia raporturi strict determinate prin tratate de alianţă şi nu se solidarizează deloc cu 

aceasta în celelalte chestiuni, pentru că România nu are nimic de câştigat din aceasta, ci numai 

de pierdut. În ceea ce priveşte subordonarea, România îşi promovează politica numai în 

funcţie de propriile interese naţionale şi nu de politica unui stat străin, nici a Poloniei, nici a 

Franţei şi nici chiar a Rusiei, singura ţară care, prin poziţia sa geografică, prin importanţa şi 

forţa sa ar putea pretinde să exercite o influenţă asupra politicii româneşti. 

România promovează interesele sale naţionale şi aceste interese naţionale impun, în 

primul rând, relaţii bune cu Uniunea Republicilor Sovietice. Acesta este principiul sacru al 

politicii externe româneşti, imperativul suprem. Aceasta este esenţa problemei, iar toate 

celelalte sunt aspecte de suprafaţă, fleacuri, asupra cărora se apleacă numai politicienii 

neserioşi sau răuvoitori, care caută pretexte de gâlceavă. Politicienii serioşi, însă, judecă nu 

prin prisma aparenţelor, ci fondul problemei. 

Fondul politicii româneşti impune, în mod categoric, linişte la frontiera de est şi, deci, 

relaţii bune cu Sovietele. „Iar dumneavoastră, spune Antonescu, v-aţi înfuriat din cauza vizitei 

la Varşovia, care n-a modificat câtuşi de puţin caracterul relaţiilor româno-polone.“ 

Antonescu, probabil ieşindu-şi din fire, a scos din sertar o telegramă cifrată şi, 

fluturând-o în faţa mea, a spus: „Iată telegrama lui Ciuntu cu un articol din ziarul «Izvestia». 

Asta-i o manifestare mai abitir decât vizita noastră la Varşovia, harta Rusiei la expoziţia de la 

Paris – şi asta va fi mai dihai decât vizita varşoviană, dar noi nu ne impacientăm, totuşi, şi nu 

vă bănuim de intrigi antiromâneşti, pentru că suntem siguri de spiritul dvs. paşnic şi de lipsa 

intenţiilor dvs. agresive faţă de noi. Dumneavoastră greşiţi – a continuat Antonescu – când vă 

faceţi griji, îi suspectaţi pe toţi şi vă neliniştiţi. Probabil se întâmplă aşa pentru că nu vă 

cunoaşteţi suficient forţa. Această îngrijorare este de înţeles în cazul Cehoslovaciei, ţară cu o 

populaţie de 14 milioane de locuitori, înconjurată aproape din toate părţile de duşmani, dar o 

asemenea îngrijorare este de neînţeles în cazul uneia dintre cele mai mari Puteri din lume“. 

I-am spus lui Antonescu că, dacă a apărut un asemenea articol
173

, noi nu ne putem 

asuma nicio responsabilitate, pentru că românii, încălcând înţelegerea Litvinov–Titulescu, 

admit în presa lor dezbaterea acestei chestiuni de mai bine de un an de zile. 

                                                 
173

 Legaţia română la Moscova a semnalat în vara anului 1937 apariţia numeroaselor articole în presa sovietică, 

al căror obiect îl constituia politica externă a României. Spre exemplu, la 9 iunie Ed. Ciuntu relata: „Presa ia 

indirect poziţiune contra vizitei preşedintelui Republicii Polone la Bucureşti, reproducând comentariile din ziarul 

«l’Oeuvre» şi ale lui Pertinax“. (AMAE, fond 71, 1920–1944, U.R.S.S., vol. 84, f. 238). În referatul asupra presei 
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Antonescu a spus că nu cunoaşte nimic în legătură cu această înţelegere. 

I-am amintit lui Antonescu că eu i-am vorbit despre această înţelegere în luna aprilie. 

I-am spus, în continuare, lui Antonescu că nu avem motiv de îngrijorare, chiar dacă s-ar 

adeveri ceea ce spune gura lumii şi anume că Polonia a reuşit să atragă România în blocul 

antisovietic, constituit din Germania, Italia şi Iugoslavia. Nici în acest caz n-am avea de ce să 

ne facem griji. I-am atras atenţia lui Antonescu asupra pasagiului din discursul lui Litvinov, 

unde se face afirmaţia că putem înfrunta cu succes orice agresor sau bloc de agresori, 

dispunând de toate mijloacele necesare şi îl vom înfrânge pe propriul său teritoriu, potrivit 

declaraţiei lui Voroşilov. I-am mai spus lui Antonescu că nu ne îngrijorează finalitatea 

războiului, dacă el ne va fi impus. Ne preocupă pacea, pe care vrem să o păstrăm şi 

considerăm că excesul de intimitate al alianţei româno-polone cu caracter antisovietic, în 

contextul actualului curs al politicii poloneze, îngreunează consolidarea păcii, iar această 

intimitate, însoţită de demonstraţii politice şi militare antisovietice, începe să devină o 

ameninţare la adresa păcii. Politica noastră consecventă de pace, atât spre est, cât şi spre vest, 

arată că noi nu facem parte din categoria de politicieni răuvoitori ce caută pretexte de 

gâlceavă. 

Am constatat, însă, că în categoria răuvoitorilor, folosind expresia lui Antonescu, 

trebuie inclusă cea mai mare parte a opiniei publice din ţări paşnice din Europa şi America, 

inclusiv aliate ale României, care (opinie publică) este vădit alarmată de caracterul ultimelor 

manifestări româno-polone, spre deosebire de presa germană, care nu-şi ascunde bucuria faţă 

de turnura pe care au luat-o, în ultima vreme, raporturile româno-polone. 

Dacă este adevărată afirmaţia ministrului, că principalul precept al politicii româneşti 

rămâne menţinerea unor relaţii sincere de bună-vecinătate româno-sovietice, atunci nu înţeleg 

deloc rostul ultimelor vizite româno-polone, scopurile lor, pentru că, după părerea mea, este 

puţin probabil că aceste vizite contribuie la materializarea acestui „precept fundamental al 

politicii externe româneşti“. 

Continuând să se enerveze, Antonescu a dezvoltat din nou, pe larg, teza cu privire la 

necesitatea pentru România de a avea relaţii bune cu Uniunea [Sovietică]. Că vizitele la 

Varşovia şi acţiunile care au avut loc acolo nu au fost îndreptate împotriva nimănui. Că, pe 

lângă vizitele şi acţiunile româno-polone, au fost şi cele româno-cehe şi că, acum, Regele se 

află în Franţa. Relaţiile noastre cu toate aceste ţări, în special cu Polonia – spune Antonescu – 

diferă de relaţiile noastre cu dvs., prin faptul că noi nu avem cu Polonia niciun fel de 

probleme speciale. Voi considera o mare fericire – continuă Antonescu – să merg la Moscova 

şi să particip la orice acţiune, după reglementarea problemelor speciale. 

                                                                                                                                                         
sovietice, redactat de către Legaţie la 25 iunie, se constata: „Ca şi în anii trecuţi, revista «Krasnaia Bessarabia» 

(«Basarabia Roşie») îşi continuă apariţia şi în acest an, menţinându-se la acelaşi ton agresiv şi neprietenesc faţă 

de statul nostru“. (Ibidem, f. 256). Câteva zile mai târziu (29 iunie), Ed. Ciuntu transmitea: „În legătură cu vizita 

M.S. Regelui la Varşovia, presa sovietică se mulţumeşte până acum a reproduce din ziarele franceze, în special 

«Echo de Paris» şi «l’Oeuvre», în care se denunţă duplicitatea Poloniei care se străduieşte a învinge ezitările 

României. Este probabil, însă, să găsim un articol de fond în «Journal de Moscou» de mâine şi poate şi în 

«Izvestia», după ce sărbătorirea aviatorilor sovietici, întorşi din zborul arctic, care ocupă de trei zile aproape 

toate ziarele sovietice, se va potoli“. (Ibidem, f. 285). Avea perfectă dreptate, căci în ziua următoare era obligat 

să constate: „«Journal de Moscou» de azi revine într-un articol de fond asupra vizitelor lui von Neurath la 

Belgrad şi poloneze la Bucureşti. Aceeaşi teză: intriga germano-polonă pentru dislocarea Micii Înţelegeri, 

izolarea Cehoslovaciei, atragerea României şi Iugoslaviei spre axa Roma-Berlin“. (Ibidem, f. 287). Au urmat 

articolele Les „Pactes non écrits“ et leur portée din „Journal de Moscou“ (13 iul.), Nazi „Doves of Peace“ Are 

Harbingers of Aggression din „Moscow Daily News“ (16 iul.), Filosofia şi practica colonelului Beck din 

„Pravda“ (19 iul.), Politica aventurilor din „Pravda“ (20 iul.), Intrigile germane în Sud-Estul Europei din 

„Krasnaia Zvezda“ (21 iul.), Despre „neutralitate“ şi alte „teorii“ din „Izvestia“ şi „Agresorul“ german în 

Balcani din „Pravda“ (28 iul.). 
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L-am întrebat pe Antonescu dacă trebuie să înţeleg că vizitele în Polonia din 1936 şi 

1937 au caracterul unei sancţiuni din partea guvernului român pentru nesoluţionarea 

problemei basarabene. 

Antonescu a declarat că am denaturat ideea sa, că el nu a vrut să spună aşa ceva şi că 

România este prea slabă pentru a aplica sancţiuni. 

Din nou l-am întrebat pe Antonescu dacă ar trebui, atunci, să înţeleg excesul de 

intimitate polono-română ca un fel de mijloc de presiune morală asupra Uniunii [Sovietice], 

în scopul accelerării reglementării acestei chestiuni. 

Atunci Antonescu şi-a dat seama şi a rugat ca întreaga convorbire să fie considerată cu 

caracter strict personal, o discuţie a lui Antonescu cu prietenul său Ostrovski, şi nu cea a 

ministrului de Externe român cu reprezentantul plenipotenţiar sovietic. În aceeaşi ordine de 

idei, el mi-a comunicat că, pentru guvernul român şi pentru el, această problemă nu există. 

Din păcate, ea există pentru opinia publică, care (opinie publică) ar fi fericită dacă această 

chestiune ar fi reglementată. În ceea ce priveşte guvernul român şi pe el personal, el va tinde 

şi în viitor spre stabilirea unor asemenea raporturi între ţările noastre, care să arate lumii 

întregi, concret, că relaţiile noastre sunt cordiale, mai mult, că nu există temeiuri pentru relaţii 

proaste între ţările noastre şi nu există motive pentru conflicte. După spusele lui Antonescu, el 

a transmis telegrafic prin Ciuntu lui Aras rugămintea sa de a comunica tocmai acest lucru 

guvernului sovietic şi t[ovarăşului] Litvinov, fapt pentru care Aras, chipurile, i-ar fi mulţumit, 

prin Ciuntu. 

Antonescu declară, în acest sens, că este gata, ca şi până acum, să semneze un pact cu 

noi. Şi, la rândul său, este gata să-şi asume angajamentul de a nu participa sub nicio formă la 

nicio combinaţie politică ce ar putea fi interpretată de noi drept antisovietică sau ar putea să 

ne dea cel mai mic motiv de suspiciune în acest sens. 

I-am propus lui Antonescu să pună pe hârtie ideea sa pentru ca eu să-mi pot preciza 

personal atitudinea faţă de ea. Antonescu, însă, s-a eschivat, declarând că aşteaptă de la noi o 

formulare similară. I-am amintit lui Antonescu că formularea noastră îi este cunoscută, că pe 

baza acestei formulări guvernul român a început convorbirile cu noi în 1936, pe vremea lui 

Titulescu, şi despre aceeaşi formulare i-am vorbit şi lui Tătărescu în 1937. 

Antonescu a răspuns că la Geneva, împreună cu Delbos, Krofta şi cu comisarul 

poporului [M. Litvinov] va dezbate în întregime problema relaţiilor româno-sovietice şi tot 

atunci se vor supune discuţiei şi toate formulările posibile. 

În încheiere, Antonescu a repetat declaraţiile sale obişnuite referitoare la dorinţa de a 

trăi în relaţii excelente cu Sovietele, că acesta este commandement no 1 al politicii externe 

româneşti, indiferent de componenţa guvernului român, mirându-se cum de nu pot înţelege 

acest lucru. 

La rândul meu, am exprimat ministrului uimirea mea faţă de acele mijloace prin care 

guvernul român îşi manifestă intenţiile sale paşnice faţă de ţara mea. 

Antonescu a încheiat spunând că fraza referitoare la răuvoitori şi la  politicieni 

neserioşi nu se referă la noi în general şi la mine în particular şi că această declaraţie 

referitoare la pact nu este o discuţie cu caracter particular, aşa că pot să o transmit la 

Moscova. 

 

AVP RF, fond 0125, opis 19, mapa 114, dosar 1; apud Relaţiile româno-sovietice. 

Documente, vol. II, 1935–1941, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, 

documentul nr. 73, pp. 155–160. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 25 iulie 1937 

 

 „Universul“ de ieri a început publicarea în foileton a discursului-conferinţă de la 

Bratislava, cu care Titulescu a pecetluit promovarea lui ca doctor honoris causa. Banala 

prelegere poartă pomposul titlu: Dreptate în politică
174

. Cum se vede, dl Stelian Popeşte
175

 nu 

se lasă. Şi nici dl Titulescu-gară, mai puţin. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 56. 
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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 

 

 

D. no 617. Très confidentiel 

 

 Londres, 28 Juillet 1937 

(Reçu: Cabinet, 30 Juillet ; Dir. Pol. 12 Août) 

 

 Dans mon télégramme no 1908 du 23 Juillet dernier
176

, j’ai donné à Votre Excellence 

des indications sommaires sur le séjour à Londres du roi de Roumanie. Grâce à quelques 

conversations que j’ai eues depuis lors, notamment avec le ministre de Tchécoslovaquie et 

avec M. Wickham Steed, je me trouve aujourd’hui en mesure d’apporter un complément à ces 

premiers renseignements.  

 Je dois d’ailleurs constater que le Souverain a produit une impression fort variable sur 

ses divers interlocuteurs, et qu’il est difficile, en s’appuyant sur leurs dires, de se faire une 

image exacte de ses propos ou de leur effet. Sans doute le Roi est-il assez souple pour montrer 

un visage différent, suivant les besoins de la cause, aux uns et aux autres, faisant preuve de 

prudence et de sagesse avec le secrétaire d’État au Foreign Office, trahissant davantage sa 

pensée véritable avec un familier comme M. Masaryk. Toujours est-il que les représentants du 

gouvernement britannique l’ont trouvé plus pondéré qu’ils ne s’y attendait, plus attaché à la 

collaboration avec les puissances occidentales qu’on ne pouvait le croire après son voyage à 

Varsovie, alors que, selon le ministre de Tchécoslovaquie, au contraire, ses dispositions à 

l’égard des gouvernements de Paris et de Prague restent douteuses, son admiration pour 

l’Allemagne évidente, son hostilité pour les Soviets entière. 
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 Titlul original a fost L’Ordre dans la pensée (Ordinea în gândire). 
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 Stelian Popescu. 
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 L’ambassadeur y relatait que le roi de Roumanie avait rendu visite au Premier ministre et à M. Eden, et qu’il 

avait été reçu à déjeuner par les souverains britanniques à Buckingham Palace. 
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 Pour mettre au point ces indications, il ne faut pas oublier que les milieux officiels 

anglais ne voyaient pas sans appréhension le voyage du Souverain, qui n’a pas réussi encore à 

effacer complètement en Angleterre le souvenir de ses incartades passées. On savait 

également que Mme Lupescu avait l’intention de l’accompagner, comme ce fut déjà le cas 

lors des funérailles du roi George V. A cette époque la favorite ne put être retenue en France 

que de justesse seulement, puisque c’est à Calais seulement qu’elle abandonna son projet. 

Cette fois-ci encore, certains conseillers du Roi, impressionnés par le spectacle de vertu que 

donne à nouveau la cour d’Angleterre, ont réussi à détourner Mme Lupescu sur Cannes, de 

telle sorte qu’en fin de compte le Souverain vint seul, au soulagement général. À lui seul, ce 

détail explique en partie l’optimisme des cercles gouvernementaux. 

 M. Eden, de tous les ministres anglais, s’est entretenu le plus longtemps avec lui. Le 

roi Carol lui a paru satisfait de son séjour en France, et rassuré sur l’avenir de notre pays. In 

n’a pas dissimulé au secrétaire d’État que notre situation intérieure lui avait inspiré de vives 

inquiétudes, mais il a ajouté qu’il comprenait maintenant que le tableau en avait été noirci. Il 

s’est montré réservé dans ses appréciations sur l’Allemagne et, somme toute, s’est efforcé de 

donner au secrétaire d’État l’impression que la politique roumaine, tout en montrant plus 

d’indépendance et de liberté, entendait néanmoins persévérer dans la voie qu’elle suit depuis 

les traités de paix. M. Eden se montre d’autant plus disposé à le croire que le roi Carol sera 

reçu officiellement à Londres par les souverains anglais au mois de février prochain. 

 J’ai parlé au secrétaire d’État des projets de voyage à Berlin et à Rome du Souverain. 

M. Eden ne les connaissait point, et il à émis quelques doutes à cet égard ; il paraît estimer 

que le temps manquera au roi Carol, avant sa venue en Angleterre, pour réaliser de telles 

intentions. J’ai répondu à M. Eden que nous avions pourtant des raisons sérieuses d’y croire, 

et qu’il n’était point nécessaire de procéder à de longs préparatifs pour rencontrer M. Hitler et 

M. Mussolini dans ces conditions de théâtrale intimité que goûtent les dictateurs. (Le Daily 

Express de ce matin annonce d’ailleurs expressément une entrevue prochaine, à 

Berchtesgaden, entre le Führer et le roi de Roumanie).  

 Au contraire, avec le ministre de Tchécoslovaquie, le Souverain semble s’être laissé 

aller. Il a commencé par recommander à M. Masaryk une politique de concessions vis-à-vis 

des minorités allemandes de Bohême, avec tant d’insistance que son interlocuteur s’est 

demandé s’il avait été circonvenu par certaines personnalités anglaises qui préconisent 

volontiers cette tactique. Il a jeté ensuite l’anathème sur le pacte franco-soviétique et le traité 

russo-tchèque
177

, où il voit l’origine de touts les maux dont souffre actuellement l’Europe. Les 

Soviets, à ses yeux, constituent une menace permanente pour le continent tout entier, et c’est 

leur intervention dans la Méditerranée qui empoisonne la question d’Espagne. De même les 

relations entre les gouvernements de Prague et de Varsovie seraient infiniment meilleures, les 

différends qui se sont élevés entre eux plus faciles à régler si la Pologne ne croyait la 

Tchécoslovaquie inféodée à l’U.R.S.S. Le colonel Beck, a-t-il poursuivi, ne poursuit point la 

destruction de la Petite Entente, mais il est obligé de prendre ses précautions vis-à-vis de la 

Russie. La Roumanie, de son côté, ne voit aucune raison de repousser les avances d’un 

homme d’État qui se trouve dans la même situation qu’elle vis-à-vis de l’U.R.S.S., et qu’elle 

espère, au surplus, attirer dans l’orbite de la Petite Entente. Aussi longtemps que la politique 

tchèque se trouvera dans la dépendance étroite de Moscou, ni les Polonais d’une part, ni les 

Allemands de l’autre, ne pourront envisager une amélioration sérieuse de leurs rapports avec 

Prague. Le roi Carol s’est vanté d’avoir reconnu à temps les périls qu’entraînerait une 

politique semblable pour la Roumanie, et d’avoir ainsi pu se séparer avant qu’il ne fût trop 

tard de M. Titulesco : « Jamais celui-ci, a-t-il déclaré, ne reviendra aux affaires tant que 

j’exercerai une influence véritable sur la politique de mon pays ». Le Souverain a fait 
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 Allusions au traités d’assistance mutuelle signés par l’U.R.S.S. avec Paris et Prague, respectivement les 2 et 

16 Mai 1935.  
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remarquer à ce propos qu’il était fort bien de parler de solidarité avec les démocraties 

occidentales, mais qu’il ne pouvait songer à appliquer pareilles doctrines politiques dans un 

pays aussi peu évolué que la Roumanie, dont la population reste encore loin d’être mûre pour 

les responsabilités d’un gouvernement véritablement constitutionnel : « Je ne puis m’en tirer, 

a-t-il ajouté, qu’en neutralisant les politiciens et leurs partis les uns par les autres ».  

En ce qui concerne la politique extérieure de la Yougoslavie, le Souverain a défendu 

avec énergie M. Stoyadinovitch contre le reproche d’être inféodé à l’Allemagne. A ses yeux, 

le Premier ministre serbe entend limiter au domaine économique son rapprochement avec le 

Reich. Beaucoup plus occupé de problèmes intérieurs que de diplomatie, il se consacre, non 

sans succès, à une œuvre de consolidation de l’État yougoslave qui lui vaut l’appui complet 

du Prince régent.  

Le roi Carol a semblé à M. Masaryk fort impressionné par la puissance allemande et 

par l’action personnelle de M. Hitler, qu’il tient pour un homme d’État génial. Comme son 

interlocuteur lui objectait l’action néfaste de certains dirigeants nationaux-socialistes comme 

Dr Goebbels, le Souverain, sans en disconvenir, s’est cependant refusé à leur accorder un 

crédit ou une influence comparables à celle du Führer : tous les ministres allemands, a-t-il 

affirmé, sont entièrement dans la main de M. Hitler, et c’est lui qui l’emporte dans toutes les 

décisions importantes. 

En ce qui concerne la France, le Roi s’est montré moins optimiste que dans sa 

conversation avec M. Eden, insistant surtout sur le spectacle des difficultés financières dont il 

vient d’être témoin pendant son séjour dans notre pays. Tout en manifestant l’intention arrêtée 

de rester dans les meilleurs termes avec le gouvernement de la République, il a déclaré qu’il 

entendait fermement ne pas « être dans la poche de la France ». Enfin, élargissent son horizon 

diplomatique jusqu’à oublier la fable de la grenouille et du bœuf, le Roi n’a pas hésité à 

déclarer qu’il envisageait pour l’avenir un axe Londres–Bucarest, dont la seule évocation ne 

manquerait d’ailleurs point de plonger des auditeurs britanniques dans une hilarité pénible 

pour la Roumanie.  

Tels sont, brièvement résumés, les propos que le roi Carol a tenus M. Eden et à M. 

Masaryk. Dans les premiers, il paraît avoir obéi davantage à sa raison, dans les seconds, à son 

instinct ; c’est dire que sa conversation avec le ministre de Tchécoslovaquie révèle sans doute 

davantage sa pensée profonde.  

Les déclarations que le Souverain a faites à M. Wickham Steed tendent d’ailleurs à 

confirmer cette impression. Elles constituent un véritable écho de son entretien avec M. 

Masaryk, et elles en confirment en tous points le compte rendu. Je me borne donc à en 

reproduire ce qui complète le récit précédent. 

Le Roi a clairement indiqué à l’ancien rédacteur en chef du Times qu’il tenait à 

s’affranchir de la tutelle française. S’il désire, en particulier, établir un contact direct entre 

Bucarest et Londres, c’est que l’opinion britannique a trop longtemps regardé la Roumanie 

comme une colonie française et refusé en conséquence de s’intéresser aux événements qui s’y 

déroulent. La difficulté principale de la position du Royaume réside, comme toujours, dans la 

pression que la Russie, son ennemie héréditaire, lui fait subir, alors qu’aucun danger 

semblable ne menace la Roumanie du côté de l’Allemagne. Comme M. Wickham Steed 

faisait observer au Souverain que l’impérialisme national-socialiste prévoit l’annexion, sous 

une forme plus ou moins déguisée, des ressources roumaines en pétrole, en céréales et en 

bois, afin de faciliter ses entreprises ultérieures en Ukraine, le roi Carol répondit qu’il 

n’entendait pas plus se lier à l’Allemagne qu’à l’U.R.S.S. ; mais il souhaite, dans ses relations 

avec Berlin, s’affranchir des préjugés politiques ou historiques qui font que M. Benès, par 

exemple, ne peut oublier qu’il a été un militant socialiste, ou que la Tchécoslovaquie doit son 

existence « au déplorable traité de Versailles ». M. Steed lui ayant alors fait remarquer que les 

questions de doctrine et d’idéologie tiennent une place considérable dans les préoccupations 
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du peuple anglais, le roi Carol, reprenant les arguments dont il s’était servi auprès de M. 

Masaryk, souligna l’impossibilité pour la Roumanie de traduire dès maintenant dans les faits 

quotidiens de sa vie politique cet idéal démocratique dont s’inspirent les puissance 

occidentales. Concluant l’entrevue, le Souverain revint à son point de départ, en affirmant que 

sa visite à Londres avait été utile pour démontrer à la Grande-Bretagne que la Roumanie ne se 

trouvait plus dans la dépendance de la politique française, et qu’il était important pour 

l’Angleterre de ne plus voir « A travers des lunettes françaises » les rapports anglo-roumains.  

Il ne semble donc point, à la lumière de ces différents entretiens, que nous ayons 

beaucoup à nous louer des propos tenus à Londres par le roi Carol. Tout au plus, pouvons-

nous nous réjouir qu’il ait réservé pour des interlocuteurs non britanniques, ou choisis en 

dehors des milieux officiels, l’expression de ses sentiments intimes.  

 

[Traducere] 

 

Depeşă nr. 617. Foarte confidenţial 

 

Londra, 28 iulie 1937 

(Primită: Cabinet, 30 iulie; Direcţia  Politică, 12 august) 

 

În telegrama mea nr. 1 908 din 23 iulie 1937
178

, am dat Excelenţei Voastre indicii 

sumare cu privire la şederea la Londra a Regelui României. Mulţumită unor convorbiri pe le-

am avut de atunci, mai ales cu ministrul Cehoslovaciei şi cu dl Wickham Steed, sunt în 

măsură astăzi să aduc nişte completări la aceste prime informaţii.  

Trebuie de altfel să constat că Suveranul a făcut impresii diferite diverşilor său 

interlocutori şi că este dificil, bazându-mă pe spusele lor, să-mi fac o imagine exactă cu 

privire la cele discutate şi la efectul lor. Fără îndoială, Regele este suficient de suplu pentru a 

arăta un chip diferit, în funcţie de necesităţile cauzei, unora şi altora, dând dovadă de prudenţă 

şi de înţelepciune cu secretarul de stat de la Foreign Office, trădând odată în plus adevăratele 

sale gânduri unui familiar precum dl Masaryk. Este tot atât de adevărat că reprezentanţii 

guvernului britanic l-au găsit mai ponderat decât se aşteptau, mai ataşat ideii de colaborare cu 

puterile occidentale decât se putea crede după călătoria sa la Varşovia, chiar dacă, potrivit 

ministrului Cehoslovaciei, dimpotrivă, dispoziţiile sale faţă de guvernele de la Paris şi Praga 

rămân îndoielnice, admiraţia sa faţă de Germania evidentă, iar ostilitatea sa pentru Soviete 

neştirbită. 

Pentru a pune la punct aceste indicii, nu trebuie să uităm că cercurile oficiale engleze 

nu văd fără aprehensiune călătoria Suveranului, care nu a reuşit să şteargă complet în Anglia 

amintirea extravaganţelor sale trecute. Se ştia de asemenea că dna Lupescu intenţiona să-l 

însoţească, cum s-a întâmplat cu ocazia funeraliilor Regelui George V. Pe vremea aceea 

favorita nu a putut fi reţinută în Franţa decât în ultima clipă, dat fiind că a abandonat intenţia 

doar când a ajuns la Calais. De data aceasta, unii consilieri ai Regelui, impresionaţi de 

spectacolul de virtute ce se etalează din nou la Curtea Angliei, au reuşit să deturneze pe dna 

Lupescu la Cannes, astfel încât, în cele din urmă, Suveranul să vină singur, spre uşurarea 

tuturor. Acest detaliu în sine explică în parte optimismul cercurilor guvernamentale. 

Dintre toţi miniştrii englezi, dl Eden a fost cel care s-a întreţinut cel mai mult timp cu 

el. Regele Carol i-a părut mulţumit de şederea sa în Franţa şi liniştit în privinţa viitorului ţării 

noastre. Nu a ascuns faţă de secretarul de stat faptul că situaţia noastră internă îi provocase o 

mare îngrijorare, dar a adăugat că înţelegea acum că-i fusese prezentată în culori sumbre. S-a 

arătat rezervat în aprecierile privind Germania şi, în cele din urmă, s-a străduit să-i dea 
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primit la dejun de suveranii britanici la Palatul Buckingham. 
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secretarului de stat impresia că politica românească, deşi vădea mai multă independenţă şi 

libertate, se păstra totuşi pe calea ce o urmase după semnarea tratatelor de pace. Dl Eden se 

arată cu atât mai dispus să creadă că Regele Carol va fi primit oficial la Londra de suveranii 

englezi în februarie 1938.  

Am vorbit secretarului de stat despre proiectele de călătorie la Berlin şi la Roma ale 

Suveranului. Dl Eden nu le cunoştea deloc şi a emis unele îndoieli în această privinţă; părea să 

considere că Regele Carol nu va dispune de timpul necesar, înainte de sosirea sa în Anglia, 

pentru realizarea unor asemenea intenţii. I-am răspuns dlui Eden că noi avem totuşi motive 

serioase să credem că le va duce la îndeplinire şi că nu era deloc necesar să se procedeze la 

lungi preparative pentru a-i întâlni pe dl Hitler şi pe dl Mussolini în aceste condiţii de teatrală 

intimitate gustată de dictatori. („Daily Express“ de astăzi dimineaţă anunţă de altfel în mod 

expres o viitoare întrevedere, la Berchtesgaden, între Führer şi Regele României).  

Cu ministrul Cehoslovaciei, pare totuşi să nu mai fi fost atât de reţinut. A început prin 

a recomanda dlui Masaryk o politică de concesii faţă de minorităţile germane din Boemia, cu 

atâta insistenţă, încât interlocutorul său s-a întrebat dacă nu a fost îmbrobodit de unele 

personalităţi engleze care preconizează bucuros această tactică. A anatemizat apoi pactul 

franco-sovietic şi tratatul ruso-ceh
179

 în care vede originea tuturor relelor de care suferă în 

momentul de faţă Europa. Sovietele, după părerea sa, constituie o ameninţare permanentă la 

adresa întregului continent şi, intervenţia lor în Mediterana este cea care înveninează 

chestiunea spaniolă. Tot astfel, relaţiile între guvernele de la Praga şi Varşovia ar fi infinit mai 

bune, iar diferendele dintre ele mai uşor de reglementat dacă Polonia nu ar crede că 

Cehoslovacia este înfeudată U.R.S.S. Colonelul Beck, a continuat el, nu urmăreşte deloc 

distrugerea Micii Înţelegeri, dar este nevoit să-şi ia anume precauţiuni faţă de Rusia. 

România, la rândul ei, nu vede niciun motiv pentru care să respingă demersurile unui om de 

stat care se află în aceeaşi situaţie ca şi ea faţă de U.R.S.S. şi pe care, în plus, speră să-l atragă 

în orbita Micii Înţelegeri. Atâta vreme cât politica cehă se va afla într-o stare de dependenţă 

strictă faţă de Moscova, nici polonezii, pe de-o parte, nici germanii, de cealaltă parte, nu vor 

putea preconiza o îmbunătăţire serioasă a raporturilor lor cu Praga. Regele Carol s-a lăudat că 

a recunoscut la timp pericolele pe care o asemenea politică le-ar putea antrena pentru 

România şi s-a putut astfel despărţi la timp, înainte de a fi prea târziu, de dl Titulescu: 

„Niciodată, atâta vreme cât voi exercita o adevărată influenţă asupra politicii ţării mele, acesta 

nu va mai reveni în afacerile [străine]“. Suveranul a ţinut să remarce în această privinţă că este 

foarte bine să se vorbească despre solidaritatea cu democraţiile occidentale, dar că nici nu-i 

putea trece prin minte să aplice astfel de doctrine într-o ţară atât de puţin evoluată ca 

România, a cărei populaţie rămâne încă departe de a se fi maturizat pentru responsabilităţile 

unui guvern cu adevărat constituţional: „Nu mă pot descurca, a adăugat el, decât neutralizând 

politicienii şi partidele lor prin acţiunea unora împotriva altora“. 

În ceea ce priveşte politica externă a Iugoslaviei, Suveranul l-a apărat energic pe dl 

Stojadinović împotriva reproşului că s-ar fi înfeudat Germaniei. Potrivit opiniei sale, primul-

ministru sârb vrea să limiteze apropierea de Reich la domeniul economic. Mult mai ocupat de 

problemele interne decât de diplomaţie, el se consacră, nu fără succes, unei opere de 

consolidare a statului iugoslav care i-a atras sprijinul total al Prinţului regent.  

Regele Carol i s-a părut dlui Masaryk foarte impresionat de puterea germană şi de 

acţiunea personală a dlui Hitler, pe care îl consideră un om de stat genial. Cum interlocutorul 

său i-a obiectat acţiunea nefastă a unor conducători naţional-socialişti, precum dr. Goebbels, 

Suveranul, fără să tăgăduiască acest lucru, a refuzat totuşi să le acorde un credit sau o 

influenţă comparabile cu cele ale Führerului: toţi miniştrii germani, a afirmat el, depind în 

întregime de dl Hitler, şi el este cel care prevalează în toate deciziile importante.  

                                                 
179

 Aluzii la tratatele de asistenţă mutuală semnate de U.R.S.S. la Paris şi la Praga, la 2 şi, respectiv, 16 mai 

1935. 
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În ceea ce priveşte Franţa, Regele s-a arătat mai puţin optimist decât a fost în 

convorbirea sa cu dl Eden, insistând mai ales asupra ansamblului dificultăţilor financiare la 

care a fost martor în timpul şederii sale în ţara noastră. Manifestând intenţia irevocabilă de a 

rămâne în cei mai buni termeni cu guvernul Republicii, el a declarat totuşi că era ferm hotărât 

să nu fie „la cheremul Franţei“. În sfârşit, lărgind orizontul diplomatic până la a uita fabula cu 

broasca şi boul, Regele nu a ezitat să declare că preconiza pentru viitor o axă Londra–

Bucureşti, a cărei simplă evocare nu ar reuşi decât să provoace în rândurile auditoriului 

britanic o ilaritate penibilă privind România.  

Acestea sunt, pe scurt, declaraţiile făcute de Regele Carol dlui Eden şi dlui Masaryk. 

În primele, pare să fi ascultat mai mult de glasul raţiunii, în celelalte, a făcut apel la instinct; 

mai precis, convorbirea sa cu ministrul Cehoslovaciei scoate în evidenţă fără îndoială şi mai 

mult gândirea sa profundă.  

Declaraţiile pe care Suveranul i le-a făcut dlui Wickham Steed tind de fapt să confirme 

această impresie. Ele reprezintă un adevărat ecou al întrevederii sale cu dl Masaryk, şi 

confirmă de la A la Z raportul. Mă limitez aşadar la a reproduce ceea ce vine în completarea 

relatării precedente.  

Regele a indicat clar fostului redactor şef al publicaţiei „Times“ că dorea să se 

elibereze de tutela franceză. Dacă doreşte, în mod special, să stabilească un contact direct 

între Bucureşti şi Londra, o face pentru că opinia publică britanică a privit de prea mult timp 

România ca o colonie franceză şi a refuzat, în consecinţă, să se intereseze de evenimentele în 

curs de desfăşurare în acea ţară. Dificultatea principală a poziţiei Regatului rezidă, ca 

întotdeauna, în presiunea pe care Rusia, inamicul lui ereditar, o face să o resimtă, în timp ce 

România nu este ameninţată de o astfel de primejdie din partea Germaniei. Cum dl Wickham 

Steed i-a atras atenţia Suveranului că imperialismul naţional-socialist prevede anexarea, sub o 

formă mai mult sau mai puţin deghizată, a resurselor româneşti de petrol, de cereale şi de 

lemn, pentru a-şi facilita demersurile ulterioare în Ucraina, Regele Carol a răspuns că nu 

intenţiona să se lege mai mult de Germania ca de U.R.S.S.; dar speră ca, în relaţiile sale cu 

Berlinul, să se elibereze de prejudecăţile politice şi istorice care fac ca dl Beneš, de pildă, să 

nu poată uita că a fost militant socialist, sau că Cehoslovacia datorează existenţa ei 

„deplorabilului tratat de la Versailles“. Atrăgându-i-se apoi atenţia de către dl Steed, că 

problemele de doctrină şi de ideologie deţin un loc considerabil în preocupările poporului 

englez, Regele Carol, reluând argumentele la care a recurs în convorbirea cu dl Masaryk, a 

subliniat imposibilitatea României de a traduce deocamdată în faptele de zi cu zi ale vieţii sale 

politice acest ideal democratic din care se inspiră puterile occidentale. În încheierea 

întrevederii, Suveranul a revenit la punctul de plecare, afirmând că vizita sa la Londra a fost 

utilă pentru a demonstra Marii Britanii că România nu mai este dependentă de politica 

franceză, şi că este important pentru Anglia să nu mai vadă „prin ochelari francezi“ raporturile 

anglo-române. 

În lumina acestor diverse întrevederi, nu pare deci că putem să fim prea satisfăcuţi de 

spusele Regelui Carol la Londra. Cel mult, putem să ne bucurăm că a păstrat pentru 

interlocutorii săi nebritanici, sau a ales în afara cercurilor oficiale, expresia sentimentelor sale 

intime.  

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VI (1er Juin–29 

Septembre 1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1970, doc. 286, pp. 489–492. 
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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 GHEORGHE TĂTĂRESCU,  

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI AL ROMÂNIEI 

 

 

[Bucureşti], 29 iulie 1937 

 

La 29 iulie, la 6,00 dimineaţa, am plecat cu maşina la Poiana, la moşia lui Tătărescu, 

unde am ajuns la orele 2,00 exact la dejun. La masă am început discuţia, care a continuat, fără 

nicio clipă de răgaz, circa şapte ore, când în casă, când în grădină, când în podgoria din 

preajma casei. 

Discuţia a început cu examinarea situaţiei interne şi cu apropiata schimbare de 

Cabinet. Tătărescu afirmă că a încercat să-l convingă pe Rege să nu-i reînnoiască mandatul 

pentru formarea unui guvern şi, dacă Regele va reînnoi această propunere, el o va respinge cu 

fermitate. El are nevoie, spune Tătărescu, de 8–10 luni ca să fie liber de la guvernarea statului, 

pentru a pune ordine în treburile de partid şi pentru a soluţiona problema conducerii, după 

care va putea din nou să „se pună la dispoziţia Maiestăţii Sale“. El nu numai că este convins 

de reîntoarcerea lui la putere într-un viitor apropiat, dar dă asigurări că şi din opoziţie va 

influenţa politica ţării. „Istoria României – spune Tătărescu – cunoaşte două ministeriate lungi 

– ambele liberale, sub conducerea lui Brătianu; ministeriatul Tătărescu este cel de-al treilea.“ 

În privinţa succesorilor, Tătărescu spune aproximativ acelaşi lucru ca şi Inculeţ şi Pop, 

ministrul Comerţului, cu deosebirea că el respinge informaţiile că, la sugestia actualului 

Cabinet, Regele i-a pus condiţia lui Mihalache să-l invite pe Vaida. Tătărescu nu neagă, însă, 

că o astfel de combinaţie ar facilita venirea la putere a ţărăniştilor. El acordă viitorului 

Cabinet cel mult un an de activitate, după care el va forma un nou Cabinet. Apoi a trecut la 

convorbirile mele cu Antonescu şi cu Inculeţ. A început cu faptul că noi (U.R.S.S., Franţa şi 

poate chiar Cehoslovacia) trebuie să-l uităm pe Titulescu. Un regat cu o populaţie de 20 de 

milioane de oameni nu poate admite ca încrederea internaţională faţă de el să depindă de un 

singur om. Apoi s-a referit la faptul că nu s-a schimbat nimic în cursul de politică externă: n-a 

apărut şi n-a dispărut nicio alianţă nouă. Italienii au propus reînnoirea alianţei de prietenie din 

1926, începând cu luna octombrie a anului trecut; guvernul român i-a refuzat, deşi România 

nu are niciun fel de divergenţe cu Italia. Germania a făcut şi face şi astăzi României cele mai 

ademenitoare propuneri la capitolul înzestrării armatei. El, Tătărescu, se opune acestei ispite, 

mergând adesea împotriva intereselor ţării şi rezistând în faţa curentului progerman existent în 

ţară. Şi toate acestea pentru că România este fidelă Franţei şi Cehoslovaciei – principalii ei 

aliaţi. Dacă România ar hotărî să-şi edifice întreaga sa politică pe principiile lui Beck, atunci 

nu ar mai avea de ce să ajungă la o înţelegere cu Polonia, poate să ajungă la o înţelegere direct 

cu Germania, care, în orice caz, are avantajul că la o politică identică cu cea a Poloniei, ea, 

Germania, reprezintă o mare putere. 

Vizitele reciproce dintre România şi Polonia poartă doar un caracter protocolar. Cu 

toate acestea, pentru a atenua impresia asupra acestor vizite, atât în Europa, cât mai ales în 

Polonia, adică pentru a aprecia la justa lor valoare, Tătărescu i-a invocat fie pe cehi, fie pe 

francezi. După Mościcki şi Beck, a venit Hodža, căruia aici i s-a făcut o primire regească, 

trebuia să vină şi Cot, dar nu este vina guvernului român că la Paris s-a declanşat criza [de 

guvern] chiar pe data de 21. La insistenţele lui Tătărescu, Regele a renunţat la vizita sa secretă 

la Paris, prevăzută ca o continuare a călătoriei sale la Varşovia; Regele a renunţat la vizita sa 

de lucru la Sigmaringen, pentru a nu da loc la discuţii. România – a spus Tătărescu – este o 

ţară care consolidează Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. A încheiat această diatribă cu 
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un atac virulent la adresa lui Titulescu şi a sa officine sinistre (se avea în vedere presa 

franceză). 

Tătărescu îşi exprimă nedumerirea că în condiţiile în care consecvenţa şi statornicia 

politicii externe româneşti este probată şi dovedită, noi putem admite că România şi-a 

schimbat atitudinea faţă de Uniunea [Sovietică]; nu putem să negăm că românii pun mare preţ 

pe relaţiile cu Uniunea [Sovietică], degeaba îl considerăm pe Titulescu unicul promotor al 

ideii de prietenie sovieto-română. Să nu uităm că Titulescu este un solitar, el nu se sprijină pe 

nicio categorie socială. Traducând în viaţă testamentul lui Brătianu, partidul liberalilor a 

căutat normalizarea relaţiilor cu Sovietele şi nu este vina liberalilor că încercarea de la Viena 

din 1924 a eşuat. Zece ani mai târziu, liberalii au dus la îndeplinire testamentul lui Brătianu. 

Nimic nu i-a împiedicat pe români să calce pe urmele iugoslavilor şi să nu se reia relaţiile [cu 

U.R.S.S.], însă românii nu au continuat această cale. Prezentând aceasta drept argument al 

intenţiilor de bună vecinătate, Tătărescu s-a referit din nou la relaţiile sale cu Franţa şi cu 

Cehoslovacia. Toate aceste [discuţii] s-au prelungit foarte mult. 

I-am răspuns lui Tătărescu că aş avea multe de spus despre atitudinea României faţă 

de Cehoslovacia, despre situaţia Micii Înţelegeri la ora actuală şi despre caracterul special al 

relaţiilor cu Iugoslavia, care nici mie, nici multor altora, inclusiv celei mai însemnate părţi a 

opiniei publice din numeroase ţări aliate şi prietene cu România, nu ne apar nici pe departe în 

lumina în care sunt prezentate de premier. Eu nu apreciez posibil să le abordăm, pentru că nu 

intră în obligaţiile şi în drepturile unui reprezentant plenipotenţiar să comenteze problemele 

legate de relaţiile ţării sale de reşedinţă cu alte ţări, cu atât mai puţin consider posibil, în ceea 

ce mă priveşte, să pun la îndoială gradul de fidelitate al României faţă de obligaţiile sale de 

aliat, deşi există fapte certe, mai ales atunci când contrariul este susţinut de premier. 

Prin această remarcă am precizat că securitatea Cehoslovaciei nu poate să câştige din 

consolidarea alianţei româno-polone, care în ultima vreme a atins cota maximă. Diminuarea 

sentimentului de securitate a Cehoslovaciei compromite în mod direct şi securitatea Franţei. 

În aceste condiţii, afirmaţiile premierului oglindesc, probabil, intenţiile lui, dar nu reflectă 

deloc starea reală de fapte. 

Tătărescu m-a întrerupt în acest moment cu următoarea frază: „Cehoslovacia are 

numai de câştigat de pe urma dezvoltării şi consolidării relaţiilor româno-polone, întrucât ea 

ştie că îmbunătăţirea relaţiilor ceho-polone, dacă aşa ceva ar fi posibil, ar fi o consecinţă a 

strânselor legături româno-polone“.Trecând imediat la relaţiile noastre, i-am spus că seria de 

vizite polono-române, ce s-a derulat cu o rapiditate caleidoscopică, nu constituie un act izolat, 

un episod întâmplător, ci a finalizat procesul de înrăutăţire a relaţiilor, început odată cu 

plecarea lui Titulescu şi care a tot evoluat, sistematic, timp de aproape un an. I-am amintit lui 

Tătărescu avertismentul meu în legătură cu temerile mele şi declaraţia sa privind netemeinicia 

preocupărilor mele, ca şi asigurările sale că el, bazându-se pe extrem de puternicul Partid 

Liberal şi bucurându-se de deplina încredere a Regelui, va face totul mai bine şi mai repede 

decât Titulescu; i-am amintit ceea ce spunea el, că relaţiile sale cu Sovietele sunt piatra de 

încercare în politica externă a României. 

Evenimentele au arătat că nu Tătărescu, ci eu am avut dreptate şi că relaţiile cu noi au 

început să se înrăutăţească vizibil. Chiar prima vizită în Polonia a început cu declaraţia 

reprezentantului României şi a avut un caracter pur antisovietic. În interviul acordat presei 

germane, acelaşi reprezentant a făcut în mod deschis o comparaţie între importanţa locului pe 

care îl deţine Germania şi cel al Sovietelor în politica externă a României, dar comparaţia n-a 

fost nici pe departe în favoarea ţării mele. Reprezentantul oficial al guvernului, printr-un 

discurs despre ţara mea, a încercat să atenueze atacurile fasciştilor din Parlamentul român la 

adresa Micii Înţelegeri, tentativă despre care s-ar putea spune, în cel mai bun caz, că a fost 

incorectă. Guvernul român a permis acţiuni mărunte care lasă impresia unei provocări 
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premeditate antisovietice, fără niciun folos pentru români şi cu un dispreţ clar exprimat la 

adresa U.R.S.S. 

Românii au garnisit toate acestea cu declaraţii între patru ochi în legătură cu intenţiile 

lor sincere, prieteneşti, cărora la început am fost înclinaţi să le dăm crezare. Asemenea 

declaraţii au fost făcute la Moscova, Bucureşti şi Geneva. 

În acelaşi timp, s-a dat undă verde întregii prese româneşti, care a intoxicat conştiinţa 

publică din România cu cele mai ridicole şi josnice insinuări despre ţara mea, despre guvernul 

meu, despre conducătorul popoarelor U.R.S.S. A fost ridicată şi interdicţia de cenzură în 

unele probleme asupra cărora se convenise cu Titulescu că nu trebuie să fie abordate în presă. 

Acest fapt l-am apreciat ca pe o provocare pentru a da replica noastră. Fideli angajamentului 

nostru şi animaţi de ideea de pace, noi n-am dat curs acestei provocări. În ţară s-au pus în 

mişcare organizaţiile antisovietice ale emigranţilor, de culoare fascistă, militară şi ucraineană 

şi ele au început să acţioneze pe faţă. Având argumente pentru proteste şi admonestări, am 

tăcut, totuşi, nedorind să dăm motiv pentru a se spune că noi căutăm ceartă. La departamentul 

de cenzură nu se permite difuzarea unor cărţi ca Petrografia, sunt reţinute de la difuzare 

creaţiile marelui poet Puşkin etc. 

Guvernul român, probabil, a luat dorinţa noastră de pace drept o slăbiciune, încurajat 

în plus de născocirile italienilor şi polonezilor şi, poate dând crezare informaţiilor din ziarul 

„Curentul“, a considerat că totul este îngăduit faţă de Uniunea Sovietică. Se pare că guvernul 

român s-a considerat liber să ignore toate regulile curtoaziei internaţionale, în special faţă de 

ţările cu care el pretinde că are relaţii corecte, iar românii au acordat ultimei vizite în Polonia 

un evident caracter de manifestare antisovietică. Întreaga presă românească, atât cea fascistă, 

cât şi cea oficială, cât şi cei ce publică zilnic poziţia Ministerului Afacerilor Străine, cum ar fi 

ziarul „Dimineaţa“, au trâmbiţat cu toată puterea că vizita în Polonia îşi propune drept scop 

consolidarea alianţei cu aceasta, care are sabia îndreptată spre Est, însoţind această apreciere 

de expresia folosită deja în 1919 „tampon spre Est – apărător al civilizaţiei europene“, 

actualmente preluată de Hitler. 

Mai mult, dezlănţuindu-se total, guvernul român a sugerat şefului statului, monarhului 

constituţional, ale cărui cuvântări sunt scrise sau ar trebui să fie scrise de guvern, necesitatea 

de a întări această campanie antisovietică, cu manifestări inadmisibile împotriva ţării mele şi 

cu caracter belicos. În aceste condiţii, ne vedem nevoiţi să apreciem că românii s-au înhămat 

total la carul antisovietic al lui Beck şi, ducând la îndeplinire sarcina de incitare a forţelor 

războinice, au trecut la provocări directe. 

Tătărescu m-a întrerupt din nou, pentru a treia oară, şi a început să enumere toate 

meritele guvernului român fără Titulescu în păstrarea politicii româneşti tradiţionale, făcând 

referire, de această dată, la călătoria Regelui la Paris, Londra, Bruxelles şi Belgrad, insistând 

în mod deosebit pe faptul că la Paris şi Londra Regele s-a bucurat de o primire deosebit de 

caldă, « où a on rendu hommage à la politique de Roumanie »
180

. El a spus că ceva similar cu 

ceea ce i-am relatat eu a citit în telegrama lui Ciuntu, care a transmis convorbirea lui Litvinov. 

El apreciază drept incorect faptul că noi, ignorând întreaga linie de conduită a guvernului 

român, tragem concluzii atât de serioase privitoare la orientarea politicii româneşti şi 

recurgem la sancţiuni, deschizând în presă problema Basarabiei, (problemă) pe care românii o 

consideră reglementată odată pentru totdeauna. A repetat că guvernul român nu a fost obligat 

deloc să reia relaţiile cu Uniunea [Sovietică] şi ar fi putut urma exemplul Iugoslaviei. 

Însufleţiţi de dorinţa sinceră de pace cu toţi vecinii, guvernul a considerat necesar, pentru 

interesele vitale ale României, să stabilească pacea şi la frontiera sa estică. Dacă românii nu 

au semnat până acum cu noi un pact, acest lucru s-a întâmplat nu pentru că ei nu au vrut, ci 

pentru că opinia publică din România nu este încă pregătită pentru aceasta, dar că în 1938 el 
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 Où a on rendu hommage à la politique de Roumanie (fr.). – Unde s-a adus omagiu politicii României. 
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va semna neapărat pactul cu noi, un pact de prietenie, de consultări sau de asistenţă mutuală – 

va trebui aleasă forma cea mai potrivită pentru interesele româneşti şi cele sovietice. 

I-am spus lui Tătărescu că semnarea sau nesemnarea pactului nu are nici cea mai mică 

legătură cu subiectul discutat de noi, cu atât mai mult cu cât nici în 1935, nici în 1937, nu noi 

am fost iniţiatorii negocierilor care au avut loc. Acum, însă, reluarea negocierilor mi se pare, 

în raport de soluţionarea crizei, întârziată sau prematură. Vizitele la Paris şi Praga ar fi putut fi 

autentice dovezi ale lipsei unor intenţii antisovietice şi ale dorinţei guvernului român de a 

avea relaţii prieteneşti cu noi numai prin demonstrarea în paralel a unor intenţii serioase faţă 

de noi. Or, prin vizitele în Polonia, ce s-au derulat în paralel cu cele mai abjecte atacuri ale 

presei controlate româneşti la adresa Sovietelor, concomitent cu reluarea, atât în ziare, cât şi 

de către guvernul român, a problemei Basarabiei, vizitele la Paris şi Praga mi se par o 

încercare de a disimula intenţiile antisovietice ale guvernului român şi ale lui Tătărescu (până 

când mie şi opiniei publice din U.R.S.S. nu ni se va demonstra contrariul). Am menţionat, de 

asemenea, că pe lângă toate celelalte, aceste vizite nu demonstrează ceea ce doreşte premierul, 

tot aşa cum nu s-a schimbat nimic în relaţiile polono-cehoslovace în urma vizitelor lui Rydz-

Smigly şi Gamelin.  

În ceea ce priveşte posibilitatea de care a dispus Tătărescu pentru a urma exemplul 

Iugoslaviei, este greu ca ea să fie negată. În pofida celor două referiri făcute de premier, eu 

refuz să cred că el regretă acest lucru, ori consideră că trebuie să fim copleşiţi de această 

binefacere, motiv pentru care ar trebui să fim etern recunoscători. I-am atras atenţia că poziţia 

geografică a Iugoslaviei şi a României este diferită, motiv pentru care ar fi incorect să se facă 

o analogie. Am menţionat deosebirea dintre el şi mine, reprezentantul unei şesimi din globul 

pământesc, întrebându-l care dintre ar fi în drept să facă referire la restabilirea relaţiilor, în 

sensul pe care a vrut să-l imprime premierul şi în scopul urmărit de el. 

Tătărescu m-a întrerupt în acest loc şi a spus că-l citez total eronat (absolument faux), 

că el cunoaşte deosebirea dintre România şi U.R.S.S., că m-am legat de exprimarea lui 

inexactă, că relaţiile normale dintre România şi Soviete, fireşte, au fost mai mult în folosul 

României, că Sovietele ar putea exista şi în viitor fără România, că ele reprezintă acum cea 

mai puternică forţă militară, cu rezerve incomensurabile şi, practic, inepuizabile de tot felul de 

materii prime şi, tocmai ţinând seama de această deosebire în raportul de forţe dintre cele 

două ţări, el apreciază drept fantastică presupunerea noastră că România ar urzi de una singură 

sau în bloc o agresiune antisovietică şi drept incorectă reluarea de către noi a problemei 

Basarabiei. 

I-am atras atenţia că noi nu am ridicat nicăieri problema Basarabiei, în timp ce românii 

o pun şi o discută de mai bine de un an. În ceea ce priveşte articolul din ziarul „Pravda“, noi 

am arătat că acceptarea politicii filopolone de către România este deosebit de periculoasă 

pentru integritatea teritorială românească şi a frontierelor sale nereglementate; am mai 

remarcat ce scriu zilnic publicaţiile periodice democratice despre Germania revizionistă şi 

sateliţii ei. 

Noi şi acum considerăm că apogeul prieteniei polono-române a dăunat enorm 

României şi preocupărilor sale pentru propria securitate. Noi considerăm că Polonia, realizând 

toate aceste vizite reciproce, a dus la îndeplinire sarcina trasată de stăpânul său de a izola 

România, făcând-o să se pună rău cu unicul ei vecin mare putere. Regretăm foarte mult că 

intenţiile Poloniei au găsit un ecou atât de favorabil la guvernul român şi apreciem că, având 

politicieni activi, guvernul român a făcut acest lucru luând în considerare toate consecinţele 

posibile. În ceea ce ne priveşte, noi suntem gata să tragem toate concluziile din noua orientare 

a politicii româneşti. 

Tătărescu a încercat să mă asigure că orice guvern care-i va succeda va trebui şi va 

căuta prietenie cu Rusia; că ar fi o nebunie din partea guvernului român, indiferent care ar fi 

el, să caute ceartă cu Rusia, care s-ar termina, în succesiune logică, cu divizarea teritoriului 
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românesc; că ar fi fără sens şi criminal din partea guvernului român să se gândească la o 

agresiune împotriva Sovietelor, singur sau în bloc, chiar dacă în acest bloc Polonia este 

partener. Că legarea sorţii sale de soarta Poloniei ar fi o nebunie sau o trădare a intereselor 

vitale ale maselor populare româneşti şi nu există niciun om în această ţară care să gândească 

serios la aşa ceva, în afara unei demagogii preelectorale. Dacă s-ar găsi un asemenea om, 

acesta ar fi un aventurier şi niciodată nu va fi admis la cârma destinelor ţării. El roagă să se 

transmită acest lucru guvernului sovietic. El, Tătărescu, însă, va căuta prilejul şi mijloacele de 

a face acest lucru cunoscut opiniei publice din ambele ţări. 

În continuare, discuţia a început să se repete. Era trecut de ora 9 seara. Am refuzat 

invitaţia de a rămâne peste noapte şi am plecat la nouă şi jumătate înapoi spre Bucureşti. 

Distanţa dintre Poiana şi Bucureşti este de 345 km. 

 

AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 134, dosar 84. Publicat în: DVP, vol. XX, doc. nr. 270; apud 

Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 74, pp. 160–166. 
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ZIARUL „MIŞCAREA“ CONDAMNĂ LUĂRILE DE ATITUDINE PROTITULESCU ALE 

UNOR REPUTAŢI GAZETARI FRANCEZI 

 

 

Necuviinţele dlui Pertinax şi ale altora 

 

Trebuie să recunoaştem că de câtva timp suntem în centrul preocupărilor europene. 

Conducătorii câtorva mari capitale din Europa au ochii aţintiţi asupra noastră. Ce face 

România? Încotro se îndreaptă? Schimbă politica externă? 

Iată întrebări rostite discret şi cu interes în dosul uşilor capitonate ale sediilor din Quai 

d’Orsay, Wilhelmstrasse şi Foreign Office. 

Nu ştim dacă toate aceste cancelarii au cumva vreun motiv serios să ne privească cu 

atâta îngrijorare şi atenţie, fiindcă nu se poate spune că politica externă a României nu este azi 

clară ca şi apa. Afară, bineînţeles, dacă în ochii străinătăţii debarcarea dlui N. Titulescu şi 

sistarea politicii filosovietice nu sunt interpretate drept o „schimbare“ a politicii noastre 

externe. 

Dar ceea ce este mai curios şi în acelaşi timp mai semnificativ e tocmai faptul că 

Parisul este astăzi cel mai atent la mişcările noastre. Parisul ne acordă actualmente o atenţie 

deosebită. Aceasta se vădeşte cu prisosinţă, pentru opinia publică, în articolele curente cu care 

ne onorează presa pariziană. 

Aveam impresia că numai la noi este o „anumită presă“ care-şi permite adesea să 

stabilească politica externă a ţării, peste capul Ministerului Afacerilor Străine. Dar iată că, 

urmărind cu atenţie presa franceză, am găsit şi acolo „rude“ ale anumitei prese de la noi. 

Sunt în presa pariziană câţiva care s-au gratificat cu titlu de „mari şi sinceri prieteni ai 

României“. Aceşti gazetari au un ton special atunci când se ocupă de situaţia din România şi 

de orientarea noastră externă. 

Articolul aparţine dlui Pertinax şi a fost publicat în „L’Europe nouvelle“ din 24 iulie. 

D. Impertinx nu este la primul său gest de acest fel. Asemenea cutezanţe au mai fost 

scrise de condeiul de „prieten“ al acestui domn şi în alte rânduri. 
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De altfel, d. Pertinax face parte din falanga Emil Buré, dna Tabouis etc., care confundă 

Bucureştiul cu Tunisul. 

Asemenea necuviinţe la adresa noastră nu au nevoie de prea multe comentarii. Putem 

spune categoric acestor domni că ne dispensăm de „prietenia“ dumnealor şi-i lăsăm pe seama 

dlui Titulescu. 

Fiindcă, desigur, obrăzniciile de astăzi ale dlui Impertinax şi ale celorlalţi gazetari 

francezi se datoresc închiderii fondurilor secrete ale Palatului Sturdza. 

Ovidiu Constant 

 

„Mişcarea“, 31 iulie 1937. 
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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 

 

 

Nr. 353 

Secret 

 

 [Moscova], 8 august 1937 

 

Deşi nu aşteptaţi niciun fel de schimbări în politica externă a României, chiar şi în 

cazul modificării ministeriatului, veţi fi de acord că, în momentul de faţă, trebuie antamate cât 

mai puţine negocieri cu guvernul lui Tătărescu, dar nici nu avem ce negocia, în general, cu el 

[guvernul], atâta vreme cât nu avansează nimic altceva decât propunerile ridicole ale lui 

Antonescu privind legalizarea luării Basarabiei în schimbul unui pact ciunt de tipul celui italo-

iugoslav. Nu intenţionez să dezvolt problema basarabeană în presă, dar va trebui, din când în 

când, să se repete aluziile făcute deja în „Pravda“ şi în „Journal de Moscou“. O să dăm, într-

un număr viitor din „Journal de Moscou“, încă o scrisoare de la Viena, unde se prezintă, 

printre altele, istoricul desfăşurării negocierilor româno-polone privitoare la Convenţie. 

Regele a spus clar la Paris că el nu va accepta în nici într-un caz relaţii de alianţă cu 

U.R.S.S., faţă de care el s-a exprimat în termeni extrem de ostili. Despre convorbirile lui de la 

Paris, o sursă ne comunică următoarele: Convorbirea lui cu Delbos ar fi avut un caracter 

furtunos, fapt de care eu, de altfel, mă îndoiesc, cunoscându-l personal pe molaticul Delbos. 

Admit, însă, că el i-a reproşat, într-adevăr, regelui uneltirile acestuia cu Beck. Regele şi-a 

manifestat surprinderea faţă de aceste reproşuri, făcând referire la relaţiile absolut normale ale 

Franţei cu Polonia în general şi cu Beck în special. El a amintit că guvernul Frontului popular 

[al Franţei] a oferit Varşoviei un credit de trei miliarde, fără a condiţiona acest „pact generos, 

dar cam imprudent“ de ieşirea lui Beck din guvern. El a amintit, de asemenea, că, la timpul 

respectiv, Laval l-a salvat pe Beck şi că Delbos n-a făcut nimic pentru a provoca plecarea lui. 

Se înţelege de la sine că regele l-a asigurat, în maniera sa, de totala loialitate faţă de Franţa, 

fără de care România nu ar fi nimic. El a spus că sentimentele de prietenie şi recunoştinţă 

nutrite de România faţă de Franţa sunt indestructibile. Scopul acestor cuvinte linguşitoare a 

fost obţinerea de credite pentru finanţarea comenzilor militare. 
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Delbos s-a plâns că România a devenit o pradă a propagandei antifranţuzeşti, în 

principal, a Gărzii de Fier, la care Regele a răspuns că această Gardă reprezintă o minoritate 

infimă, care primeşte sprijinul substanţial al Germaniei. El a mai spus că Garda de Fier ţine 

atât de mult la Franţa, încât pentru două mii de lei pe lună ar face în favoarea Franţei aceeaşi 

propagandă pe care acum o face în favoarea Germaniei pentru trei mii de lei pe lună. Delbos, 

însă, a refuzat acordarea creditelor. În acelaşi spirit s-au desfăşurat şi discuţiile dintre Rege şi 

Daladier. La reproşul în legătură cu Polonia, Regele ar fi spus că nu a uitat povaţa înaintaşului 

său moldovean, Ştefan cel Mare, care spunea: „Să crezi în cuvântul tâlharului sau al 

ereticului, dar să nu crezi niciodată în cuvântul polonezului“. Şi tot ca o linguşire, Regele i-a 

spus lui Daladier că parada armatei poloneze, comparativ cu parada franceză de la 14 iunie 

[iulie], i-a sugerat manevrele unei companii de pompieri din Pezen – un orăşel din Franţa. În 

legătură cu creditele, însă, Daladier a fost tot atât de prudent ca Delbos. 

Regele a spus unui alt interlocutor al său că el nu-l va mai aduce niciodată pe 

Titulescu la putere. L-a calificat pe Titulescu drept egoist oribil şi vanitos, căruia puţin îi pasă 

de Franţa, ca şi de propria lui ţară, gata să sacrifice totul pentru propriile sale interese şi gata 

să devină chiar şi slujitor al Germaniei, dacă aceasta ar fi în propriul său avantaj. 

Interlocutorul sus-menţionat a avut impresia că Regele nu intenţionează să transfere puterea 

naţional-ţărăniştilor şi, dacă acest lucru va fi necesar, el va forma, în septembrie sau 

octombrie, un Cabinet liberal, sub preşedinţia lui Averescu. 

Se mai vorbeşte că [Victor] Antonescu a creat drept contrapondere la agenţia „Sud-

Est“ agenţia „Par-Est“, ale cărei informaţii nu le primeşte niciun ziar. Această agenţie costă 

România 40.000 de franci lunar, fără să dea vreun rezultat. Se presupune că, peste câteva 

săptămâni, această agenţie îşi va înceta existenţa. 

Aceasta este tot ce vă pot comunica din informaţiile referitoare la România.  

Cred că mâine plec în concediu, pentru a mă folosi de cele câteva săptămâni ce au mai 

rămas până la Adunarea Societăţii Naţiunilor. 

 

AVP RF, fond 0125, opis 19, mapa 114, dosar 2; apud Relaţiile româno-sovietice. 

Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, 

documentul nr. 76, pp. 168–170. 
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„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 ROMÂNE, INCRIMINÂND PREZENŢA SA ACTIVĂ 

PE SCENA INTERNAŢIONALĂ, A UNOR CERCURI POLITICE ŞI DE PRESĂ 

CONSONANTE CU LINIA POLITICĂ A DIPLOMATULUI ROMÂN 
 

 

„Titulescu după culise“ 

 
 De la căderea eternului ministru de Externe român Titulescu, campionul hegemoniei 

franceze în Europa Sud-Estică, politica externă română se loveşte de oarecare dificultăţi faţă 

de marele ei aliat, Franţa. De acest fapt sunt desigur vinovate motive politice. D. Antonescu se 

străduieşte, după exemplul colegului său iugolav Stojadinović, să urmeze o politică 

independentă, bazată pe luarea în considerare a intereselor pur româneşti. Când în aprilie a.c. 
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guvernul iugoslav, cu ocaziunea sesiunii Consiliului Micii Înţelegeri, a refuzat să încheie un 

pact de asistenţă mutuală reciproc, d. Antonescu s-a asociat punctului de vedere iugoslav 

arătând că încheierea unui pact de sprijin reciproc între Praga şi Bucureşti, fără Belgrad, ar fi 

egală cu descompunerea Micii Înţelegeri, cel puţin în ochii opiniei publice. Franţa nu poate 

ierta guvernului român această luare de atitudine, precum nici călătoria Regelui Carol la 

Varşovia şi negocierile de la Bucureşti ale şefilor de Stat Major polon şi român. Pe când 

călătoria la Varşovia a Regelui României urma să demonstreze de asemenea că România nu 

mai este dispusă să fie mereu „exponentul“, fără voinţă, al unei Mari Puteri, convorbirile 

Statelor Majore polon şi român de la începutul lunii iunie, n-au avut alt scop decât să 

reexamineze şi să adapteze actualelor cerinţe de înarmare tehnică, convenţiunile militare 

reciproce din 1930 în sensul alianţei din 1921. Cercurile din Franţa au rămas totuşi 

neîncrezătoare, în primul rând din cauză că d. Titulescu desfăşoară o activitate febrilă jucând 

pe „exilatul“ şi agitând, cu toate mijloacele, în Europa Occidentală împotriva guvernului 

român, chiar şi contra Regelui. 

 Efectele acestei lucrări de subminare le-a simţit Regele Carol, în călătoria sa la Paris şi 

Londra, cu toate că această călătorie a urmărit tocmai ţinta să distrugă efectul străduinţelor 

dlui Titulescu de a intercala România din nou în axa Paris–Moscova. După cât se ştie astăzi la 

Bucureşti despre vizita Regelui Carol la Paris că el ar fi propus să se ridice legaţiile din Paris 

şi Bucureşti la rangul de ambasade. După toate aparenţele, guvernul francez n-a acceptat 

această propunere, sub pretextul că convenţia din anul 1920 dintre Franţa, Anglia, Italia şi 

Statele Unite, în care aceste state se obligă să procedeze numai de comun acord în ridicarea 

statelor mijlocii la rangul de Mari Puteri. De altfel pricepem propunerea României, dacă ne 

amintim că România şi Polonia vor ridica legaţiunile lor la rangul de ambasadă. 

 Cum se explică aşadar că Regele Carol nu şi-a putut realiza pe deplin la Paris intenţiile 

sale politice. El, ca fiu al Regelui Ferdinand, care a alăturat România Aliaţilor, în timpul 

războiului mondial. D. Titulescu „pregătise“ călătoria Regelui, în felul său, prin unele 

călătorii. A fost ajutat, în primul rând, de faptul că o mare parte a diplomaţilor români tot mai 

sunt partizanii săi. Astfel, d. Antoniade, ministrul plenipotenţiar la Berna, a mediat acum 

câtva timp o întâlnire între fostul său şef Titulescu şi Litvinov la Louisville, o mică localitate 

la graniţa franco–elveţiană. Rezultatul acestei convorbiri a ajuns la cunoştinţa opiniei publice 

în mod ciudat, în a doua jumătate a lunii iulie. Două ziare pariziene, „Echo de Paris“ şi „Le 

Temps“, au publicat, fără comentarii, o ştire mai lungă a Agenţiei „Sud–Est“ din Bucureşti, 

care s-a ocupat de un articol al ziarului „Pravda“ din Moscova, despre raporturile româno–

ruse. „Pravda“ s-ar fi plâns de atitudinea ostilă a României faţă de Rusia şi de influenţele 

ostile Rusiei ale altor puteri asupra României. Articolul ziarului din Moscova a încheiat cu 

constatarea că România are frontiere nereglementate. Agentura „Sud–Est“ a pus acest 

comentar în legătură cu declaraţiile ziarului „Pravda“, anunţând „din sursă bine informată“ că 

d. Antonescu, cu ocazia sesiunii din mai a Societăţii Naţiunilor, a discutat problema 

Basarabiei cu d. Litvinov „într-o formă neîndemânatică“. Expunerea Agenţiei bucureştene 

sus-menţionate încheia cu unele atacuri asupra politicii Regelui Carol, pretinzând că opinia 

publică ar fi rusofilă. 

 Următoarele declaraţiuni să explice acum acest procedeu. Agenţia „Sud-Est“ a fost 

înfiinţată, acum câţiva ani, de d. Titulescu la Bucureşti, pentru sprijinirea politicii sale 

personale. Ea se mai află şi astăzi în mâna lui, aşa că „sursa bine informată“ nu apare prea 

enigmatică, iar, pe de altă parte, d. Antonescu a considerat necesar să înfiinţeze iarna trecută 

la Paris, o contraagenţie română, Agenţia „Parest“. În ce priveşte afirmaţia Agenţiei „Sud-

Est“ că d. Antonescu ar fi deschis la Geneva problema basarabeană în mod foarte 

neîndemânatic, faţă de d. Litvinov, lucrul acesta apare cu totul neverosimil, din cauză că, 

pentru orice român, Basarabia este o parte integrală a României, asupra căreia nu se discută. 

Aceasta nu exclude de ce Franţa a încercat şi în ultimul timp să hotărască Suveranul român să 
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încheie o alianţă cu Rusia, punându-i în vedere, ca contraserviciu, recunoaşterea formală a 

Moscovei cu privire la Basarabia. 

 D. Titulescu a mers însă şi mai departe în agitaţia sa împotriva actualului guvern şi a 

Regelui Carol. 

 Cu puţin înainte de călătoria Regelui în Anglia, el s-a oprit mai multe săptămâni la 

Londra, făcând vizite unor membri guvernamentali englezi şi politicieni, pe care îi cunoştea 

din timpul când era ministru la Londra. La Londra a avut însă mai puţin succes decât la Paris, 

unde este apreciat ca vasal devotat, dar străduinţele sale n-au rămas cu totul fără succes nici la 

Londra. 

 În orice caz, Regele Carol se va întoarce în România cu impresia că d. Titulescu, în 

urma ambiţiei sale personale, tinde la altceva decât să menţină România sub dominaţia 

Franţei. Răspunsul României va fi probabil că se va strădui şi mai mult pentru independenţa 

politicii sale, ca să nu mai fie ca până acum numai o figură de şah în jocul unor anumite Mari 

Puteri. Nu lipsesc exemple în Europa Sud-Estică. 

F.L. 

 

„Deutsche Allgemeine Zeitung“, 10 august 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Nauheim], 21 august 1937 

 

 „München Neueste Nachrichten“ din 19 august publică un lung articol asupra situaţiei 

politice în România şi comentează cu aprindere „febrila activitate“ pe care dl Titulescu o 

desfăşoară… la Karlsbad! Se vede că ziarul bavarez n-avea ce scrie. Săracul Titulescu, unde a 

ajuns să facă politică: nici măcar la Collaro, ci la Karlsbad la Pup! Fie liniştită foaia din 

München, „febrila activitate“ nu va depăşi orizontul „Knusperhäuschen
181

-elor“ de pe Valea 

Teplului. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 86. 
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CARTE POŞTALĂ ILUSTRATĂ TRIMISĂ DE NICOLAE TITULESCU  

ŞI COLABORATORII SĂI LUI NICOLAE RAICOVICEANU 

 

 

[Karlovy Vary], 29 august 1937 

 

                                                 
181

 Knusperhäuschen (germ.) – Casă de turtă dulce. 
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Cu afecţiune pentru tine şi ai tăi. 

[ss.] N. Titulescu 

[ss.] Savel
182

 

[ss.] Gou
183

 

[ss. indescifrabil] 

 

D-Sale domnului N. Raicoviceanu 

45 Str. G-ral Berthelot, Bucarest 

 

M.N.I.R., inv. 111255, nefrancată şi fără plic; apud Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. 

Mărturiile unei prietenii, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, doc. nr. 79, p. 153. 
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TELEGRAMĂ DE MULŢUMIRI TRIMISĂDE NICOLAE TITULESCU  

LUI NICOLAE RAICOVICEANU 

 

 

Karlovy Vary, 31 august 1937 

 

Afectuoase mulţumiri. Amiciţii.  

Titulescu 

 

M.N.I.R., inv. 165426, original; apud Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mărturiile 

unei prietenii, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, doc. nr. 80, p. 153. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE REGELUI CAROL AL II-LEA 

 

 

Sinaia, 31 august 1937 

 

Carol al II-lea notează: 

La 12, [vine] Victor Antonescu ca să mă puie la curent cu lucrările Consiliului Micii 

Înţelegeri. Totul merge bine, cu toate că sunt unele divergenţe. În primul rând, cehii nu vor să 

primească chestia ambasadelor, cu toate că eventualitatea a fost prevăzută în protocolul din 

1933; aci se cam vede o intrigă franceză şi, probabil, şi a lui Titulescu, rămâne încă până astă-

seară să se discute şi să se ajungă la o înţelegere. În general, se simte un sentiment de 

suspiciune faţă de cehi, care, fiind într-o situaţie destul de delicată, sunt nervoşi şi se pretează 

la orice intrigă. 

Fapte concrete, totuşi, s-au obţinut: proiectul de pact Mica Înţelegere–Franţa se amână 

ca fiind inoportun; se va apăra recunoaşterea imperiului italo-etiopian şi, punctul cel mai 
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 Savel Rădulescu. 
183

 Grigore Gr. Constantinescu. 
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important, înţelegerea cu Ungaria face progrese. Probabil că se va pune la punct complet 

protocolul secret, prin care Mica Înţelegere va recunoaşte înarmările ungare, şi Ungaria va 

propune membrilor Micii Înţelegeri, fiecărui în parte, un pact de neagresiune. Singura 

dificultate este încă maniera în chestiunea minorităţilor. Ungurii cer preciziuni şi câteva acte 

de opinie publică care să fie chiar trecute în protocol; noi nu putem primi acest punct de 

vedere, dar suntem gata a da asigurări verbale. E, poate, lucrul cel mai important al sesiunii 

actuale, căci dacă se ajunge la o împăcare cu vecinii noştri din nord-vest se mai stinge un 

focar de agitaţiune internaţională şi se face un pas înainte spre pace. 

După Antonescu, Stojadinović, mai puţin sigur de dânsul ca în trecut, toujours 

souriant neanmoins
184

. Are mari dificultăţi interne, dar declară că le va învinge. E mulţumit 

de mersul Consiliului şi-l laudă foarte mult pe Tătărescu, pe care-l consideră ca un adevărat 

prieten. 

În chestiunea ungară, el e foarte mulţumit, mai ales că ei au primit să steie de vorbă cu 

noi trei împreună şi n-au insistat să ignoreze Mica Înţelegere. Mi-a spus că demult ar fi făcut 

acest gest, dar că, după Bulgaria şi Italia, de a mai veni şi cu Ungaria ar fi arătat prea mult. 

Mai vorbim şi de viitorul Micii Înţelegeri şi de visul meu de a atrage şi Polonia în alianţa 

noastră. E total de acord şi adaugă: « Alors, nous serrons une vrai grande puissance, une 

vraie force »
185

. 

Ultimul înainte de a prânzi îl văd pe Krofta. Vorbim, îndeosebi, de înţelegerea ceho-

germană şi am insistat mult asupra absolutei necesităţi de a o aduce la îndeplinire; i-am spus 

că şi în Anglia mi s-a vorbit de această necesitate şi că se insistă. Răspunsul lui a fost că, 

incontestabil, vede şi el această necesitate, dar că prea marea insistenţă a Angliei face rău, căci 

sudeţii devin mai intransigenţi ştiindu-se susţinuţi de acea mare putere. Că conversaţii au fost 

şi că cu Hitler lucrurile au mers foarte bine, dar de când s-a amestecat Auswärtges Amt şi 

Neurath lucrurile merg rău şi nu se face niciun progres. 

Am uitat să adaug că Stojadinović mi-a mai spus că Franţa ar da bani lui Titulescu şi 

că ar fi dat 10 milioane Partidului Naţional Ţărănesc pentru alegeri. Dacă se adevereşte acest 

lucru, este grav şi s-ar putea considera ca un act de inimiciţie, prin imixtiunea unei ţări străine 

în chestiuni de politică internă. 

Masa [o iau] la Peleş, cu membrii întrunirii. Krofta [e] foarte vorbăreţ. 

 

Regele Carol al II-lea al României, Însemnări zilnice. 1937–1951, vol. I (11 martie 1937–4 

septembrie 1938), (caietele 1–6), ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de Viorica Moisuc, 

Nicolae Rauş; cuvânt înainte de Ioan Scurtu, Editura Scripta, Bucureşti, 1995, pp. 106–108; 

Carol II, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904–1939), ediţie de Marcel-

Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Editura Silex, Bucureşti, 1995, pp. 213–215. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Sinaia], 3 septembrie 1937 
 
                                                 
184

 Toujors souriant neanmoins (fr.) – Totuşi mereu zâmbitor. 
185

 Alors, nous serrons une vrai grande puissance, une vraie force (fr.) – Atunci, noi vom fi o adevărată mare 

putere, o adevărată forţă. 
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Franasovici s-a înapoiat de la Paris cu convingerea că un guvern Vaida nu ar fi posibil 

(???), franţuzii considerând pe Vaida ca complet înfeudat politicii germanofile.
186

 Un guvern 

Vaida nefiind acceptat de Franţa (!), iar un guvern naţional-ţărănist de Rege, cercurile 

guvernamentale socotind că altă formulă n-ar putea fi găsită, au început să mângâie ideea unui 

nou guvern Tătărescu, care să facă alegerile. Un guvern Tătărescu în care, alături de liberali, 

să mai intre şi alte elemente. Prietenii primului-ministru au şi început să facă sondări în 

această direcţie. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 99. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Breasta], 27 septembrie 1937 

 

Numai regimurile tari posedă arta desăvârşită a înscenărilor. Călătoria lui Mussolini în 

Germania a dat prilej Italiei fasciste şi Germaniei naziste să arate ce pot în această privinţă. 

Plecarea Ducelui din Roma, călătoria sa, sosirea în München au fost regizate cu toată arta 

unui superfilm sonor. Entuziasmul popular a fost canalizat cu o putere căreia nimic nu poate 

rezista. Şi nici nu rezistă. „Colosala“ manifestare din Germania dovedeşte că 110 milioane de 

oameni simt şi gândesc la fel şi se ridică cu toată puterea lor morală şi tehnică împotriva 

anarhiei democratice din Apus şi despotismului comunist din Răsărit. E ceva şi asta, orice ar 

gândi şi spune d.d. Bubi Brănişteanu
187

 şi Titulescu-Halmeu. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 128. 
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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. 

                                                 
186

 Scanavi povesteşte că la Paris, Delbos ar fi spus Regelui că, fără a voi să se amestece în politica internă a 

României, nu poate ascunde că un guvern din care ar face parte Titulescu, în care Franţa are toată încrederea, ar 

uşura mult raporturile dintre cele două ţări. Regele s-ar fi mulţumit să răspundă: „Titulescu n’a pas fait sa 

politique, il a fait ma politique; de même, demain, Argetoianu ou Vaida feront également ma politique“ 

[„Titulescu n-a făcut politica sa, a făcut politica mea; la fel, mâine, Argetoianu sau Vaida vor face, de asemenea, 

politica mea“ – n.n. G.G.P.]. Mihalache a fost atât de afectat de aceste declaraţii ale Regelui, prin care rezulta 

pentru guvernul de mâine o indicaţie împotriva aspiraţiilor şi pretenţiilor naţional-ţărăniste, încât a venit la 

Scanavi să se plângă şi să întrebe dacă cuvintele puse în gura Regelui sunt adevărate. Scanavi i-ar fi spus că nu 

ştie nimic. Se pare însă că Regele le-ar fi rostit. 
187

 Benno Brănişteanu. 
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Nr. 400 

Secret 

 

Moscova, 28 septembrie 1937 

 

L-am întâlnit întâmplător pe Titulescu în sudul Franţei. N-am avut nicio posibilitate să 

evit discuţia cu el. Fireşte că m-am limitat la rolul de ascultător. Titulescu mi-a comunicat că 

pregăteşte un discurs amplu, pe care intenţionează să-l rostească în Senatul român. Acest 

discurs reprezintă o justificare a politicii sale externe şi un atac deschis la adresa cursului de 

politică externă a guvernului român. Cuvântarea începe aproximativ cu următoarea frază: 

„Pentru România nu există decât două politici faţă de U.R.S.S., ţară cu o populaţie de 170 de 

milioane, cu un teritoriu ce depăşeşte de trei ori suprafaţa Europei: fie o politică de prietenie, 

fie o politică duşmănoasă. O a treia alternativă nu există“. Desigur că Titulescu se pronunţă 

pentru o politică de prietenie cu U.R.S.S. şi în favoarea unui tratat de neagresiune. Titulescu 

se referă, de asemenea, şi la problema tranzitării de către Armata Roşie a teritoriului românesc 

şi declară că România are toate argumentele să mizeze pe retragerea trupelor sovietice, după 

un eventual război, pentru că U.R.S.S. a demonstrat că îşi respectă, într-adevăr, obligaţiile 

contractuale internaţionale asumate. Chiar în discuţia cu mine, Titulescu a spus că problema 

Basarabiei nu are nicio legătură cu încheierea Tratatului de asistenţă mutuală şi că, pentru el, 

problema basarabeană este soluţionată odată pentru totdeauna şi nu mai intenţionează să mai 

revină asupra ei. El regretă foarte mult că în vara anului 1935, când avea împuterniciri din 

partea Regelui pentru încheierea unui tratat cu noi şi textul era, în fond, pus de acord între el 

şi Maksim Maksimovici, noi n-am semnat tratatul, dorind, prin aceasta, să exercităm presiuni 

asupra lui Laval, care tărăgăna ratificarea tratatului sovieto-francez de asistenţă mutuală. 

Momentul favorabil a fost ratat şi acum este cu mult mai greu de realizat, dar nu imposibil. 

Titulescu a rugat să fie „încurajat“ şi să i se promită că, dacă va veni la putere, vom semna cu 

el tratatul de asistenţă mutuală. Fără a avea certitudinea că noi vom semna cu el, într-adevăr, 

tratatul, el nu vede rostul declanşării luptei împotriva actualului guvern şi revenirii sale la 

putere. În discurs, el arată că, dacă U.R.S.S. se va înţelege cu Germania, tratatul de asistenţă 

mutuală cu România îi va fi, în general, inutil. De aceea, românii trebuie să se grăbească să 

încheie tratatul cu U.R.S.S.  

În expunere există, de asemenea, o interpelare adresată guvernului: Prevede, oare, 

convenţia polono-română o extindere către vest? Dacă acest lucru se confirmă, atunci, din 

spusele lui Titulescu, situaţia apare în stilul dramelor lui Shakespeare: pe de-o parte, prin 

Tratatul Micii Înţelegeri, România trebuie să vină în ajutorul Cehoslovaciei, în caz că aceasta 

este atacată de oricare alt stat, adică inclusiv de Polonia şi Germania. Pe de altă parte, în cazul 

extinderii convenţiilor polono-române spre vest, România se obligă să participe de partea 

Poloniei într-un eventual război al Poloniei cu Cehoslovacia, sau într-un război al Poloniei cu 

Germania, pe care Titulescu nu-l exclude. Titulescu apreciază participarea la ambele războaie 

drept o contradicţie cu tratatele semnate de România şi, în general, în detrimentul intereselor 

vitale ale statului român. În acest discurs, Titulescu se pronunţă, de asemenea, pentru 

stabilirea unor relaţii prieteneşti cu Germania, ceea ce nu contravine, după părerea sa, 

încheierii unui tratat de asistenţă mutuală între România şi U.R.S.S. 

Titulescu admite că s-ar putea să nu reuşească să se întoarcă în România şi să 

rostească acest discurs şi, în acest caz, el intenţionează să tipărească textul la Paris, sub forma 

unei broşuri. Din informaţiile lui Titulescu, guvernul liberalilor va rămâne la putere, pentru că 

naţional-ţărăniştii, în frunte cu incapabilul Mihalache, sunt prea slabi.  
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Dacă în fruntea naţional-ţărăniştilor va veni Maniu, atunci plecarea guvernului 

Tătărescu va fi probabilă. Maniu a fost la Titulescu şi a avut cu el convorbiri îndelungate. 

Titulescu remarcă faptul că Maniu nu este străin de unele orientări antisovietice, fapt care îl 

surprinde într-o oarecare măsură. 

Titulescu a pus câteva întrebări referitoare la procesul lui Tuhacevski şi, în încheiere, a 

spus că pe el nu-l surprinde acest caz, pentru că la Paris, la dejunul de la Legaţie, Tuhacevski, 

într-o discuţie cu Titulescu şi cu soţia sa, s-a dovedit un filogerman înfocat. Astfel, spre 

exemplu, el a criticat deschis armata franceză şi dotarea sa şi a spus că el preferă să plece în 

Germania, să cunoască producţia industriei militare germane. 

Tabacovici, preşedintele Consiliului Căilor Ferate Române, care se află în anturajul lui 

Titulescu, m-a informat că în următoarele luni va trebui să părăsească postul, nu numai pentru 

că îi expiră mandatul, dar şi pentru că Regele nu admite realegerea sa – un vechi prieten al lui 

Titulescu. 

Titulescu m-a rugat să-i transmit cel mai cordial salut lui Maksim Maksimovici. El 

regretă foarte mult că nu l-a văzut pe Maksim Maksimovici în Cehoslovacia (Titulescu se află 

la odihnă la Mohimovo, nu departe de Marienbad). Titulescu a adăugat că nu-i este frică de 

campania de presă din România pe marginea ultimei sale întâlniri cu Maksim Maksimovici şi 

s-ar întâlni din nou cu plăcere, pentru că nu ascunde convingerile sale şi nu se va lăsa 

intimidat.  

 

AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 134, dosar 84; apud Relaţiile româno-sovietice. Documente, 

vol. II (1935–1941), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2003, documentul nr. 77, 

pp. 171–172. 

 

 

 

238 

 

FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Breasta], 29 septembrie 1937 

 

Încă unul de care nu mai am grijă: Titulescu. 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.
188

 Cele 10 milioane de la 

Schell îl vor ajuta să-şi încheie socotelile, la sfârşitul anului. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 129. 
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188

 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. 
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SCRISOARE TRIMISĂ DE NICOLAE TITULESCU  

LUI NICOLAE RAICOVICEANU,  

PENTRU PREGĂTIREA LOCUINŢEI ŞOFERULUI ENGLEZ 

 

 

[Cap Martin, 1 octombrie 1937] 

 

Scumpe Raico, 

Am luat act de observaţiunile tale. 

I. Garaj nu putem face pentru că costă prea scump. 

II. Odaie în podul casei pentru şofer nu putem face, pentru că arhitectul a spus, şi are 

dreptate, că nu se poate descoperi o casă în timpul toamnei, plus zgomotul ce-mi va 

face pe cap. 

III. Rămâne această soluţie pe care te rog s-o execuţi ad litteram: 

a) Văruieşte garajul şi odăiţa veche a şoferului lângă garajul care dă pe curte, astfel 

ca să aibă aerul nou; 

b) fă o uşă care să permită şoferului să treacă prin garaj la spălătorie; 

c) instalează într-una din odăile de la spălătorie baia mea cea veche, astfel ca să se 

poată spăla toţi, inclusiv şoferul; 

d) în odaia mică a şoferului, înlocuieşte cimentul prin parchet bun; e o nimica tot; 

e) cumpără mobilă veselă şi lustruită pentru şofer; un pat mult mai larg de lemn cu 

somieră şi două perne, un dulap pentru hainele sale, un spălător pentru trebuinţe de 

orice moment şi o dormeză învelită în creton pentru a face englezeşte, adică vesel; 

f) desfă din nou gaura din garaj ce aţi astupat. 

Te rog să execuţi imediat tot ceea ce îţi spun, căci sunt în ţară în foarte scurt timp şi nu 

pot lăsa şoferul englez pe stradă. 

Te îmbrăţişez pe tine şi ai tăi, 

N. Titulescu 

 

[P.S.] Rog confirmă telegrafic primirea prezentei scrisori, ca să ştiu când începi 

execuţia. Obiecţii nu mai accept. 

 

M.N.I.R., inv. 111244, 2 p. dactilo., cu intervenţii manuscrise, plic sigilat cu sigiliul personal; 

apud Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mărturiile unei prietenii, Fundaţia Europeană 

Titulescu, Bucureşti, 2003, doc. nr. 81, pp. 153–154. 
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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 

 

 

T. nos 595 à 598. Réservé. 
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 Bucarest, 14 Octobre 1937, 11 h. 

(Reçu : 14 h. 40, 16 h., 10, 15 h., 14 h. 20) 

 

Je me réfère à votre télégramme no 432
189

. 

Je me suis entretenu avec M. Antonesco de la prochaine visite de M. Daranyi et de M. 

de Kanya à Berlin et lui ai signalé l’avantage qu’il y aurait pour les gouvernements de la 

Petite Entente à hâter leurs négociations avec la Hongrie. 

Le ministre des Affaires étrangères est d’un avis nettement opposé : il estime, en effet, 

que loin de les décourager, les Allemands poussent les Hongrois à s’entendre avec la Petite 

Entente. Il en voit une preuve dans une double démarche du ministre d’Allemagne à Bucarest 

qui, interrompant son congé en Septembre, vint lui demander où en étaient les négociations 

avec la Hongrie et renouvela sa demande il y a quelques jours. 

M. Antonesco est persuadé que l’Allemagne et l’Italie se sont entendues pour que 

l’accord se fasse sous leur patronage. C’est d’ailleurs pour éviter que celui-ci soit trop 

manifeste qu’il avait préparé le texte soumis à Votre Excellence à Genève, d’après lequel 

l’accord serait conclu sous l’« égide de la France et de l’Entente balkanique ». 

En ce qui le concerne, le gouvernement roumain maintient la position qu’il avait 

adoptée à Sinaïa
190

 : il accepte en échange d’un pacte de non-agression de reconnaître les 

droits de la Hongrie à réarmer, mais il se refuse formellement à prendre vis-à-vis de Budapest 

un engagement écrit concernant les minorités. « Ce serait, m’a dit M. Antonesco, me mettre 

ici dans la même situation que M. Stoyadinovitch à Belgrade avec son concordat. Aucun 

Gouvernement roumain ne pourrait conclure un arrangement qui soulèverait contre lui toute 

l’opinion publique ; 

M. Manoilesco, a-t-il ajouté, est venu me voir aujourd’hui même pour me déclarer que 

toute la droite était opposée à un acte écrit avec Budapest au sujet des minorités. » 

Par ailleurs, M. Antonesco aurait su que M. Titulesco avait téléphoné à M. Pella à 

Genève pour lui dire que si l’on entrait dans cette voie, il reviendrait immédiatement à 

Bucarest se mettre à la tête de l’opposition et soulèverait contre le Gouvernement le pays tout 

entier. 

Au surplus, le ministre des Affaires étrangères n’est pas fâché de trouver dans les 

difficultés relatives aux minorités un motif plausible d’ajourner toute conclusion d’accord. 

Il considère, en effet, qu’une entente avec la Hongrie pourrait avoir pour conséquence 

une nouvelle offre de l’Italie à la Roumanie en vue d’un pacte politique. 

M. Antonesco m’a rappelé les difficultés qu’il avait eues au printemps pour éluder les 

propositions de Rome à ce sujet, et il redoute de les voir se renouveler. 

Enfin, il reste préoccupé du fait que l’arrangement envisagé avec la Hongrie aurait 

pour effet de détruire « la base juridique de la Petite Entente. » 

 

[Traducere] 

 

T. nr. 595 la 598. Rezervat. 

 

Bucureşti, 14 octombrie, 1937, orele 11 

(Primită: orele 14,40; 16,10; 15; 14,20) 

 

Mă refer la telegrama dumneavoastră nr. 432
191

 

                                                 
189

 Du 12 Octobre, non retrouvé. 
190

 Où s’était réuni les 30 et 31 Août le conseil permanent de la Petite Entente. 
191

 Din 12 octombrie, negăsită. 
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M-am întreţinut cu dl Antonescu în legătură cu viitoarea vizită a dlui Daranyi şi a dlui 

Kanya la Berlin şi am semnalat avantajul pe care l-ar avea pentru guvernele ţărilor membre 

ale Micii Înţelegeri grăbirea negocierilor lor cu Ungaria.  

Ministrul Afacerilor Străine are o părere net opusă: consideră, într-adevăr, că departe 

de a-i descuraja, germanii îi împing pe unguri să se înţeleagă cu Mica Înţelegere. Potrivit lui o 

dovadă în acest sens se regăseşte în dublul demers al ministrului Germaniei la Bucureşti care, 

întrerupându-şi concediul în septembrie, l-a întrebat în ce stadiu se aflau negocierile cu 

Ungaria, întrebare pe care a reiterat-o cu câteva zile în urmă.  

Dl Antonescu este convins că Germania şi Italia s-au înţeles ca acordul să se realizeze 

sub patronajul lor. Tocmai pentru a evita ca acest lucru să nu sară prea mult în ochi, el a 

pregătit un text, pe care l-a supus Excelenţei Voastre la Geneva, potrivit căruia acordul s-ar 

încheia sub „egida Franţei şi  Înţelegerii Balcanice“.  

În ceea ce îl priveşte, guvernul român îşi menţine poziţia pe care a adoptat-o la 

Sinaia
192

: acceptă în schimbul unui pact de neagresiune recunoaşterea drepturilor Ungariei de 

a se reînarma, dar refuză formal să-şi ia faţă de Ungaria un angajament scris, cu privire la 

minorităţi. „Aceasta ar fi, mi-a spus dl Antonescu, să mă plasez aici în aceeaşi situaţie în care 

s-a aflat dl Stojandinović la Belgrad în chestiunea Concordatului. Niciun guvern român nu ar 

putea încheia un aranjament care ar ridica împotriva lui întreaga opinie publică; 

Dl Manoilescu, a adăugat el, a venit chiar astăzi să mă vadă pentru a-mi declara că 

întreaga dreaptă se opunea unui act scris cu Budapesta în privinţa minorităţilor“. 

De altfel, dl Antonescu pare să fi ştiut că dl Titulescu i-a telefonat dlui Pella la Geneva 

pentru a-i spune că dacă se alegea această cale, ar reveni imediat la Bucureşti pentru a se 

aşeza în fruntea opoziţiei şi ar ridica întreaga ţară împotriva guvernului.  

În plus, ministrul Afacerilor Străine nu este supărat să găsească în dificultăţile cu 

privire la minorităţi un motiv plauzibil de a amâna orice încheiere a unui acord.  

El consideră, într-adevăr, că o înţelegere cu Ungaria ar putea avea drept consecinţă o 

nouă ofertă a Italiei către România în vederea unui pact politic. 

Dl Antonescu mi-a reamintit dificultăţile pe care le-a întâmpinat în primăvară pentru a 

eluda propunerile Romei cu privire la acest subiect şi se teme ca nu cumva acestea să fie 

reînnoite.  

În sfârşit, îl preocupă în continuare faptul că aranjamentul preconizat cu Ungaria ar 

putea avea ca efect distrugerea „bazei juridice a Micii Înţelegeri“.  

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VII (29 

Septembre 1937–16 Janvier 1938), Paris, Imprimerie Nationale, 1972, doc. 73, pp. 133–134. 
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SCRISOARE TRIMISĂ DE NICOLAE TITULESCU  

LUI NICOLAE RAICOVICEANU,  

PRIVIND ÎNTĂRIREA SECURITĂŢII CASEI DIN BUCUREŞTI 

 

 

[Franţa], 15/10/37 

 

Dragă Raico, 
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 Şedinţa Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri, a avut loc la 30–31 august 1937 la Sinaia. 
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Negulescu m-a sfătuit să-mi fac obloane de fier la casă. 

El mi-a spus să te adresezi lui Fichet din Bucureşti pentru a lua imediat măsurile. 

Vei face obloane: 

- odaia de baie a lui Catherine; 

- în odaia cu dulapuri a lui Catherine; 

- în sufragerie; 

- la cele două fereştri din salon; 

- [la cele] trei uşi-fereşti din salon; 

- la uşa fereastră din antreu; 

- la cele două fereşti din bureau; 

- la odaia mea de culcare; 

- [la odaia mea] cu dulapuri; 

- la salonul Catherinei; 

- în odaia de culcare a Catherinei. 

Într-un cuvânt la tot unde e strict. 

De îndată ce Fichet din România a luat măsurile îmi vei da o telegramă: „în ordine“ ca 

să interviu la casa-mamă din Paris spre a face livrarea cât mai repede. 

Nicolae 

 

[P.S.] Obloanele sunt de fier şi pliabile, cu dungi pentru lumină ca în Franţa. Rog, 

iute. 

 
M.N.I.R., inv. 111246, 1 p. dactilo., cu intervenţii manuscrise, fără plic; apud Nicolae 

Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mărturiile unei prietenii, Fundaţia Europeană Titulescu, 

Bucureşti, 2003, doc. nr. 82, pp. 154–155. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Sibiu], 16 octombrie 1937 

 

Inculeţ mi-a povestit peripeţiile care au precedat anul trecut demisia lui Titulescu. 

Nemulţumit de „activitatea“ guvernului în politica externă, mai ales de incursiile lui Tătărescu 

pe un teren ce-l socotea numai al lui, nebunul a pornit într-o bună zi de la Montreux
193

 şi a 

venit la Bucureşti. De la gară, a trimis pe Nenişor cu demisia sa la Tătărescu şi s-a dus drept la 

Palat. A stat la Rege de la ora 6 la ora 11 noaptea. Guvernul n-a ştiut exact niciodată ce a 

vorbit Titulescu cu Regele şi Regele cu Titulescu, în acea seară. Îndată după plecarea 

paranoicului de la Palat, Tătărescu – care fusese autorizat să o facă – a telefonat Regelui, ca să 

afle cum stau lucrurile. „Ştiu şi eu? Nici aşa, nici aşa!“, a fost răspunsul Suveranului. 

Tătărescu l-a trimis atunci pe el, Inculeţ, la Titulescu. „Am stat cu dânsul de vorbă până la ora 

2 dimineaţa, fără să mă pot lămuri. În guvern – povesteşte mai departe Inculeţ – eram două 

curente. Unii, cu Tătărescu în frunte, voiau să se scape cât mai degrabă de ministrul încurcă-
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 Unde discuta cu bunul său prieten Rüstü Caca, chestia Strâmtorilor. 
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lume, care ne certase deja cu Polonia şi cu Italia şi era pe cale să ne strice şi cu Iugoslavia. 

Alţii, printre care eram şi eu, din cauza chestiunii cu recunoaşterea Basarabiei, erau de părere 

că era mai bine ca Titulescu să mai rămână. N-am putut să desluşesc nimic precis de la 

dânsul. Mi-a vorbit de 30 de chestiuni, mi-a istorisit din trecut, a făcut profeţii pentru viitor; se 

considera când demisionat, când solidar cu noi. La plecare, eram cu mâna pe clanţa uşii, i-am 

spus: îmi dai voie să te consider încă şi azi şi mâine ca colegul meu? Mi-a răspuns: şi azi, şi 

mâine, şi poimâine – şi m-a pupat. Am raportat chiar în noaptea aceea lui Tătărescu cele 

vorbite cu Titulescu şi a rămas să luăm o hotărâre după ce va vedea pe Rege. 

A doua zi, după audienţa la Rege, Tătărescu a convenit cu mine că era mai bine să ne 

împăcăm, să nu-l lăsăm să plece când vrea el, ci să-l debarcăm când ne va conveni nouă.“ 

Au urmat o serie de tratative. Titulescu a dat lui Tătărescu o hârtie pe care înşirase, 

sub mai multe puncte, condiţiile sub care primea să-şi retragă demisia. Condiţiile au fost 

discutate punct cu punct şi în cele din urmă primite cu uşoare modificări. După ce totul a fost 

gata, s-a convenit să se ţină un Consiliu de Miniştri în care Titulescu să facă o expunere a 

politicii noastre externe; Consiliul să o aprobe şi să se dea un comunicat. Comunicatul a fost 

redactat în prealabil şi scris în două exemplare, unul a rămas la Titulescu, iar celălalt l-a luat 

Inculeţ. 

„Am comis imprudenţa să nu parafăm exemplarele – continuă Inculeţ. Consiliul s-a 

ţinut şi am trimis comunicatul, exemplarul meu la cenzură, spre publicare. Noaptea, pe la 

orele 2, am fost deşteptat din somn cu telefonul. Mă chema cenzura. Titulescu trimisese 

comunicatul său şi cenzura mă întreba pe care să-l publice. Am răspuns fără ezitare: pe al dlui 

Titulescu.
194

 A doua zi dimineaţa mă întreabă Tătărescu la telefon, furios: ai văzut ce a apărut, 

ce s-a întâmplat? Titulescu schimbase textul său, tăiase o frază, mutase un punct sau o virgulă, 

aşa încât ieşise cu totul altceva decât comunicatul asupra căruia căzusem de acord. Am 

explicat lui Tătărescu ce se întâmplase şi i-am spus că eu dedesem ordinul să publice textul lui 

Titulescu, nebănuind că putea fi diferit de cel trimis de mine. Tătărescu a chemat pe Titulescu 

la telefon şi i-a cerut explicaţii. Acesta i-a răspuns că textul lui era mai bun, că se putea 

traduce mai uşor în franţuzeşte. Tătărescu a urlat şi el o dată în viaţa lui şi a vorbit lui 

Titulescu de escrocherie! În această stare de tensiune s-a despărţit Titulescu de noi şi s-a 

înapoiat în Elveţia. Ştii ce a urmat. Titulescu s-a supărat. De ce? Ce era anormal în faptul că 

un guvern îşi da demisia şi se reconstituia fără unul din foştii miniştri? Că n-a fost prevenit? 

Dar unde stă scrisă obligaţia pentru un prim-ministru care-şi reconstituie un guvern să prevină 

pe un fost coleg că nu mai face parte din noua formaţiune? Şi totuşi Titulescu a fost prevenit. 

Tătărescu i-a telegrafiat că pentru necesităţi de partid e nevoit să constituie un guvern 

omogen, fără dânsul, şi i-a mulţumit pentru serviciile aduse ţării până atunci. Ministerul s-a 

reconstituit însă aşa de repede, încât telegrama trimisă lui Titulescu nu i-a ajuns decât după ce 

noul guvern a depus jurământul (!!!). Apoi, spune d-ta, coane Costică, trebuia noi să aşteptăm 

până să ne torpileze dl Titulescu, în loc să-l aruncăm noi peste bord, cât puteam încă să o 

facem? Repet, eu am fost contra excluderii lui, la început, dar mai târziu mi-am dat seamă că 

nu era altă soluţie.“ 

Am notat aceste confidenţe ale lui Inculeţ pentru completarea celor înregistrate în 

aceste Însemnări cu prilejul crizei din august–septembrie 1936. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 158–159. 
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 A fost faimosul comunicat-proces-verbal prin care guvernul îşi însuşea toate directivele dictate de ministrul 

de Externe şi îi dădea mână liberă în toate pertractările în curs. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 22 octombrie 1937 

 

În revista franceză „Frontières“ din 10 septembrie trecut, Vallery-Radot semnează un 

articol intitulat: M. Titulesco pense-t-il rentrer en scène?, în care face harcea-parcea pe bietul 

nostru european. Ce e mai trist e că Vallery-Radot are dreptate. 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 170. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 23 octombrie 1937 

 

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. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 172. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Sinaia], 26 octombrie 1937 
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Cum lăudam politica dusă de Rege de un an, în opoziţie cu a lui Titulescu, Rydz-

Smigly m-a întrebat cu un surâs: Etes-vous sur qu’il ne revienne pas?
195

 I-am dat toate 

asigurările în această privinţă. 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 180. 
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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  

 

 

D. no 1 674 

 

Berlin, 28 Octobre 1937 

(Reçu : Dir. Pol., 2 Novembre) 

 

Depuis que l’agitation des organisations magyares d’extrême-droite a attiré l’attention 

sur leurs accointances allemandes et que les milieux libéraux ou catholiques de Budapest ont 

réagi avec vivacité contre l’expansion nationale socialiste, le Reich a apporté plus de 

prudence ou d’hypocrisie à sa propagande en Hongrie. Néanmoins, certains événements qui 

viennent de se produire dans ce pays à la veille de la rentrée parlementaire ont provoqué ici 

des commentaires qui montrent avec clarté la persistance des espoirs de l’Allemagne 

hitlérienne, sinon la continuité de son action. 

Le discours que le chef du « parti des petits agrariens » a prononcé récemment au 

cours d’une réunion des partis bourgeois d’opposition et la profession de fois légitimiste qu’il 

a faite à cette occasion ont d’autant plus inquiété les cercles politiques berlinois que M. Tibor 

Eckhardt s’est, depuis quelque temps, rapproché de M. Daranyi et que, d’autre part, le 

mouvement favorable à la restauration de la Branche directe des Habsbourg
196

 paraît avoir fait 

des progrès même dans les rangs des socialistes. 

Quelle attitude prendra maintenant le Cabinet en face de la question dynastique et des 

problèmes intérieurs en général ? On est persuadé ici que le président du Conseil 

n’abandonnera pas sa tactique qui consiste à « gouverner la Hongrie au bromure » et l’on 

compte bien que le principal résultat de cette méthode narcotique sera d’endormir la vigilance 

des modérés à l’égard du danger nazi, ou de paralyser leur action. « En tout cas, écrit la 

„Gazette de Francfort“ du 26 Octobre, il ne semble pas que les mesures annoncées contre les 

extrémistes iront très loin ; d’ailleurs, l’interdiction éventuelle de toute manifestation 

toucherait davantage la gauche que les groupes racistes ». 
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 Etes-vous sur qu’il ne revienne pas? (fr.) – Sunteţi sigur că nu revine? 
196

 Note du document: Au contraire, Berlin regarde sans défaveur les prétentions au trône de la branche 

hongroise dont la restauration, en effet, serait une question strictement nationale et ne risquerait pas de ramener 

certaines tendances qui, dans la politique de la monarchie dualiste, étaient opposées à la domination du Reich. 

Un des archiducs de cette branche hongroise a même été reçu, l’année dernière, par M. Hitler. 
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En d’autres termes, les pouvoirs publics resteraient assez tièdes et n’interviendraient 

guère que pour éviter des excès dans la lutte entre les deux fronts rivaux. De plus, suivant la 

presse germanique, les facteurs propices à la droite l’emporteraient sur les moyens de leurs 

adversaires. Tout d’abord, ceux-ci (marxistes, grands seigneurs et grands propriétaires, 

démocrates, etc.) sont idéologiquement dispersés et diversés. Le seul élément de résistance 

solide serait l’influence des églises catholiques et calvinistes. Pour en triompher, les émules 

de l’hitlérisme disposeraient de plusieurs atouts : 

1° Ils viennent de conjuguer leurs efforts en formant désormais un seul bloc scellé 

sous le vocable du national-socialisme. La diminution d’effectifs qu’ils ont subie leur 

permettrait, en compensation, de rassembler leurs forces et de s’appuyer sur des éléments 

absolument sûrs ; 

2° Les classes laborieuses, par haine de « l’oppression judéo-féodale », ne seraient pas 

insensibles à la propagande raciste dont le caractère démagogique rappellerait celui qu’a pris 

en Allemagne, en 1931, l’agitation nazie ; 

3° Au contraire, les tendances légitimistes affirmées par M. Eckhardt ne seraient pas 

suivies par la masse de ses troupes et entraîneraient même, à son égard, une certaine 

désaffection ; 

4° De son côté, le Régent, quoique foncièrement attaché à la tradition stéphanienne, 

hésiterait à favoriser la candidature de l’archiduc Otto, spécialement en raison des graves 

complications extérieures qui pourraient en résulter. 

L’amiral Horthy, du reste, paraît être ici plus en faveur que M. Daranyi. On n’est pas 

éloigné de penser qu’il pourrait peut-être jouer le rôle qu’a joué le maréchal Hindenburg ; 

celui-ci, en effet, qui représentait comme une survivance du régime impérial, a fini cependant 

par confier la Chancellerie à M. Hitler. Il est vrai qu’actuellement, on ne voit guère, depuis la 

mort de Gömbös, qui tiendrait, à Budapest, le rôle d’un Papen ouvrant, presque par surprise, 

la porte du gouvernement au national-socialisme. 

D’autre part, l’Allemagne spécule sur l’hostilité des gouvernements de Belgrade et de 

Bucarest envers une restauration des Habsbourg et sur les craintes que le Régent, désireux de 

ne pas assombrir les dernières années de sa vie et de sa présence à la tête de l’État, éprouverait 

à ce sujet. L’attitude de Berlin, en ce qui concerne les rapports de la Hongrie avec ses voisins, 

semble parfois contradictoire, mais cette contradiction n’est qu’apparente. La diplomatie 

berlinoise a pour premier objectif de faire échec, en Europe centrale, à toutes les 

combinaisons inspirées par Prague ou qui rappelleraient la Double monarchie. Son but est, 

ensuite, de préparer une organisation danubienne dont elle serait l’arbitre et qui isolerait la 

Tchécoslovaquie. Dans ces conditions, tant que la Petite Entente demeure unie et solidaire, la 

tactique allemande est d’entraver tout rapprochement entre la Hongrie et les autres États 

successeurs. Elle peut donc, à cet égard, se féliciter des difficultés soulevées par les Croates et 

les Transylvains contre les projets d’accords sur les minorités. En revanche, lorsque la 

Yougoslavie et la Roumanie s’écartent de leur partenaire tchèque, le Reich pousse plus 

activement que jamais ses efforts pour jeter un pont entre les Magyars, les Serbes et les 

Roumains. Sa presse a même alors l’effronterie de dénoncer, comme le principal obstacle, « 

les intrigues » auxquelles se livrerait la France par l’entreprise de M. Matchek ou de M. 

Titulesco. Fait bien caractéristique des dirigeants nazis, qui revendiquent ouvertement, pour 

leur pays, une position dominante sur le Danube et encouragent l’expansion de leur doctrine, 

mais qualifient, en même temps, de « manœuvres » les influences des puissances 

occidentales. 

 

[Traducere] 

 

D. nr. 1 674 
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Berlin, 28 octombrie 1937 

(Primită: Direcţia politică, 2 noiembrie) 

 

De când agitaţia organizaţiilor maghiare de extremă dreaptă au atras atenţia asupra 

legăturilor lor germane şi cercurile liberale sau catolice de la Budapesta au reacţionat 

vehement împotriva expansiunii naţional-socialiste, Reichul a manifestat mai multă prudenţă 

sau ipocrizie în propaganda lui din Ungaria. Cu toate acestea, anumite evenimente care s-au 

produs în această ţară în ajunul redeschiderii sesiunii parlamentare au provocat aici comentarii 

care arată cu claritate persistenţa speranţelor Germaniei hitleriste, dacă nu continuitatea 

acţiunii ei.  

Discursul pe care şeful Partidului Micilor Agrarieni l-a pronunţat de curând în cursul 

unei reuniuni a partidelor burgheze de opoziţie şi profesiunea de credinţă legitimistă pe care a 

făcut-o cu această ocazie au îngrijorat cu atât mai mult cercurile politice berlineze cu cât dl 

Tibor Eckhart s-a apropiat, de câtăva vreme, de dl Daranyi şi că, pe de altă parte, mişcarea 

favorabilă restaurării ramurii directe a habsburgilor
197

 pare să fi făcut progrese chiar şi în 

rândurile socialiştilor.  

Ce atitudine va lua acum Cabinetul faţă de chestiunea dinastică şi problemele interne 

în general? Lumea este convinsă aici că preşedintele Consiliului nu va abandona tactica sa 

care constă în „a guverna Ungaria cu bromură“ şi că se preconizează ca principalul rezultat al 

acestei metode de narcotizare să fie adormirea vigilenţei moderaţilor în privinţa pericolului 

nazist sau paralizarea acţiunii lor. „În orice caz, scrie «Gazette de Francfort» din 26 

octombrie, nu se pare că măsurile anunţate împotriva extremiştilor ar putea merge prea 

departe; de altfel, interzicerea eventuală a oricăror manifestări ar atinge mai curând stânga 

decât grupările rasiste“.  

În alţi termeni, autorităţile publice ar rămâne destul de lipsite de entuziasm şi nu ar 

interveni deloc decât pentru a evita excese în lupta dintre cele două fronturi rivale. În plus, 

potrivit presei germane, factorii favorabili dreptei ar prevala faţă de mijloacele adversarilor 

lor. Mai întâi, aceştia (marxiştii, marii bogătaşi şi marii proprietari, democraţii etc.) sunt din 

punct de vedere ideologic dispersaţi şi diversificaţi. Singurul lor element de rezistenţă solidă 

ar fi influenţa bisericilor catolică şi calvină. Pentru a triumfa, emulii hitlerismului ar dispune 

de mai multe atuuri:  

1. Şi-au conjugat eforturile, formând de aici înainte un singur bloc pecetluit cu 

vocabula de naţional-socialism. Diminuarea efectivelor suferită de ei le va permite, în 

compensaţie, să-şi adune forţele şi să se bizuie pe elemente absolut sigure;  

2. Clasele muncitoare, din ură faţă de „oprimarea iudeo-feudală“, nu vor fi insensibile 

la propaganda rasistă al cărui caracter demagogic îl reaminteşte pe cel pe care l-a împrumutat, 

în Germania, în 1931, agitaţia nazistă; 

3. Dimpotrivă, tendinţele legitimiste afirmate de dl Eckhardt nu vor fi urmate de 

grosul trupelor sale şi vor antrena chiar, în ceea ce-l priveşte, o anumită îndepărtare;  

4. În privinţa Regentului, deşi funciarmente ataşat tradiţiei stefaniene, acesta va ezita 

să favorizeze candidatura arhiducelui Otto, în special din cauza gravelor complicaţii externe 

ce ar putea rezulta.  

Amiralul Horthy, de altfel, părea să se bucure aici de mai multă consideraţie decât dl 

Daranyi. N-am greşi prea mult dacă ne-am gândi că ar putea juca într-o bună zi rolul pe care l-

a jucat mareşalul Hindenburg; acesta, într-adevăr, care reprezenta un fel de supraveghere a 
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 Dimpotrivă, Berlinul nu priveşte defavorabil pretenţiile la tron ale ramurii ungare a cărei restauraţie ar fi, într-

adevăr, o chestiune strict naţională şi nu ar risca să reînvie anumite tendinţe care, în politica monarhiei dualiste, 

se opuneau dominaţiei Reichului. Unul din arhiducii acestei ramuri ungare a fost chiar primit, anul trecut, de dl 

Hitler.   
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regimului imperial, a sfârşit prin a încredinţa Cancelaria dlui Hitler. Este adevărat că în 

momentul de faţă, nu se poate vedea în niciun fel, după moartea lui Gömbös, cine ar deţine, la 

Budapesta, rolul unui Papen, care să deschidă naţional-socialismului, aproape pe nepusă 

masă, poarta guvernului. 

Pe de altă parte, Germania speculează asupra ostilităţii guvernelor de la Belgrad şi 

Bucureşti faţă de restauraţia Habsburgilor şi asupra temerilor pe care le-ar avea Regentul cu 

privire la acest subiect, din dorinţa de a nu-şi întuneca ultimii ani din viaţă şi ai prezenţei sale 

la conducerea statului. Atitudinea Berlinului, în ceea ce priveşte raporturile Ungariei cu 

vecinii ei, pare uneori contradictorie, dar această contradicţie nu este decât aparentă. 

Diplomaţia berlineză are ca prim obiectiv să dejoace, în Europa Centrală, toate combinaţiile 

inspirate de Praga sau care ar aduce aminte de Dubla Monarhie. Scopul ei este, apoi, să 

pregătească o organizaţie dunăreană în care ar juca rolul de arbitru şi care să izoleze 

Cehoslovacia. În aceste condiţii, atâta vreme cât Mica Înţelegere rămâne unită şi solidară, 

tactica germană este de a împiedica orice apropiere între Ungaria şi celelalte state succesoare. 

Ea poate deci, în această privinţă, să se bucure de dificultăţile ridicate de croaţi şi de 

transilvăneni împotriva proiectelor de acorduri referitoare la minorităţi. În schimb, atunci când 

Iugoslavia şi România se îndepărtează de partenerul lor ceh, Reichul îşi sporeşte mai activ 

decât oricând eforturile pentru a arunca o punte între maghiari, sârbi şi români. Presa ei are 

atunci chiar obrăznicia de a denunţa, ca principal obstacol, „intrigile“ la care s-ar livra Franţa 

prin intermediul dlui Maček şi a dlui Titulescu. Fapt foarte caracteristic pentru conducătorii 

nazişti, care revendică deschis, pentru ţara lor, o poziţie dominantă asupra Dunării şi 

încurajează expansiunea doctrinei lor, dar califică, în acelaşi timp, drept „manevre“ 

influenţele puterilor occidentale.  
 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VII (29 

Septembre 1937–16 Janvier 1938), Paris, Imprimerie Nationale, 1972, doc. 158, pp. 269–271. 
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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 

 

 

 
The Royal Institute of International Affairs 

Chatham House 

St. James’s Square 

London, S.W. 1. 

 

 [London], 3rd November, 1937 

  

Dear Monsieur Titulescu,  

I very much appreciate your very kind letter of the 25th October, which I shall, of 

course, treat as strictly confidential. It was very good of you to find the time, when you have 

so much on your hands, for looking through the draft and making these valuable comments.  
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I still hope to be able to make some changes in the light of what you tell me, but it is 

possible that I may not be able to do this as extensively as I should like, as the book has now 

reached rather an advanced stage of printing. I shall, of course, be sending you a copy when it 

appears.  

With many thanks again, 

Yours sincerely, 

Arnold J. Toynbee 

 

Monsieur N. Titulescu  

Grand Hotel 

Monte Carlo  

 

[Traducere] 

 

Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale 

Chatham House 

St. James’s Square 

Londra, S.W. 1. 

 

 [Londra], 3 noiembrie 1937 

 

Stimate domnule Titulescu,  

Apreciez în mod deosebit amabila dumneavoastră scrisoare din 25 octombrie, pe care, 

bineînţeles, o voi trata cu strictă confidenţialitate. A fost foarte gentil din partea 

dumneavoastră de a vă găsi timpul necesar, când aveţi atâtea probleme de rezolvat, pentru a 

revedea conceptul şi a face aceste comentarii valoroase.  

Mai sper încă să pot opera unele modificări în lumina celor comunicate de 

dumneavoastră, deşi s-ar putea să nu reuşesc într-o măsură atât de mare pe cât mi-aş dori, dat 

fiind că volumul se află într-o fază destul de avansată de tipărire. Vă voi trimite, bineînţeles, 

un exemplar la apariţie.  

Multe mulţumiri, din nou,  

Al dumneavoastră devotat, 

Arnold J. Toynbee 

 

Domnului N. Titulescu 

Grand Hotel 

Monte Carlo  

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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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 
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Upper Frognal Lodge 

Hampstead, N.W.3 

 

[London], November 12th, 1937 

 

Dear M. Titulescu,  

Please accept my very sincere thanks for your kind message of sympathy. It has been 

a great comfort to us all to know that we have the sympathy of so many friends.  

Yours sincerely,  

(ss) Malcolm MacDonald 

 

M. Titulescu 

 

[Traducere] 

 

Upper Frognal Lodge 

Hampstead, N.W.3 

 

[Londra], 12 noiembrie 1937 

 

Stimate domnule Titulescu,  

Vă rog să primiţi mulţumirile mele cele mai sincere pentru mesajul dumneavoastră de 

compasiune. A fost o mare mângâiere pentru noi toţi să ştim că ne bucurăm de compasiunea 

unui număr atât de mare de prieteni.  

Al dumneavoastră cu respect, 

(ss) Malcolm MacDonald 

 

Domnului Titulescu 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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SCRISOARE PRIN CARE I SE SOLICITĂ LUI NICOLAE TITULESCU  

O PREFAŢĂ PENTRU BROŞURA DE PREZENTARE  

A CONCURSULUI CHALLENGE CUP DE LA ST.-MORITZ 

 

 

KUR- UND VERKEHRSVEREIN ST.-MORITZ SCHWEIZ 

 

No. 1 024 

 

Son Excellence  

Monsieur Nicolas Titulesco  

Grand Hôtel 

Cap Martin/Côte d’Azur, France. 

avec prière de faire suivre. 
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St.-Moritz, 13.11.1937 

 

Excellence, 

Votre Challenge Cup, que vous avez bien voulu offrir à St.-Moritz et qui a eu un si 

magnifique succès l’année dernière, mérite une place d’élite dans les manifestations sportives 

hivernales de notre saison. C’est pourquoi je suis en train de préparer un petit prospectus sur 

cette manifestation de grand format. J’envisage de publier les résultats de l’année dernière, 

avec les photographies des vainqueurs, et de donner la date et les conditions d’inscription 

pour le slalom de cette saison. Je voudrais vous demander si vous voudriez avoir l’obligeance 

d’écrire une courte préface ou appel aux skieurs internationaux pour cette petite brochure ? 

Quatre ou cinq phrases de votre plume nous suffiraient : je voudrais publier ce texte en fac-

similé et la ligne devrait avoir une longueur de maximum 15 cm. Un tel texte portant votre 

signature donnerait la juste valeur à la manifestation que nous voudrions propager d’une 

manière digne de son importance. 

J’ose exprimer l’espoir que vous voudrez bien consentir ma demande et je vous serais 

très reconnaissant, si vous pouviez me faire avoir votre manuscrit prochainement.  

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma parfaite considération.  

Votre dévoué, 

(ss) indescifrabil 

 

[Traducere] 

 

KUR- UND VERKEHRSVEREIN ST.-MORITZ SCHWEIZ 

 

Nr. 1 024 

 

Excelenţei Sale 

Domnul Nicolae Titulescu 

Grand Hôtel 

Cap Martin/Coasta de Azur, Franţa. 

Cu rugămintea de a i se da urmare. 

 

St.-Moritz, 13.11.1937 

 

Excelenţă,  

Challenge Cup, pe care aţi binevoit s-o oferiţi staţiunii St.-Moritz, şi care a avut un 

succes atât de strălucit anul trecut, merită un loc de onoare în manifestările sportive de iarnă 

de la noi. Iată de ce sunt pe punctul de a pregăti un mic prospect, în format mare, dedicat 

acestei întreceri. Intenţionez să public rezultatele din anul trecut, cu fotografiile câştigătorilor, 

şi să menţionez data şi condiţiile de înscriere pentru slalomul din acest sezon iarnă. Aş vrea să 

vă rog să aveţi bunăvoinţa să scrieţi pentru această broşură o scurtă prefaţă sau un apel către 

schiorii internaţionali, pe care să-l public. Ar fi de-ajuns patru sau cinci fraze scrise de mâna 

dumneavoastră: aş vrea să public acest text în facsimil, iar rândul ar trebui să aibă o lungime 

de maximum 15 cm. Un atare text, purtând semnătura dumneavoastră, ar da justa valoare 

manifestării pe care vrem s-o facem cunoscută într-un mod demn de importanţa ei. 

Îndrăznesc să-mi exprim speranţa că veţi binevoi a răspunde rugăminţii mele şi v-aş fi 

foarte recunoscător dacă mi-aţi putea trimite manuscrisul într-un viitor apropiat. 

Binevoiţi a agrea, Excelenţă, expresia deplinei mele consideraţii. 

Al dumneavoastră devotat, 

(ss) indescifrabil 
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AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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TESTAMENT AL ECATERINEI TITULESCU 

 

 

Monte Carlo, 15 noiembrie 1937,  

 

Institui legatar universal după moartea mea pe scumpul meu soţ Nicolae Titulescu, 

care va deveni astfel, de drept, succesorul meu cu titlul universal pentru orice avere mobilă 

sau imobilă ce posed sau la care aş avea drept, fără nicio restricţiune de niciun fel. 

 Scris şi subscris de mine azi cincisprezece noiembrie 1937 la Monte Carlo. 

Catherine Titulescu 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 14. 
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CODICIL LA TESTAMENTUL LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Monte Carlo, 18 noiembrie 1937  

 

Deşi am legat şi confirm şi prin aceasta că toată averea mea imobilă şi mobilă aparţine 

cu titlu universal soţiei mele Catherine Titulescu, pe care o rog să aibă grijă de sora mea 

Cornelia Nenişor, tot ce este hârtie, corespondenţă, acte etc., unde s-ar afla ele, le leg cu titlu 

particular scumpului meu pretin [sic!] Savel Rădulescu. 

Deşi nu doresc ca ele să fie obiectul unor memorii, va uza de ele pentru a restabili 

adevărul în interesul ţării şi al meu. 

El va fi executorul meu testamentar, împreună cu scumpul meu pretin [sic!] Nicolae 

Raicoviceanu şi vor ajuta fiecare pe soţia mea în punerea în posesie cu privire la averea ce voi 

lăsa. 

Rog pe amicii mei Savel Rădulescu, N. Raicoviceanu şi scumpul meu nepot Sergiu 

Nenişor să aibă grijă să fiu îngropat la Braşov. 

Voiesc ca rămăşiţele mele să se odihnească în Transilvania. 

Făcut astăzi 18 noiembrie 1937 la Monte Carlo, scris şi subscris de mine 

N. Titulescu 

 

Ion C. Grecescu, Ultima dorinţă a lui Nicolae Titulescu, în „Magazin Istoric“, an XV, nr. 3 

(168), martie 1981, p. 61; Idem, Un codicil al testamentului lui Nicolae Titulescu, în „Tribuna 

României“, an X, nr. 203, 15 aprilie 1981. 
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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 

 

 

No. 3321 

IC 4 

 

Bucharest, November 18, 1937 

Received November 20 

W III S.E. 9066 

 

Subject: Negotiations of the German and Rumanian Inter-Governmental  Committees in 

Bucharest
198

 

 

I wish to support most emphatically the report of the German Governmental 

Committee’s Chairman, which is being sent by the same courier. The importance of Rumania 

for our supply (of raw materials foodstuffs and feed as well as petroleum) is very great, and 

affords favourable prospects for the future, too. 

Rumania’s economic ties with Germany create at the same time the basis for the 

interest, which Rumania must feel more and more, in also aligning herself with us politically, 

and thus moving further away from her former eastern policy, which under Titulescu still 

inclined toward Soviet Russia.  

As I have often reported, the expectation of German assistance in the expansion of the 

Rumanian economy has been expressed to me repeatedly by the Highest Authority, the 

Rumanian Minister President and other important persons in Rumanian public life. It is 

therefore also in line with the policy we have pursued heretofore that the present negotiations, 

which because of their importance for the entire Rumanian economy are being watched with 

the greatest attention, should be conducted to a satisfactory agreement.  

Fabricius 

 

[Traducere] 

 

No. 3321 

IC 4 

 

Bucureşti, 18 noiembrie 1937 

Primită 20 noiembrie 

W III S.E. 9066 

 

Subiect: Negocierile de la Bucureşti ale Comitetelor Interguvernamentale german şi român
199

  

 

Doresc să-mi afirm cât se poate de accentuat sprijinul faţă de raportul preşedintelui 

Comitetului Guvernamental German, trimis cu acelaşi curier. Importanţa României pentru 

                                                 
198

 Economic negotiations had begun on Nov. 2, 1937. 
199

 Negocierile economice începuseră la 2 noiembrie 1937. 
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aprovizionarea noastră cu materii prime (alimente şi furaje, precum şi petrol) este foarte mare 

şi oferă perspective favorabile şi în viitor.  

Legăturile economice ale României cu Germania creează în acelaşi timp baza 

interesului, pe care România trebuie să-l aibă în a se alinia din ce în ce mai mult cu noi din 

punct de vedere politic, îndepărtându-se astfel de fosta ei politică răsăriteană, care sub 

Titulescu mai înclina către Rusia Sovietică.  

Aşa cum am raportat frecvent, aşteptările unui ajutor german în dezvoltarea economiei 

româneşti mi-au fost exprimate în mod repetat de cea mai Înaltă Autoritate, preşedintele 

Consiliului de Miniştri român şi de alte persoane importante din viaţa publică românească. De 

aceea, în conformitate cu politica dusă până acum, actualele negocieri – care, dată fiind 

importanţa lor pentru întreaga economie românească sunt urmărite cu cea mai mare atenţie – 

trebuie să conducă la un acord satisfăcător. 

Fabricius  

 

Documents on German Foreign Policy. 1918–1945, Series D (1937–1945), vol. V, Poland; 

The Balkans; Latin America; The Smaller Powers (June 1937–March 1939), His Majesty’s 

Stationery Office, London, 1953, doc. 147, p. 198. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 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!!! 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 235. 
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SCRISOARE DE MULŢUMIRI ADRESATĂ LUI NICOLAE TITULESCU  

PENTRU PREFAŢA LA BROŞURA DE PREZENTARE  

A CONCURSULUI CHALLENGE CUP DE LA ST.-MORITZ 

 

 

KUR- UND VERKEHRSVEREIN ST.-MORITZ SCHWEIZ 

 

No. 1 080 

 

Son Excellence 

Monsieur Nicolas Titulesco  
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Grand Hôtel Monte-Carlo 

Monte-Carlo 

Monaco 

 

St.-Moritz, 20.11.1937 

 

Excellence, 

Votre lettre du 17 Novembre, contenant la préface que vous avez bien voulu écrire, et 

votre dépêche précédente me sont bien parvenues et je voudrais vous exprimer mes sincères 

remerciements de votre amabilité. Le prospectus sera édité en 3000 exemplaires et sera 

distribué surtout en Europe à toutes les instances intéressées et à tous les skieurs répondant à 

ces qualités d’élite, qui sont la condition essentielle pour garantir une manifestation de 

premier ordre et d’intérêt international. 

Au plaisir de pouvoir bientôt vous saluer à St.-Moritz, je vous prie, Excellence, de 

bien vouloir croire à mes sentiments de parfaite considération. 

Votre dévoué, 

(ss) indescifrabil 

 

P.S. Bien de choses de la part de ma femme. 

 

[Traducere] 

 

KUR- UND VERKEHRSVEREIN ST.-MORITZ SCHWEIZ 

 

Nr. 1 080 

 

Excelenţei Sale 

Domnul Nicolae Titulescu 

Grand Hôtel Monte Carlo 

Monte Carlo 

Monaco 

 

St.-Moritz, 20.11.1937 

 

Excelenţă, 

Scrisoarea dumneavoastră din 17 noiembrie, conţinând prefaţa pe care aţi binevoit a o 

scrie, precum şi telegrama dumneavoastră precedentă mi-au ajuns cu bine şi aş vrea să vă 

exprim sincerele mele mulţumiri pentru amabilitate. Prospectul va fi tipărit în 3000 de 

exemplare şi distribuit mai ales în Europa, tuturor organismelor interesate şi tuturor schiorilor 

care întrunesc toate calităţile de elită, calităţi ce reprezintă condiţia esenţială pentru garantarea 

unei manifestări de prim ordin şi de interes internaţional. 

Cu satisfacţia de a vă putea saluta în curând la St.-Moritz, vă rog, Excelenţă, să 

binevoiţi a crede în sentimentele mele de deplină consideraţie. 

Al dumneavoastră devotat, 

(ss) indescifrabil 

 

P.S. Toate cele bune din partea soţiei mele.  

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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SCRISOARE PRIMITĂ DE NICOLAE TITULESCU DE LA BANCA ELVEŢIANĂ  

PRIN CARE I SE COMUNICĂ DESCHIDEREA UNUI CREDIT 

 

 
Société de Banque Suisse 

Direction 

 

Genève, le 22 Novembre 1937 

 

Monsieur Nicolas Titulesco, 

Pr adr. Hôtel Ritz 

Paris 

 

 Monsieur, 

 Comme suite à la conversation que nous avons eue avec m. le Colonel Nenişor, nous 

avons l’avantage de vous confirmer que nous vous ouvrons dans nos livres un crédit en 

compte-courant jusqu’à la concurrence de  

  

Fr.s.200.000 (Deux cent mille francs suisses). 

 

Ce crédit sera utilisable à votre convenance jusqu’à fin 1938 et sera soumis aux 

conditions suivantes : 

 

Intérêts : 1% au dessus du taux des avances de la Banque Nationale Suisse, minimum 

4.1/2 % 

Commission trimestrielle : 1/4% 

 

Nous sommes très heureux d’avoir pu être agréables et vous prions d’agréer, 

Monsieur, l’expression de notre considération très distinguée.  

Société de Banque Suisse 

(ss) indescifrabil 

 

 

[Traducere] 

 

Société de Banque Suisse 

Direcţiunea 

 

Geneva, 22 noiembrie 1937 

 

Domnului Nicolae Titulescu, 

Pr adr. Hôtel Ritz 

Paris 

 

 Domnule, 
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 Ca urmare a convorbirii avute de noi cu dl colonel Nenişor, avem onoarea de a vă 

confirma că vă deschidem în registrele noastre un credit în cont curent până la concurenţa 

sumei de 

 

 Fr. e. 200.000 (două sute de mii franci elveţieni). 

  

 Acest credit va fi utilizabil la latitudinea dumneavoastră până la sfârşitul anului 1938 

şi va fi supus următoarelor condiţiuni:  

 

 Dobândă:  1% peste valoarea avansurilor Băncii Naţionale Elveţiene, minimum 

4.1/2% 

 Comision trimestrial: 1/4% 

 

 Suntem foarte încântaţi că am putut să vă fim agreabili şi vă rugăm, domnule, să 

primiţi expresia distinsei noastre consideraţiuni. 

Société de Banque Suisse 

(ss) indescifrabil 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 14. 
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ARTICOL OSTIL PUBLICAT DE ZIARUL „ŢARA NOASTRĂ“  

ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNTOARCEREA ÎN ROMÂNIA  

A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Cu ce misiune revine în ţară d. N. Titulescu 

 

Un articol revelator din „Je suis partout“, care îl premerge. 

Senzaţionalele destăinuiri ale unui ziarist francez. Legăturile  

dlui N. Titulescu cu partidul internaţional-ţărănist şi uneltirile  

internaţionalei iudeo-comuniste contra rânduielilor de stat  

din România. 

 

 D. N. Titulescu soseşte azi în ţară; dacă n-a sosit încă, e pe drum, pe aproape, 

nerăbdător să se întâlnească cu d. Iuliu Maniu, ca şef al partidului internaţional-ţărănist, şi să 

continue discuţia de la Cap Martin, pe care Dsa o avusese cu d. Iuliu Maniu, simplu 

particular. 

 Deci vine d. N. Titulescu, după ce Cincinatus Topoloveanu s-a lăudat că se întoarce la 

coarnele plugului (vorba vine), lăsând preşedinţia partidului în braţele de holtei tomnatec ale 

dlui Iuliu Maniu. 

 Aşadar, asta a aşteptat, hoinărind nostalgic pe cele meleaguri apusene, marele 

European: să reia d. Iuliu Maniu conducerea Partidului Naţional Ţărănist. Socoteala s-a 

împlinit, deşi făcută în târg, şi d. N. Titulescu se întoarce grabnic acasă. 

 Iar în cafenele, pe la cluburi şi prin sălile redacţiilor de pe Sărindar, „democraţii“ sunt 

în mare vâlvă. Atâtea „evenimente“ produse dintr-o dată explică bucuria nesănătoasă, isterică, 

a „democraţilor“ de toate seminţiile şi de toate culorile. Dar acestea la un loc, evenimentele şi 
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efectele lor subite, nu lămuresc îndestul grabnica întoarcere a dlui N. Titulescu, acum în toiul 

campaniei electorale, fiindcă d. N. Titulescu se lăuda într-o vreme că politica internă nu-l 

interesează. Se vede însă că, de când nu mai are calitatea de a se ocupa de politica externă şi 

mai ales internaţională, d. N. Titulescu şi-o fi schimbat părerile. Şi fiindcă s-a hotărât să facă 

politică internă, o va face cu internaţional-ţărăniştii, ca să se găsească într-o ambianţă în care 

deprinderile sale vechi de politică internaţională să nu se simtă stinghere. 

 În adevăr, „Epoca“ de ieri, care în chestiuni de internaţională şi de internaţional-

ţărănism excelează, anunţă că „se dă ca sigură, înainte de alegeri, o adeziune senzaţională la 

Partidul Naţional Ţărănist“. S-ar părea că d. Segal Filipescu s-a angajat să regizeze reintrarea 

în politică a dlui N. Titulescu, cu nădejdea că, de rândul acesta, va avea mai mult succes decât 

cu ocazia crizei de guvern. 

 Dar mai găsim un indiciu, că d. N. Titulescu are o anumită misiune de îndeplinit în 

ţară şi mai ales în şi prin partidul internaţional-ţărănist. Acest indiciu ni-l oferă ultimul număr 

al revistei pariziene „Je suis partout“, care publică, sub semnătura unui valoros publicist, d. 

P.A. Cousteau, un senzaţional articol cu sugestivul titlu: Aurul Sovietelor: d. Titulescu a 

încercat să mă cumpere. 

 Autorul articolului povesteşte cum a fost chemat de un oarecare X, care administra, 

acum cinci ani, agenţia de informaţiuni creată anume de N. Titulescu pentru a răspândi asupra 

întregii prese pariziene gloria ministrului român. Din descrierea foarte plastică a tipului 

(„Obrazul său semitic, bucălat şi roz, se luminează, sub un nas coroiat, de un surâs cordial“) 

recunoaştem pe jidănaşul obraznic şi suspect, care sub numele de împrumut de Mircea, s-a 

aciuat pe lângă d. N. Titulescu, pentru a-i face anumite servicii publice şi domestice. Şi 

numitul Mendel Mircea, după un preambul, amuzant redat de d. P.A. Cousteau, intră astfel în 

rostul acestei întâlniri: 

 – „Ştii, pentru mine politica… îmi bat joc. Şi-apoi, au jidanii opinii politice? (aici d. 

Cousteau adaugă următoarea reflecţie: «Această frază poate să pară prea frumoasă, ca să fie 

adevărată şi ea nu e, din nefericire, conformă cu realitatea – dacă jidanii n-ar face politică, n-

ar exista antisemitismul. Cu toate acestea, e cuvânt de cuvânt ceea ce mi-a spus d. X… pentru 

a-mi câştiga încrederea».). Eu fac afaceri… În momentul de faţă lucrez – vezi că sunt sincer – 

pentru Partidul Naţional Ţărănist. Nu se poate să nu ştii că vom fi chemaţi la putere...“ 

 – „D-ta spui asta.“ 

 – „Cu toate astea, lucrul e sigur… Noi avem simpatiile ţării...“ 

 Aşadar, în preajma crizei de guvern, după mărturia dlui P.A. Cousteau, numitul 

Mendel Mircea, omul de casă al dlui N. Titulescu, era sigur de venirea ţărăniştilor la putere şi 

căuta colaboratori prin redacţiile Parisului pentru ziarele „democrate“ din România, care 

reclamau guvern „naţional-ţărănist pur“, ca să aibă pretext să plătească bunăvoinţe în presa 

franceză pentru aventura Frontului Popular în România. Căci asta în definitiv propunea 

numitul Mendel Mircea dlui P.A. Cousteau, după cum constată în cele ce urmează: 

 „Ştii că naţional-ţărăniştii sunt mari prieteni ai Franţei şi că d. Titulescu este omul lor 

pentru Afacerile Străine. Pe câtă vreme liberalii sunt hitlerişti, fascişti, adversarii lui Quai 

d’Orsay. Dacă d. Titulescu revine la putere, va întări alianţa cu Franţa, care are mare nevoie 

de asta… Lucru care nu se cunoaşte îndestul… Trebuie să se spună… Trebuie să se scrie… 

Eşti secretar de redacţie al unui mare cotidian… Strecoară ştirile agenţiei noastre… şi tot ce 

este favorabil dlui N. Titulescu… Asta ne va face multă plăcere. Şi nu vei regreta că lucrezi 

pentru noi.“ 

 S-ar părea, din aceste destăinuiri, pe care le publică „Je suis partout“, că d. N. 

Titulescu îşi pusese omul să-i pregătească în presa franceză atmosfera spre a se impune de la 

Paris ca necesar la Ministerul nostru de Externe. Guvernul internaţional-ţărănist nu s-a făcut 

însă. D. N. Titulescu vine în ţară spre a se angaja pe faţă în aventură, alăturea de d. Iuliu 

Maniu. Ceea ce înseamnă că înţelegerea de guvern de la Cap Martin, încheiată între dnii Iuliu 
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Maniu şi N. Titulescu rămâne valabilă şi în opoziţie şi poate că e chiar mai valabilă acum 

decât ar fi fost sub un guvern Mihalache. 

 În orice caz, destăinuirile dlui Cousteau stabilesc legăturile dlui N. Titulescu din 

străinătate cu partidul internaţional-ţărănist. De ce natură sunt aceste legături ne lămureşte tot 

d. Cousteau în aceste aprecieri, cu care îşi strigă indignarea împotriva unor asemenea urâte 

procedee politice: 

 „Înţelegem – dar n-o ştiam încă – ce înseamnă cultul delirant pe care unii îl manifestă 

faţă de d. Titulescu. Cunoaştem cel puţin tariful popularităţii «eminentului bărbat de stat». 

Ştim cu ce aur plăteşte Dsa brigada de condeie a aclamaţiilor spontane. 

 Căci d. Titulescu, omul care a impus slăbănogului Barthou pactul franco-rus, 

asigurându-l că Mica Înţelegere îl pretinde şi care a impus acelaşi pact Micii Înţelegeri, 

asigurând-o că asta e voinţa Franţei, d. Titulescu nu mai e ministru de foarte multe luni. El nu 

poate să susţină, măcar că stoarce din fondurile secrete ale ţării lui pentru ca să-şi îndoape 

agenţia, de unde să risipească bacşişuri. 

 Dacă azi are mijloace să se plebisciteze în Franţa, ca să se impună opiniei publice din 

ţara lui cu articole tăiate din presa pariziană, e fiindcă alţii mult mai tari ca el au un interes 

capital să-l vadă revenind la putere. 

 D. Titulescu nu e un mare prieten al Franţei. El este un tare scump prieten al 

Sovietelor. Ceea ce nu e tocmai acelaşi lucru. E chiar tocmai dimpotrivă.“ 

 Şi omul astfel demascat la Paris vine să se pună în flanc, alăturea de d. Iuliu Maniu, la 

comanda partidului internaţional-ţărănist pentru a târî ţara în aventură şi românismul în 

prăpastia pieirii. Iată de ce vine grabnic la Bucureşti d. N. Titulescu, după o lungă şi 

tenebroasă aşteptare departe de ţară. 

D. I. Cucu 

 
„Ţara Noastră“, 26 noiembrie 1937. 
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DECLARAŢIE FĂCUTĂ DE NICOLAE TITULESCU ZIARULUI „UNIVERSUL“  

CU OCAZIA SOSIRII ÎN ŢARĂ 

 

 

Sosirea dlui Titulescu în ţară 

Declaraţiile făcute ziarului nostru 

 

[Curtici, 28 noiembrie 1937] 

 

 D. N. Titulescu a părăsit cu Expres-Orientul, sâmbătă seara, Parisul, unde a stat patru 

zile şi a avut întrevederi cu personalităţi de seamă ale vieţii politice franceze. 

 D. Titulescu este însoţit de d. Savel Rădulescu, fost subsecretar de stat la Externe, 

Nenişor, secretar particular al dlui Titulescu, şi d. Gh. Răutu, fost delegat al României la 

Institutul de Cooperaţie Intelectuală din Paris. 

 În gara Curtici, d. Titulescu a fost întâmpinat de numeroşi prieteni, sosiţi din 

Bucureşti. 

 

Declaraţiile făcute ziarului „Universul“ 
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 Am fost primit de d. Titulescu în compartimentul Dsale. 

 Dsa a făcut pentru ziarul „Universul“ următoarele declaraţii: 

 „Sunt fericit că pun din nou piciorul pe pământul României. 

 Au fost atât de numeroase şi atât de lungi zilele în care nu mai speram aceasta, din 

cauza gravei boli prin care am trecut, încât bucuria de a revedea ţara mea şi de a mă simţi din 

nou acasă primează, în momentul de faţă, pentru mine. 

 Ţin să arăt pentru ce nu m-am înapoiat mai devreme, o dată cu restabilirea sănătăţii 

mele: Justiţia României m-a proclamat senator de drept în iunie 1936. 

 Era normal, mi se pare, ca validarea mea de senator să aibă loc în noiembrie trecut. În 

loc de aceasta, am fost validat ca senator în primăvara lui 1937, câteva zile înainte de 

închiderea Corpurilor Legiuitoare. 

 Lipsit de o tribună de la care să pot vorbi poporului român, pentru a-i spune 

comandamentele intereselor sale naţionale, precum şi pentru a spulbera o serie de legende 

create în jurul meu, am crezut mai cuminte, cu tot dorul meu de ţară, să aştept momentul când 

situaţia se va clarifica prin numirea guvernului care e chemat să prezideze alegerile, precum şi 

destinele de mâine ale ţării. 

 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. 

 Necunoscând destul de bine toate elementele din ultimul timp ale situaţiei interne, îmi 

rezerv să fac ulterior declaraţiuni politice.“ 

Rep. 

 

„Universul“, 30 noiembrie 1937. 
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SCURT CUVÂNT DE ÎNTÂMPINARE ADRESAT  

DE DR. N. LUPU LUI NICOLAE TITULESCU,  

LA SOSIREA ÎN GARA DE NORD A BUCUREŞTILOR 

 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

 Vi s-a făcut, domnule Titulescu, o mare nedreptate acum un an şi mai bine, când aţi 

fost înlăturat din fruntea Ministerului de Externe. 

 De-atunci, nedreptăţile s-au ţinut lanţ. Acum, în urmă, o mare nedreptate s-a făcut 

Partidului Naţional Ţărănesc. 

 Vom lupta cu toţii pentru dreptate. Cu dvoastră în frunte, vom dobândi dreptatea pe 

care întreg poporul o cere astăzi cu atâta tărie. 

 

„Dreptatea“, 30 noiembrie 1937. 
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RĂSPUNSUL LUI NICOLAE TITULESCU LA CUVÂNTUL DE ÎNTÂMPINARE 

ADRESAT DE DR. N. LUPU LA SOSIREA DIPLOMATULUI ROMÂN  
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ÎN GARA DE NORD A BUCUREŞTILOR 

 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

 „Sunt fericit că mă aflu pe pământul ţării mele, de care am fost ţinut departe timp de 

şaisprezece luni printr-un complot de zvonuri şi de şoapte mincinoase. Eu am luptat pentru 

ţara mea, sunt profund monarhist şi strig: să trăiască Regele, sunt profund Român şi strig: să 

trăiască România; sunt profund democrat şi strig: să trăiţi voi toţi care vă iubiţi ţara ca şi 

mine, care vă sunt frate. 

Dar războiul bate la uşă şi nu e bine să lăsăm calomnia şi intriga să aducă discordie 

între fraţi. Sunt oameni care confundă politeţea internaţională cu situaţia internaţională. Am 

fost acuzat pe nedrept. Dar dacă s-au întrebuinţat contra mea metode de distrugere 

incalificabile, vă declar că eu ştiu să lupt contra nedreptăţii aşa cum se luptă la Geneva, dar şi 

aşa cum se luptă pe Maidanul Dulapului.“ 

 
„Universul“, 1 decembrie 1937; cu unele modificări şi în „Dreptatea“, 30 noiembrie 1937. 
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CORESPONDENŢĂ A ZIARULUI „THE TIMES“  

PRIVIND SOSIREA LUI NICOLAE TITULESCU ÎN ROMÂNIA  

ŞI DECLARAŢIA OSTILĂ A LIDERULUI GĂRZII DE FIER 

 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Iron Gard policy for Romania. 

Alliance with Rome and Berlin 

 

From our Correspondent 

 

 Bucharest, November 29. – M. Codreanu, leader of the All-for-the-Fatherland Party, 

formerly known as the Iron Guard, outlined to night in a statement to the Press the policy of 

his organization. He said: 

 “I am against the great democracies of the West. I am against the Little Entente. I am 

against the Balkan Entente, and I have not the slightest sympathy for the League of Nations, 

in which I do not believe. I am in favour of a foreign policy attached to the Rome-Berlin axis 

and of an alliance with the revolutionary Nationalist Powers directed against Bolshevism. 

Forty-eight hours after the victory of our organization we shall have an alliance with Rome 

and Berlin. This does not mean that we hate France. That country has to fulfil an historic 

mission and will act the same way as we. In internal policy I am in favour of justice, but 

against tolerance – justice for the Rumanians, but not justice which will oblige us to share our 

rights with the Jews. We shall oppose M. Titulescu with the greatest violence.” 

 M. Nicholas Titulescu, formerly Minister for Foreign Affairs, returned today to 

Bucharest and was given an enthusiastic welcome by nearly 2,000 supporters. In a short 

speech he announced that he would take an active part in Rumanian politics. 
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 [Traducere] 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Politica Gărzii de Fier pentru România. 

Alianţă cu Roma şi Berlin 

 

De la corespondentul nostru 

 

Bucureşti, 29 noiembrie. – Dl Codreanu, conducătorul Partidului Totul pentru Ţară, 

cunoscut anterior drept Garda de Fier, a schiţat politica organizaţiei sale într-o declaraţie 

făcută Presei în seara ceasta. 

„Sunt împotriva marilor democraţii occidentale. Sunt împotriva Micii Înţelegeri. Sunt 

împotriva Înţelegerii Balcanice şi nu am am nici cea mai mică simpatie pentru Societatea 

Naţiunilor, în care nu cred. Sunt în favoarea unei politice externă ataşate Axei Roma–Berlin şi 

a unei alianţe cu puterile naţionaliste revoluţionare îndreptate împotriva bolşevismului. La 

patruzeci şi opt de ore după victoria organizaţiei noastre, vom forma o alianţă cu Roma şi cu 

Berlinul. Aceasta nu înseamnă că urâm Fanţa. Acea ţară are de îndeplinit o misiune istorică şi 

va acţiona în acelaşi fel ca şi noi. În politica internă, susţin dreptatea, dar împotriva toleranţei 

– dreptate pentru români, dar nu dreptate ce ne va obliga să ne împărţim drepturile cu evreii. 

Ne vom opune domnului Titulescu cu cea mai mare violenţă“. 

Dl Nicolae Titulescu, fost ministru al Afacerilor Străine, s-a întors astăzi la Bucureşti 

şi s-a bucurat de o primire entuziastă făcută de aproape 2000 de sprijinitori. Într-o scurtă 

alocuţiune, Domnia Sa a anunţat că va lua parte activă la viaţa politică românească.  

 

„The Times“, 30 noiembrie 1937. 
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CORESPONDENŢĂ A ZIARULUI „DAILY EXPRESS“  

ANUNŢÂND REÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE TITULESCU  

 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu, Back after 14-Month „Exile“ 

 

„Daily Express„ Correspondent 

Bucharest, Monday. – Nicholas Titulescu, Rumania’s “permanent Foreign Minister” 

from 1917 to 1936, returned to Bucharest, today after fourteen months of exile. He left 

Rumania soon after King Carol suddenly dismissed him from office in September [sic!] 1936. 

Since then he has lived mostly in Switzerland.  

Crowds headed by leaders of the chief opposition party, the National Peasants, greeted 

him at Bucharest Station. M. Titulescu said he had come back because Rumania was facing a 

critical period.  

His return has infuriated the former Iron Guard.  

M. Titulescu is pro-French; the Iron Guard are pro-German. 
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[Traducere] 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu se întoarce după 14 luni de „exil“ 

 

De la corespondentul ziarului „Daily Express“ 

Bucureşti, luni. – Nicolae Titulescu, „ministru  permanent de Externe“ al României 

din 1917 până în 1936, a revenit la Bucureşti astăzi după paisprezece luni de exil. El a părăsit 

România curând după ce Regele Carol l-a demis pe neaşteptate din funcţie în septembrie 

[sic!]1936. De atunci, a trăit mai ales în Elveţia.  

A fost întâmpinat la Gara din Bucureşti de o mulţime de oameni, în frunte cu 

conducători ai Partidului Naţional Ţărănesc, de opoziţie. Dl Titulescu a spus că s-a reîntors 

întrucât România se confruntă cu o perioadă de criză.  

Reîntoarcerea sa a înfuriat fosta Gardă de Fier.  

Dl Titulescu este profrancez; Garda de Fier este progermană.  

 

„Daily Express“, 30 noiembrie 1937. 

 

 

 

262 

 

CORESPONDENŢĂ A ZIARULUI „NEWS CHRONICLE“, ANUNŢÂND 

REÎNTOARCEREAÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu Returns 

 

From our own Correspondent 

 Bucharest, Monday. – Nicholas Titulescu, most famous of Rumania’s post-war 

statesmen, returned from exile today.  

 Officials went to him and said: 

“Do not leave the train at the chief station in the capital. 

“There is plot against your life.” 

Titulescu replied: 

“I prefer to be killed in the principal railway station in Bucharest rather than slink out 

of the train at a small station.” 

 

 [Traducere] 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu se reîntoarce 

 

De la corespondentul nostru 
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 Bucureşti, luni. – Nicolae Titulescu, cel mai renumit om de stat al României de după 

război, s-a reîntors din exil astăzi. 

 Oficiali s-au dus la el pentru a-i spune: 

– Nu coborâţi din tren la principala gară din Capitală. 

Se pune la cale un atentat la viaţa dumneavoastră. 

Titulescu a răspuns: 

– Prefer să fiu omorât în principala gară din Bucureşti, decât să mă furişez din tren 

într-o gară mică.  

 

„News Chronicle“, 30 noiembrie 1937. 

 

 

 

263 

 

NOTĂ DEDICATĂ DE ZIARUL „NEWS CHRONICLE“ LUI  

NICOLAE TITULESCU CU OCAZIA REÎNTOARCERII ÎN ŢARĂ 

 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu 

 

M. Titulescu, Rumanian expert in foreign affairs, who returned to Bucharest 

yesterday, is Mongol-faced lawyer, aged 54. Is always cold, “shivers” in fur coats in closed, 

fire-warmed rooms in summer. Loves comfort.  

Educated in Paris – and is devoted adherent of France. Mainstay of Balkan and Little 

Ententes, always trying to work Eastern Europe into French (and keep them out of German) 

sphere of influence.  

Introduced income tax into Rumania; Finance Minister 1917; delegate to Treaty of 

Trianon signing, 1919 [sic!]. Wire-puller-in-chief and secret diplomat. Used to be considered 

“indispensable’” and forced through unpopular measures by threat of resignation.  

Black Guard (anti-semitic Fascist group) hate him. He has just recovered from serious 

attack of anaemia. Life senator. Hobbies: Collecting English dogs, Persian cats, rare French 

wines. 

 

[Traducere] 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu 

 

Dl Titulescu, expert român în afaceri străine, care s-a întors ieri la Bucureşti, este un 

avocat cu înfăţişare mongoloidă, în vârstă de 54 de ani. Îi este frig în permanenţă, „tremură“ 

în haine de blană, închis în camere cu focul aprins pe timp de vară. Îi place confortul.  

Şi-a făcut studiile la Paris şi este un partizan devotat al Franţei. Sprijinitor temeinic al 

Înţelegerii Balcanice şi al Micii Înţelegeri, a încercat în permanenţă să aducă Europa 

Răsăriteană în sfera de influenţă a Franţei (şi să o ţină în afara celei germane).  
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A introdus impozitul pe venit în România; ministru de Finanţe în 1917; delegat la 

semnarea Tratatului de la Trianon în 1919 [sic!]. Trăgător de sfori principal şi diplomat secret. 

A fost considerat „indispensabil“ şi a impus măsuri nepopulare ameninţând cu demisia.  

Garda Neagră (grup fascist antisemit) îl urăşte. Tocmai şi-a revenit dintr-o criză 

serioasă de anemie. Senator pe viaţă. Pasiuni: Câini englezeşti, pisici persane, vinuri 

franţuzeşti rare.  

 

„News Chronicle“, 30 noiembrie 1937. 
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CORESPONDENŢĂ PUBLICATĂ DE ZIARELE  

„DAILY TELEGRAPH“ ŞI „MORNING POST“, CU OCAZIA  

REÎNTOARCERII ÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu back from Exile. 

Defiance to his Enemies 

„I can fight like a Gipsy“ 

 

From our own Correspondent 

Bucharest, Monday. – M. Titulescu, former Foreign Minister, was welcomed by a 

crowd of 5,000 people at Bucharest station when he returned to Rumania today after his 

absence abroad of 15 months. 

Addressing the crowd, M. Titulescu said: “I am a patriot, a monarchist, and a 

democrat,” he said. “For 16 years I have been the object of cruel intrigues.” 

He intended to defend himself with courtesy and restraint. “But if my enemies drive 

me to it, they will see that I can fight not only in the manner of Geneva, but in that of the 

gipsy encampment.” 

The station was decorated with banners inscribed, “Long live Titulescu.” Dr. Lupu, 

vice-president of the Peasants’ Party, welcomed him in a speech on behalf of the party, saying 

M. Titulescu had been driven out of the high post he had occupied so long and treated with 

the greatest injustice. “You have returned to restore freedom,” said Dr. Lupu.  

 

An Election Pact 

 

 M. Titulescu was Foreign Minister for several years until August, 1936, when a new 

Cabinet was formed, in which he was not included. At that time he was convalescing on the 

Riviera.  

 Shortly afterwards M. Titulescu became dangerously ill. It was rumoured that he had 

been poisoned.  

At a political murder trial at Bucharest last April it was stated by a witness that the 

Iron Guard had plotted the murder of M. Titulescu. 

M. Titulescu’s return today followed an invitation by the National Peasants’ party to 

contest a seat in the elections next month, although he is not a member of the party. This is 
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stated to have been arranged by Dr. Maniu, leader of the party, and M. Codreanu, leader of 

the Iron Guard. The latter organisation agreed to drop its threat to assassinate M. Titulescu.  

The National Peasants’ party is dissatisfied with the pro-German policy of M. 

Titulescu’s successor, M. Antonescu.  

 

[Traducere] 

 

[Bucureşti, 29 noiembrie 1937] 

 

Titulescu reîntors din exil. 

Sfidarea duşmanilor săi 

„Mă pot lupta ca un ţigan“ 

 

De la corespondentul nostru 

Bucureşti, luni. – Dl Titulescu, fost ministru de Externe, a fost salutat de o mulţime de 

5.000 de oameni în Gara din Bucureşti, la reîntoarcerea sa în Roânia, astăzi, după o absenţă de 

15 luni în străinătate.  

Adresându-se mulţimii, dl Titulescu a declarat: „Sunt patriot, sunt monarhist şi sunt 

democrat“, a spus el. „Timp de 16 ani, am fost ţinta unor intrigi sălbatice“. 

A intenţionat să se apere cu curtoazie şi reţinere. „Dar dacă duşmanii mă obligă, vor 

vedea că pot lupta nu doar în maniera Genevei, ci şi ca la uşa cortului“. 

Gara a fost decorată cu pancarte pe care scria „Trăiască Titulescu!“ Dr. Lupu, 

vicepreşedinte al Partidului Ţărănesc, l-a salutat într-o alocuţiune în numele partidului, 

spunând că dl Titulescu a fost izgonit dintr-un post înalt pe care îl ocupase atât de mult timp şi 

a fost tratat cu cea mai mare nedreptate. „V-aţi întors pentru a reinstaura libertatea“, a spus dr. 

Lupu.  

 

Un pact electoral 

 

 Dl Titulescu a fost ministru de Externe timp de câţiva ani până în august 1936, când a 

fost format un nou Cabinet, în care nu a mai fost inclus. La vremea respectivă, se afla în 

convalescenţă, pe Riviera.  

Curând după aceea, dl Titulescu s-a îmbolnăvit grav. Se zvonea că fusese otrăvit.  

La un proces politic, desfăşurat la Bucureşti în aprilie a.c., s-a spus de către un martor 

că Garda de Fier complotase asasinarea dlui Titulescu.  

Reîntoarcerea de astăzi a dlui Titulescu are loc ca urmare a unei invitaţii din partea 

Partidului Naţional Ţărănesc de a candida în alegerile de luna viitoare, deşi nu este membru al 

acestui partid. Se spune că acest lucru a fost aranjat între dr. Maniu, lider al partidului, şi dl 

Codreanu, lider al Gărzii de Fier. Cea de-a doua organizaţie a acceptat să renunţe la 

ameninţarea de a-l asasina pe dl Titulescu.  

Partidul Naţional Ţărănesc este nemulţumit de politica progermană a succesorului dlui 

Titulescu, dl Antonescu.  

 

„Daily Telegraph“ şi „Morning Post“, 30 noiembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  
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ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 29 noiembrie 1937 

 

Titus, Titulică, marele Titulescu, criptogamul politicii româneşti a pus aseară piciorul 

pe pământul românesc la Curtici. A sosit ca un Suveran, însoţit de Mareşalul Curţii Savel 

Rădulescu, de Marele Scutier Nenişor şi de Marele Paharnic Răut. Ceea ce dovedeşte cât de 

utilă este instituţia fondurilor secrete: ea-şi revarsă binefacerile chiar după ce beneficiarii ei au 

părăsit-o… Titus-Titulică-Titulescu, deşi ora era înaintată, a făcut câteva declaraţii poporului 

său, prin mijlocirea corespondentului „de la“ „Universul“. Se înapoiază cu bucurie (vorbă să 

fie); e emoţionat, călcând din nou după atâta vreme pe pământul valahilor; a întârziat prin 

străinătate fiindcă nu fusese validat (?) la Senat şi n-avea de la ce „tribună“ să vorbească 

poporului român; acum are, şi iată-l. Ne va da îndrumările necesare pentru salvarea sufletului 

nostru şi va spulbera anumite legende. Foarte frumos. Aşteptăm. 
 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 255. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 30 noiembrie 1937 

 

 Dl Maniu susţine că, după toate manifestările de până acum, ţara este cu partidul său. 

Părerea mea este alta: eu cred că ţara este cu viitorul ei, adică cu Mişcarea Legionară! 

 Fiindcă s-a vorbit despre o împăcare a Gărzii de Fier cu Titulescu, prin mijlocirea lui 

Maniu, Zelea Codreanu şi-a încheiat expunerea prin următoarele cuvinte la adresa Marelui 

Şabăţ: 

 „Termin cu o declaraţie. Vorbesc despre dl Titulescu: 

Tinerimea română legionară, căreia i s-a rupt libertatea, care a fost schingiuită în 

1933–1934 prin cea mai nemiloasă violenţă, pe orice listă ar încerca să apară dl Titulescu, 

peste orice pact, îl va combate cu violenţa cea mai mare. 

Întreaga tinerime se va prezenta în judeţele în care va candida şi se va opune din toate 

puterile la intrarea acestui om în politica internă a ţării. 

Cu dl Titulescu nu putem încheia decât un pact de agresiune.“ 

Importanţa tuturor acestor declaraţii va fi în funcţie de succesul alegerilor de mâine… 

…………………………………………………………………………………………… 

Titulescu a sosit ieri la amiază la Bucureşti. A sosit cu teatru, se putea altfel? Regizorii 

au fost domnii din Partidul Naţional Ţărănesc, mai puţin Maniu, om prudent, care avusese 

grijă să plece cu două zile înainte în Ardeal. La Chitila, Orient Expresul s-a oprit (în afară de 

prescripţiunile orarului) şi un inspector de poliţie s-a urcat în tren să prevină Fenomenul că o 

maşină şi un vagon erau gata să-l ducă la gara Mogoşoaia, fiindcă Poliţia nu putea răspunde 

de siguranţa lui în Gara de Nord. Titulescu a început să urle că nu vrea să fie insultat şi bătut 

şi era gata să asculte sugestiile Poliţiei, dar au intervenit însoţitorii lui, Savel Rădulescu, 
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Nenişor, Răut etc., arătându-i că „Partidul Naţional Ţărănesc“ îl aştepta în Gara de Nord, că 

drul Lupu garanta siguranţa lui şi că nu putea să-şi dezamăgească prietenii: ar fi însemnat să 

pornească cu stângul de la primii săi paşi pe pământul românesc. Titulescu a continuat să urle, 

dar, convins de oamenii lui, a schimbat romanţa: „Nu mă dau jos, mă duc să mor în Gara de 

Nord!“ Şi n-a mai fost chip să fie scos din cabină. Poliţia ştia bine că în Gara de Nord nu-l 

aştepta nicio neplăcere, dar încercase să saboteze manifestaţia ţărănistă. Garda de Fier, într-

adevăr, nevoind să se ia la bătaie cu ţărăniştii, după proaspăta semnare a pactului de 

neagresiune, renunţase la orice manifestare la gară, rezervându-şi „să primească“ pe Titulescu 

la Facultatea de Drept, când va veni să-şi înceapă cursurile. 

Gara de Nord era înţesată de „culorile“ ţărăniste. Un grup compact de generali 

deblocaţi se devotase ca gardă de onoare a Scopitului. Totul a decurs în linişte. Titulescu s-a 

dat jos din tren şi dr. Lupu l-a salutat cu cuvintele: „Ai fost înlăturat în mod nedemn de la cel 

mai important post de comandă, în timpul când dincolo de graniţele ţării ai ţinut stindardul 

păcii! (!!!) Cel mai mare partid al ţării, lovit şi el injust (?), aşteaptă acum pe marele 

nedreptăţit şi cu d-ta în frunte vom împrăştia negura ce se arată la orizontul neamului şi al 

ţării!“ (!!!) Titulică, încă zăpăcit de frica pe care o trăsese la Chitila, a răspuns: 

„Mă simt adânc emoţionat de această manifestaţie şi o consider cea mai mare răsplată 

a nedreptăţilor ce mi s-au făcut. De 16 luni sunt victima celei mai abominabile campanii. 

Anonimatul încearcă să mă distrugă. Înţeleg să lupt civilizat şi cu deferenţă (?). Dacă ceilalţi 

întrebuinţează însă altă metodă, ţin să se ştie că eu mă bat ca la Geneva, dar dacă va fi nevoie 

ştiu să mă lupt şi ca pe maidanul Dulapului! Sunt adânc monarhic, adânc român şi adânc (?) 

democrat. Ca adânc monarhic, strig să trăiască Regele (!!!), ca adânc român, trăiască România 

şi ca democrat (a uitat «adânc») să trăiţi voi toţi. Căci în aceste momente voi trebuie să trăiţi şi 

să vă înfrăţiţi. Războiul bate la uşă (iar începe javra cu ameninţarea unui război, cu care a 

şantajat ani de zile lumea!) şi numai cu frăţietatea voastră ne vom putea apăra (serios?). Vă 

sunt şi eu frate (atât?)“ – a încheiat dl Nicolae Titulescu. 

Nedreptăţiţii au pornit apoi spre trăsuri şi, înainte de a se duce acasă, Paranoicul s-a 

abătut pe la Biserica Albă, unde a aprins o lumânare, în semn de recunoştinţă că a scăpat de 

bătaie la gară. Acasă – era tocmai ora mesei –, a oprit vreo 60 de persoane la dejun. Avuseseră 

grijă dna Titulescu şi Ciotori, şi s-au mai dus astfel din fondurile secrete puse pe vremuri la o 

parte. Titulescu n-a gustat însă nimic: aflase de „pactul de agresiune“ mărturisit de Zelea 

Codreanu… 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 257; 258–259. 
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ŞTIRE PUBLICATĂ DE ZIARUL „DAILY HERALD“  

ANUNŢÂND REÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

[Bucureşti, 30 noiembrie 1937] 

 

Titulescu’s Return 

 

 After 15 months away from the country, M. Titulescu, for years Rumania’s leading 

statesman, yesterday returned to Bucarest.  
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He declared that he had been the victim of a ruthless campaign – probably a reference 

to death threats he is reported to have received while abroad.  

 

[Traducere] 

 

[Bucureşti, 30 noiembrie 1937] 

 

Reîntoarcerea lui Titulescu 

 

 După 15 luni în care s-a aflat departe de ţară, dl Titulescu, om de stat de frunte al 

României timp de ani de zile, s-a reîntors ieri la Bucureşti.  

 Domnia Sa a declarat că a fost victima unei campanii nemiloase, referindu-se probabil 

la ameninţările cu moartea, despre care se spune că le-ar fi primit în timp ce se afla în 

străinătate.  

 

„Daily Herald“, 30 noiembrie 1937. 
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SCRISOARE ADRESATĂ LUI NICOLAE TITULESCU 

DE D.V. BARNOSCHI, PRIN CARE SOLICITĂ O AUDIENŢĂ 

 

 

RONSARD 

Revue d’information, de critique et de bibliographie littéraire roumaine 

Bd. Aviator Drosu, nr. 13 

 

[Bucureşti], 30 noiembrie 1937 

 

Stimate domnule Titulescu, 

Nu vă puteţi îndoi că sunt printre acei ce s-au bucurat mai mult de întoarcerea dvs. Un 

entuziasm de adolescent romantic şi de calitatea aceluia ce mi-aţi inspirat când eram 

învăţăcel, nu se stinge – după cum aţi putut observa în decursul… timpului de consolidare 

prin prescripţia maximă, căci, vai, au trecut 30 de ani – şi nici nu se uită. 

De aceea, înştiinţarea că m-aţi primi într-o confortabilă audienţă, m-ar umplea de 

bucurie. 

Primiţi, vă rog, încredinţarea deosebitei mele consideraţii. 

 (ss) D.V. Barnoschi 

 

Cu acest prilej vă fac omagiu şi ultima mea scriere.  

 

ANIC, fond personal Nicolae Titulescu – 1720, dosar 94. 
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SCRISOARE ADRESATĂ DE THEODOR IORGA ŞI EMIL SAMOILĂ 
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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 

 

 

Serviciul Gazetelor  

Agenţie Internaţională de Presă şi Publicitate 

Bucureşti I, str. Sf. Constantin 24, et. IV 

 

Nr. 1332 

 

Bucureşti, 1 decembrie 1937 

 

Excelenţă, 

Agenţia noastră a strâns tot ce s-a scris asupra persoanei Excelenţei Voastre, atât în 

presa din ţară, cât şi în cea străină, şi aceasta încă din timpul îmbolnăvirii Excelenţei Voastre. 

Tot acest material documentar se află la dispoziţia Excelenţei Voastre. 

Alăturat, vă remitem un buletin de abonament pe care vă rugăm să-l completaţi spre a 

vă putea trimite regulat tot ce vă interesează.  

Deocamdată, noi am strâns numai tot ce s-a scris asupra persoanei Excelenţei Voastre, 

trimiţându-vă materialul adunat într-un plic separat. 

Primiţi, Excelenţă, asigurarea deosebitei noastre stime şi consideraţiuni. 

Serviciul Gazetelor 

(ss) Theodor Iorga 

 (ss) Emil Samoilă 

 

Excelenţei Sale  

Nicolae Titulescu, fost ministru 

Loco 

 

ANIC, fond personal Nicolae Titulescu – 1720, dosar 94. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „PORUNCA VREMII“  

CU OCAZIA REVENIRII ÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Bine ai venit, dle Titulescu! 

 

 D. Nicolae Titulescu, fostul ministru de Externe şi ilustru reprezentant al României în 

Europa, a sosit ieri în Capitală, întâmpinat în Gara de Nord de-o numeroasă asistenţă, alcătuită 

din prieteni personali şi din fruntaşi ai Partidului Naţional Ţărănesc. Scoborând din vagon, d. 

dr. Lupu i-a ieşit înainte şi i-a rostit (cităm după „Dreptatea“) următoarele cuvinte: „Vi s-a 

făcut, dle Titulescu, o mare nedreptate, acum un an şi mai bine, când aţi fost înlăturat din 

fruntea Ministerului de Externe. De-atunci nedreptăţile s-au ţinut lanţ. Acum în urmă, o mare 
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nedreptate s-a făcut Partidului Naţional Ţărănesc. Vom lupta cu toţii pentru dreptate. Cu 

dvoastră în frunte, vom dobândi dreptatea pe care întreg poporul o cere cu atâta tărie“. 

 Vădit impresionat, cu vocea înecată în lacrimi (după câte spun aceeaşi „Dreptate“ şi 

presa „cuşer“ din Sărindar) d. N. Titulescu a răspuns astfel: „Adânc emoţionat de primirea 

călduroasă ce-mi faceţi, după calomniile care s-au revărsat împotriva mea, vă mulţumesc 

tuturor. Profund monarhist, strig: «Trăiască Regele!» Ca bun Român, strig: «Trăiască 

România!» Profund democrat, strig: «Să trăiţi cu toţii!» În aceste momente critice, când 

războiul bate la uşă, toţi Românii trebuie să fim uniţi şi să colaborăm într-un spirit de frăţie. 

Eu voi lupta cu politeţe, dar, dacă va fi nevoie, voi şti să lupt şi altfel. Eu ştiu să lupt şi ca la 

Geneva, şi ca pe Maidanul Dulapului. În această luptă, eu vă voi fi frate“. 

 Fără să ne emoţionăm şi noi, la rândul nostru, de aceste cuvântări, să ne dea voie, 

totuşi, d. Titulescu, să-i spunem din inimă: „Bine ai venit!“ D. Nicolae Titulescu este un 

strălucit fiu al ţării, un patriot, care – oricât ar fi greşit – îşi iubeşte şi şi-a servit, cu bună 

credinţă şi cu imens prestigiu, neamul. Sufletul românesc nu poate, prin urmare, decât să se 

bucure că d. Titulescu – obligat într-o vreme să stea 11 luni şi jumătate în Europa şi abia două 

săptămâni acasă – se reîntoarce acum în Patrie spre a lua contact, mai strâns, cu realităţile şi 

durerile pământului strămoşesc. E, desigur, pentru ţară, un imens câştig. D. Titulescu 

dovedeşte – oricât de lungi i-au fost peregrinările – că sufletul, simţirea sa pentru ţară nu i s-a 

alterat; că, mai mult decât tot confortul, civilizaţia şi onorurile, pe care străinătatea era gata să 

i le pună larg la dispoziţie, dragostea de ţarină, nostalgia după suferinţele de-acasă, au tras mai 

greu în cumpăna hotărârii sale. Suntem în drept, aşadar, să ne bucurăm că d. Titulescu a pus 

din nou piciorul pe sfântul pământ al ţării. 

 Dar bucuria noastră că d. Titulescu s-a întors între noi, urarea de bun sosit, pe care i-o 

facem sincer, au şi o altă explicaţie. Anume: convingerea noastră că fostul ministru de 

Externe va tăia scurt toate meschinele socoteli politicianiste, care îi atribuie gânduri şi acţiuni 

incompatibile cu scânteietoarea Dsale inteligenţă. Uitaţi-vă nu mai departe decât la discursul 

dlui dr. Lupu, care, în aceeaşi frază, vorbeşte de marea nedreptate făcută dlui Titulescu, dar şi 

de „marea nedreptate“ săvârşită împotriva Partidului Naţional Ţărănesc, urzind o strânsă 

legătură între aceste două nedreptăţi şi încheind cu concluzia: „Să luptăm împreună pentru a 

dobândi dreptatea“! Desigur, dreptate comună, în mentalitatea dlui dr. Lupu, care astfel vrea 

să ne convingă că şi „nedreptăţile“ au pornit din acelaşi izvor. Şi uitaţi-vă, de asemenea, la 

răspunsul dlui Titulescu, care neagă autenticitatea izvorului comun din înfierbântata 

imaginaţie a dlui dr. Lupu, prin acel: „Trăiască Regele“! Exclamaţie din care trebuie să 

desprindem, logic, credinţa că oribila coaliţie a urii, care se eşafodează în subteranele 

Partidului Naţional Ţărănesc, nu va găsi un partizan, un aliat în d. N. Titulescu. 

 E adevărat că fostul nostru cancelar îşi încheie cuvântarea cu un angajament: „în 

această luptă, eu vă voi fi frate“. Nu pot să cred, însă, că d. Titulescu, vorbind aşa, s-a gândit 

să se facă frate cu internaţional-ţărănisto-comuniştii dlui Iuliu Maniu şi cu ambiţiile Dsale 

constituţionale. Şi nu cred, fiindcă, în primul rând, n-am memoria scurtă. N-am uitat, adică, 

aceea ce astă vară, într-o lungă şi francă întâlnire – pe care, deşi gazetar de dreapta, am avut-o 

cu d. Titulescu la Cap Martin – am vorbit cu Dsa. N-am împărtăşit, nimănui, nimic din tot 

ceea ce mi s-a spus şi am fost legat să nu divulg. Aşa cum voi păstra secretul şi de azi înainte. 

Mi-este prezentă, însă, în minte, mai mult decât orice altceva, amărăciunea dlui Titulescu, faţă 

de laşitatea unui partid care n-a socotit necesar să spună un cuvânt atunci când ministrul de 

Externe al ţării era trimis la plimbare, ca ultimul valet. Pot să existe punţi de înţelegere între 

un astfel de partid şi d. Titulescu? Nu! Eu nu văd decât o prăpastie morală. 

 Noi, dle Titulescu, nu suntem aci oficiosul vreunui partid, ori monitorul cine ştie căror 

interese. Ne aflăm exclusiv în serviciul ideii naţionale, al unei lupte pentru care, adeseori, am 

fost gâtuiţi chiar de d-ta. Nu ne-am supărat şi, chiar dacă am fost uneori furioşi, ne-a trecut de 

mult. Îţi purtăm sentimente bune. Ai dreptul să fii indignat, dacă nu de nedreptatea care ţi s-a 
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făcut, de sălbăticia cu care ai fost ofensat. Orice răfuială a d-tale este justificată. Dar, de aci şi 

până la coaliţia urilor care se mobilizează şi se concentrează împotriva intereselor supreme ale 

statului, este distanţă ca de la cer la pământ. Ar fi o greşeală, o imensă deziluzie, ca 

reîntoarcerea d-tale în ţară să coincidă cu o încadrare a lui N. Titulescu în Partidul Naţional 

Ţărănesc, aşa cum o tot vântură d. Iuliu Maniu. Oricât de strălucit este talentul şi de 

excepţională inteligenţa d-tale, oricâtă rezonanţă mondială are prestigiul personalităţii d-tale, 

lestul internaţional-comunist al Partidului Ţărănesc este prea greu ca să-l poată ţine cineva în 

spinare. Nicolae Titulescu – dacă nu se poate la dreapta sau la centru, pentru a pălmui astfel 

toate insinuările trecutului – va reprezenta, de unul singur, izolat, de o mie de ori mai mult, 

pentru ziua de mâine, decât braţ la braţ cu iudeo-comunismul conglomeratului dlui Iuliu 

Maniu. N. Titulescu în Partidul Naţional Ţărănesc ar fi pentru toată ţara: Titulescu – omul 

Moscovei, confirmarea definitivă a unei acuzaţii pe care n-ar mai putea-o şterge nimic! 

 Dacă îţi închipui, dle Titulescu, că, vorbind aşa, stăruie în sufletul nostru vreo 

adversitate, te înşeli. Pentru înseşi afirmaţiile d-tale, anume că: „momentele sunt critice, 

războiul bate la uşă şi toţi românii trebuie să ne unim şi să colaborăm ca fraţii“ – noi socotim 

că N. Titulescu este încă necesar ţării şi cine ştie dacă nu pe foarte curând. Dar cu un N. 

Titulescu al partidului internaţional-iudeo-ţărănesc şi al ambiţiilor constituţionale ale dlui 

Maniu, ţara şi-ar încheia socotelile, din primul moment şi pentru totdeauna. 

Dr. Ilie Rădulescu 

 

„Porunca Vremii“, 1 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „UNIVERSUL“ CU OCAZIA  

REÎNTOARCERII ÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Bun sosit 

 

 A sosit ieri în ţară Nicolae Titulescu, omul răsfăţat de Dumnezeu prin darurile cu care 

l-a înzestrat şi de oameni, până mai ieri, pentru serviciile pe care li le-a adus, iar Capitala i-a 

făcut o căduroasă primire, care nu ar avea nimic surprinzător faţă de ceea ce el a înfăptuit cât 

timp i s-a lăsat putinţa să-şi servească Patria şi neamul. 

 Metodica şi insinuanta perfidie a unora a vroit să arunce însă la activul acestui om de 

mare talent greşeli pe care el nu le-a comis şi intenţiuni pe care el contestă categoric că le-ar fi 

avut. 

 O discuţie clară, liberă, precisă nu convenea răspânditorilor de perfidii, care au reuşit 

să întunece multe minţi luminate şi să devieze judecata multor oameni de bună credinţă. 

 Luptând cu moartea, cu care nimeni ca el n-a dat ochii, şi cu perfidia omenească, d. 

Titulescu e acum în ţară. 

 Restabilit, însănătoşit, el datora, şi ţării lui şi lui, o explicaţie, iar duşmanilor o 

dezavuare, o lămurire. 

 Ce acuzaţii i se aduc? Ce învinuiri i se pun în sarcină? 

 Cine precizează cele ce răspândeau autorii tuturor insinuărilor? 

 Să iasă acum în faţă cei care au urzit intriga şi au răspândit calomnia! 

 Să auzim articulate învinurile şi să aşteptăm, cu bună credinţă, replica lămuritoare! 
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 Ne găsim în ceasul când nicio ţară din lume, cu atât mai puţin România, nu se poate 

lipsi de contribuţia binefăcătoare pentru progresul şi propăşirea ei, a fiilor pe care natura i-a 

înzestrat cu cele mai alese însuşiri! 

 Talentul şi inteligenţa sclipitoare ale lui Nicolae Titulescu au fost puse mai bine de 

douăzeci de ani în slujba ţării sale, a neamului său, a umanităţii şi a păcii între oameni. 

 România are încă nevoie de serviciile lui. 

 Să fie ascultat expunându-şi punctul de vedere, bazat pe dovezi şi pe informaţii sigure 

pe care puţini alţii le pot avea cum le are el. 

 Să-l asculte în contradictoriu şi cei care îi pun în sarcină erori pe care le-ar fi comis şi 

cei care au greşit de atâtea ori împotriva ţării! 

 Să aducă şi ei dovezile pe care le au, dacă le au, dar să înceteze calomnia, insinuarea şi 

ameninţarea care ridică oamenilor dreptul de a fi consideraţi civilizaţi. 

 Siguri că din această discuţie va ieşi lumina sub unghiul căreia vor fi privite 

adevăratele interese ale neamului românesc, noi participăm la bucuria cu care l-au întâmpinat 

cetăţenii Capitalei şi îi spunem un românesc: „Bun sosit!“ 

 

„Universul“, 1 decembrie 1937. 
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ZIARUL „DREPTATEA“ SALUTĂ REVENIREA ÎN ARENA POLITICĂ  

A LUI NICOLAE TITULESCU 

 
 

Intrarea în arenă a dlui Titulescu 

 

 Sosirea din străinătate a dlui Nicolae Titulescu şi reintrarea triumfală în arena politică 

internă este de natură a tulbura socotelile destul de încâlcite ale guvernanţilor. 

 D. Nicolae Titulescu îşi face o intrare triumflală, acoperit de flori şi de simpatia 

aproape generalizată a opiniei publice cinstite, care simte nedreptatea făcută marelui bărbat de 

stat. 

 După reintrarea în acţiunea politică a solidarului de la Bădăcin, reintrarea în arenă a 

solitarului Titulescu provoacă situaţii noi, clarificări oportune şi o punere la punct a şoaptelor 

veninoase. 

 Prima declaraţie a dlui Nicolae Titulescu a provocat alarma în rândurile guvernului 

personal şi uzurpator. Marele european a spus-o neted: ştie să se bată ca la Geneva, dar n-a 

uitat şi – de va fi nevoie! – va începe ca pe Maidanul Dulapului. 

 În arsenalul său de luptă posedă violina oratoriei clasice. A învins pe Apponyi în 

turnois-uri internaţionale. A concurat alături de Briand şi Stresemann. A smuls succese şi o 

glorie care s-a răsfrânt şi asupra patriei. 

 Reîntors lângă brazda natală, d. Nicolae Titulescu găseşte farsa nedemnităţii naţionale 

prezidată de Guţă (Minciună) Tătărăscu. Compatriotul său oltean, galben de invidie, a 

răspândit cele mai infame calomnii la adresa marelui european. Înconjurat de piticii inculeţ, 

franasovici, valer pop, iorga, vaida, v.v. tilea, a aruncat pâcla insinuărilor din fiolele cu gazele 

asfixiante ale nedemnităţii naţionale. 

 D. N. Titulescu a reamintit gorjanului Tătărăscu un adevăr: că s-a născut pe la Craiova, 

că a avut printre clienţi falsificatori de monedă şi că le cunoaşte trucurile… în politică şi în 
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procese, că are ac oltenesc pentru pezevenghii din munţii Gorjului, că la politica Maidanul 

Dulapului va opune politica maidanului de pe Madona Dudu. 

 În limbajul verde al dlui N. Titulescu se întrevede natura de luptător veritabil a fostului 

ministru de Externe. 

 Adversarii săi au fost nişte naivi; România nu este o ţară de proşti, nici patria n-a ajuns 

o ţară la mezat. 

 Să nu râdem cu hohote? 

 Cum şi-a putut cineva imagina o clipă că Guţă Minciună, omul fără prestigiu personal, 

caracterul de lacheu, va putea sta faţă în faţă cu Iuliu Maniu, prinţ al Unirii şi cardinal 

incoruptibil drapat cu mantia de purpură a idealurilor româneşti. 

 Nu mai avem simţul proporţiilor? 

 Evident, posturile de comandă ale statului sunt uzurpate de impostori. Am asistat la un 

târg al conştiinţelor. 

 După refuzul demn, de o frumoasă elocinţă, al dlui Ion Mihalache, au urmat gesturile 

de o rară eleganţă ale dlor George Brătianu şi Grigore Iunian, care au declinat dezonoarea 

unui gir pentru un guvern falit. 

 Numai două personalităţi n-au putut rezista: dnii Iorga şi Vaida. Au ajuns în puţine 

zile sărmane epave ale vieţii publice. 

 În lupta de epopee naţională începută contra unui guvern de aventură se alătură numele 

de legendă al dlui N. Titulescu. 

 Au sunat trâmbiţele: ziua luptei decisive va fi la 20 decembrie. 

 Dar cine va gira afacerile curente ale statului până la această dată fatidică? 

 Unul din trâmbiţaşii Ierihonului se numeşte N. Titulescu. 

 Nu vedeţi cum se prăvălesc zidurile de carton ale cetăţii venale şi corupte? 

 

„Dreptatea“, 1 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 1 decembrie 1937 

 

 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! 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 260. 
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ZIARUL „ŢARA NOASTRĂ“ CERE IMPERIOS LUI  

CORNELIU ZELEA CODREANU SITUAREA PE O POZIŢIE  
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STATORNIC POTRIVNICĂ LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

„Pactul de neagresiune“ 

Explicaţiile dlui Corneliu Z. Codreanu 

 

 D. Corneliu Z. Codreanu s-a simţit dator să explice reprezentanţilor ziarelor din 

Capitală motivele de ordin sufletesc şi politic, în temeiul cărora a semnat cunoscuta înţelegere 

electorală cu partidul dlui Iuliu Maniu. 

 Şeful mişcării legionare – după cum singur se intitulează – arată că acordul încheiat cu 

naţional-ţărăniştii a avut două scopuri: libertatea de exprimare a judecăţii ţării şi înlăturarea 

violenţelor electorale. D. Corneliu Z. Codreanu, cuprins de-o neaşteptată blândeţe, declară 

textual că n-a urmărit decât „ducerea bătăliei în câmpul ideilor cu înlăturarea desfăşurării de 

patimi personale“, fiindcă nu-i moral să-ţi aştepţi adversarul „după gard şi să-l izbeşti cu 

ghioaga în cap“. 

 Iată un lucru asupra căruia suntem de acord. Partidul Naţional-Creştin n-a practicat 

niciodată metoda bâtei. Naţional-ţărăniştii, în schimb, şi-au făcut o specialitate din angajarea 

ciomăgaşilor pe timpul campaniilor electorale. Pilda au dat-o în alegerea parţială de la 

Mehedinţi, unde, ne aducem aminte, un ţăran a fost ucis de bandele doctorului N. Lupu. 

 Noi credeam, însă, că nu-i nevoie nici de iscălituri, nici de peceţi şi nici de 

angajamente solemne, pentru ca propăvăduitorii unor credinţe potrivnice să nu se izbească 

după gard, cu ghioaga în cap… 

 Ideile să se ciocnească între ele fără ponegrirea oamenilor? Dar se cuvine oare să 

beneficieze de acest pact de neagresiune, pe tărâmul cuvântului vorbit şi scris, chiar aceia care 

încearcă să împingă ţara pe povârnişul anarhiei? Luptă loială cu agenţii Moscovei? Luptă 

dreaptă cu forţa iudaismului internaţional? Luptă civilizată cu jefuitorii avutului public? Se 

poate aşa ceva? 

 Şi cine îmbrăţişează o asemenea formulă? Tocmai conducătorul unei mişcări tinereşti, 

care a vorbit totdeauna în numele purificării fără cruţare a moravurilor noastre publice. Şi cu 

cine dă mâna? Cu oamenii pe care, până ieri, îi denunţa ca pe cei mai primejdioşi trădători ai 

Ideii Naţionale! Când era vorba să se instaleze la cârmă naţional-ţărăniştii, d. Corneliu Z. 

Codreanu evoca pilda guvernului Kerenski, puntea de trecere spre stăpânirea comunistă în 

Rusia. Cum poate să făgăduiască acum, aceloraşi duşmani ireductibili ai naţionalismului, 

armistiţiu în faţa urnelor şi cruţare în propaganda electorală? 

 Puţini vor fi aceia care vor înţelege această schimbare de atitudine. 

 De altminteri, d. Corneliu Z. Codreanu s-a contrazis, chiar în declaraţiile sale de ieri. 

Amintind despre d. N. Titulescu, a adăugat că pe acesta îl va combate cu „violenţa cea mai 

mare“. În mod deschis i se pune în vedere dlui N. Titulescu „un pact de agresiune“. Pentru ce? 

Pentru ce nu rămâne d. Corneliu Z. Codreanu în afară de „desfăşurarea de patimi personale“? 

De ce face o excepţie cu d. N. Titulescu? Aşadar, aici va interveni ghioaga?… 

 E greu să ne orientăm printre atâtea subtilităţi cu aspecte contradictorii. Rămânem, 

deci, la punctul de vedere pe care l-am exprimat. N-am practicat şi nu practicăm argumentaţia 

mijloacelor contondente sau a focurilor de revolver pentru câştigarea unei bătălii electorale. 

 Dar menţinem convingerea că între partide cu idei diametral opuse n-are ce să caute 

înţelegerea de a nu se ataca reciproc… 

 

„Ţara Noastră“, 1 decembrie 1937. 
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ÎN „NEAMUL ROMÂNESC“, NICOLAE IORGA  

ACUZĂ PE NICOLAE TITULESCU DE OPORTUNISM POLITIC,  

DE ALIANŢĂ ELECTORALĂ CU PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC  

ŞI GARDA DE FIER 

 

 

Un om care se fixează 

 

 Primit la gară de cetăţeni a căror culoare politică era uşor de recunoscut, d. N. 

Titulescu a deschis în casa sa, de mult timp părăsită, de la Şosea, acel birou central de care, cu 

caracterul periferic al dlui Iuliu Maniu, era lipsit Partidul Naţional Ţărănesc. 

 Dsa arată intenţia de a intra în luptele politice, de a participa la o campanie electorală, 

de a lucra alături de Garda de Fier, pe care o credea odinioară hotărâtă să-l suprime şi-şi luase 

toate măsurile de apărare, şi de a reprezenta un curent de politică externă care totuşi îl aşază la 

antipodul noţiunilor predicate de această asociaţie de tineri. 

 Trebuie să ne bucurăm de această hotărâre. 

 D. Titulescu abdică astfel de la toate echivocurile şi de la toate avantajele unei situaţii 

„naţionale“, mai presus de toate partidele şi de la dreptul de a se servi de ele pe rând. 

 Naţional-ţărănist în faşă, în care această noţiune cuprinde în acelaşi timp credinţa faţă 

de Franţa şi alianţa cu hitlerismul, Dsa va face dovada şi acelor calităţi de extremă dibăcie, 

mai presus de orice crez, care i-a făcut faima. 

 Dar cel puţin ca domiciliu politic vom şti unde să-l găsim. 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 1 decembrie 1937. 
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ŞTIRE OSTILĂ PUBLICATĂ DE OFICIOSUL LIBERAL “VREMEA NOUĂ“ 

CU PRIVIRE LA REVENIREA ÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

A călcat cu stângul 

 

 Dl Titulescu, bate la uşă“. 

 Dar dacă „din care mulţi vor să facă o sperietoare, un arbitru, sau altă fiară 

apocaliptică, a venit. 

 Şi ne-a spus: „Războiul războiul bate la uşă“, cum poate să spună dl Titulescu că a 

venit în ţară ca să lupte ca în „Maidanul Dulapului“ pentru a se răzbuna pe vreo nedreptate 

îndurată de Dsa personal? 

 Dl Titulescu s-a apucat să facă politică din patimă. De aceea se vede că a călcat cu 

stângul. 

 

„Vremea Nouă“, 1 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE BENNO BRĂNIŞTEANU ÎN ZIARUL „ADEVĂRUL“, 

SALUTÂND REÎNTOARCEREA LUI NICOLAE TITULESCU  

ÎN LUPTA POLITICĂ INTERNĂ 

 

 

Titulescu 

 

 D. Titulescu s-a întors în ţară. Era de mult aşteptat. Era aşteptat ca să se asocieze în 

politica internă luptei pentru acele idealuri democratice, fără de care întreaga sa politică 

externă rămâne în aer, fiindcă-i lipseşte temelia. 

 L-au aşteptat în gară prieteni şi simpatizanţi. Dar e sigur că cel mai mult trebuie să-l fi 

impresionat simpatia pe care i-a arătat-o mulţimea anonimă, care l-a salutat cu căldură şi 

entuziasm. 

 Doctorul Lupu i-a adresat, în numele tuturor, câteva cuvinte de bun venit la care d. 

Titulescu a răspuns vădit emoţionat. 

 Din amândouă aceste discursuri, trei lozinci se desprind: regalitate, dreptate, 

democraţie. 

 Poporului acestuia românesc îi este sete de secole de dreptate. Nu vom spune că nu s-

au făcut progrese şi în acest sens. Dar de respectul acela de lege, care dă omului şi 

cetăţeanului siguranţa drepturilor sale, suntem încă departe. Dacă pe treapta socială pe care se 

află d. Titulescu, Dsa se poate plânge de nedreptate, cu cât mai mult trebuie să aibă motiv de 

plângere omul din popor, care nu are posibilitatea de a se ridica măcar cu glasul, căci 

autoritatea îi lipseşte, împotriva jignirilor pe care, după împrejurări, le suferă. 

 Această dreptate generală, pentru toţi, este aceea pentru care luptă democraţia. Şi dacă 

un om de talentul, de valoarea, de capacitatea, de reputaţia dlui Titulescu manifestă hotărârea 

de a se pune în serviciul ei, faptul e de o importanţă pe care nimeni nu o va putea micşora. 

 Din simpla declaraţie pe care a făcut-o în Gara de Nord, se poate deduce şi trebuie 

dedus, că d. Titulescu are intenţia să se manifesteze în politica internă. Poate că greşeala sa 

cea mai mare din trecut a fost că s-a ţinut departe de luptele noastre politice. Tocmai într-un 

stat cu regim constituţional şi parlamentar, nu se poate concepe ca un ministru, care are 

răspunderea conducerii politicii internaţionale, să se priveze de puterea de a influenţa politica 

internă. Este o aşa strânsă legătură între politica internă şi cea externă, încât, mai cu seamă în 

vremea noastră, poţi da politicii externe anumite directive, dar nu le poţi statornici, nu le poţi 

întemeia solid decât dacă politica internă se mişcă pe o linie paralelă. 

 O constatăm acum zilnic la noi, unde partidele şi oamenii cu tendinţe totalitare, 

alunecă tot mai mult pe panta care e potrivnică alianţelor şi prieteniilor ţării. Cu cât asemenea 

tendinţe se infiltrează mai mult în spirite, cu atât politica externă care e cea permanentă a 

României, pe care până acum toate guvernele noastre au practicat-o şi al căreia unul din cei 

mai aprigi animatori a fost şi este d. Titulescu, apare, dacă nu ameninţată, dar cel puţin 

tulburată, pusă în cauză, pentru ziua când prin forţa împrejurărilor ar trebui să fie tradusă în 

fapt, în practică. 

 Dacă acum d. Titulescu va interveni în lupta politică internă, un aport extraordinar va 

fi adus democraţiei române şi totodată politicii noastre externe oficiale. D. Titulescu a spus că 

va duce lupta onest şi politicos. Că va lupta ca la Geneva. Dar a adăugat că la nevoie va şti să 

lupte ca la Maidanul Dulapului. 

 Avem profunda convingere că pentru a duce lupta ei la biruinţă, democraţia nu are 

nevoie de metodele de care se folosesc totalitariştii. Democraţia nu are nevoie de violenţe de 



378 

 

limbagiu, mai puţin încă de violenţe fizice, pentru a cuceri victoria finală, victoria dreptăţii, a 

libertăţii, a domniei legilor. 

 Dar ea trebuie să evite căile pe care să curgă apă la moara amatorilor de dictaturi. Nu 

ni se pare fără intenţie că d. Titulescu a încheiat puţinele cuvinte ce le-a rostit în Gara de 

Nord, spunând: 

 „Eu sunt adânc monarhic. Sunt adânc român şi adânc democrat. 

 Ca român adânc monarhic, strig: «Trăiască Regele». 

 Ca adânc român strig: «Trăiască România». 

 Ca adânc democrat vă zic: «Să trăiţi voi toţi». 

 Războiul este aproape. El bate la uşă. La noi se confundă politeţea internaţională cu 

situaţia internaţională. Este nevoie acum mai mult decât oricând de frăţie între români. Mă 

declar frate al vostru.“ 

 Dacă acesta este temeiul programului, pentru realizarea căruia d. Titulescu va suna – 

cum i-a cerut neclintitul democrat ce este doctorul Lupu – din trâmbiţa de aur a dreptăţii, toţi 

cei însetaţi de dreptate vor răspunde chemării sale. 

 Dar ce trebuie să se ceară înainte de toate este o clară şi categorică despărţire a 

curentelor. Amestecul limbilor e acum mai primejdios decât oricând. El încurcă iţele, tulbură 

spiritele, determină haosul şi prepară victoria adversarilor şi detractorilor democraţiei. 

B. Brănişteanu 

 

„Adevărul“, 1 decembrie 1937. 
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ZIARUL „ADEVĂRUL“ COMENTEAZĂ O EVENTUALĂ COLABORARE  

A LUI NICOLAE TITULESCU CU PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

 

 

Tot despre carteluri… 

Atitudinea curajoasă a dlui Iunian. D. Inculeţ anunţă  

reforme sociale. Acţiunea dlui N Titulescu 

 

 Preciziunile la care s-au simţit obligaţi oamenii politici în prima duminică a campaniei 

electorale n-au risipit confuziile create de ultimele evenimente politice. 

 D. Iuliu Maniu continuă acţiunea sa. De la problemele constituţionale şi politice – 

puse cu vigoare în manifestul semnat şi de d. Mihalache –, d. Maniu a trecut ceva mai departe. 

Dsa a făcut în public precizări care corespund celor de la Vinţ – accentuate în cerc intim. 

 Dacă partidul acceptă punctul de vedere constituţional al dlui Maniu, aceste precizări 

nu sunt considerate de toţi fruntaşii ca cea mai potrivită armă de luptă. 

 Declaraţiunile pe care le vor face ceilalţi factori responsabili ai partidului în cursul 

campaniei electorale vor arăta mai clar acest lucru. 

 Dar şi acordul de neagresiune încheiat de d. Maniu n-a stârnit numai nedumeririle pe 

care le-am semnalat la vreme. „Le Populaire“, organul Partidului Socialist Francez, 

comentând evenimentele din România, observă că „acordul încheiat de d. Maniu cu Garda de 

Fier riscă să compromită, înaintea unei părţi a populaţiei, principiile de politică internă şi 

externă care constituie forţa Partidului Naţional Ţărănesc“. 

 Declaraţiile ferme făcute de către d. Corneliu Zelea Codreanu, şeful mişcării legionare, 

nu numai că îndreptăţesc părerea ziarului francez, dar invederează că nici măcar pactul de 



379 

 

neagresiune nu e general. El exclude pe d. Titulescu, pe care totuşi Partidul Naţional Ţărănesc 

l-a îmbrăţişat cu căldură. 

 Cartelurile guvernului nu ridică mai puţine nedumeriri. Proclamaţia lansată de d. 

Fabritius
200

 către populaţia germană, dă la iveală în afară de condiţiile electorale şi un acord 

politic cu guvernul. În afară de unele revendicări de ordin cultural ale minorităţii germane – 

îndreptăţite în măsura în care pot beneficia de el toate minorităţile etnice de la noi – găsim în 

acelaşi apel şi două fraze de natură să provoace mari nedumeriri. D. Fabritius scrie textual: 

 „Răspunderea faţă de poporul meu mă face să folosesc promisiunile guvernului pentru 

asigurarea spaţiului nostru de viaţă. Răspunderea faţă de patria mea mă face să sprijinesc 

guvernul Regelui şi să cruţ astfel patria noastră de pericolul unei deplasări subite spre stânga“. 

 „Spaţiul de viaţă“ este o formulă prea frecventă în discursurile dlui Hitler ca, introdusă 

în limbajul nostru politic, să nu stârnească vii proteste. 

* 

 În această atmosferă de confuzie, discursul dlui Iunian a bucurat lumea democratică. 

Afirmarea netă a ideii democratice era şi utilă şi necesară. D. Iunian rămâne pe linia de 

consecvenţă – strictă, absolută. Nicio concesie, niciun aranjament. D. Iunian a putut să intre în 

guvern. N-a acceptat. D. Iunian a putut să aibă locuri sigure în Parlament. A refuzat. Dsa n-a 

vrut ca cel mai mic compromis să întunece o acţiune care-şi păstrează toată frumuseţea şi 

toată valoarea tocmai prin intransigenţa ei. 

 În clipa în care toată lumea se aranjează şi cu… dreapta, atitudinea bravă şi curajoasă a 

dlui Iunian are admiraţia şi a prietenilor şi a adversarilor. Şi este o pildă înălţătoare! 

* 

 Destul de interesante sunt şi lămuririle pe care le-a dat d. Inculeţ în cuvântarea sa de la 

Chişinău. În afară de partea de polemică politică – în care ministrul Comunicaţiilor opune 

opoziţiei teza guvernului – Dsa aduce unele precizări cu privire la programul şi reformele pe 

care le intenţionează noul cabinet. 

 Se va încerca găsirea de noi venituri din exploatarea bogăţiilor solului şi subsolului 

care vor fi întrebuinţate pentru ţărănime şi muncitorime. Un miliard de lei va fi pus la 

dispoziţia acţiunii de industrializare a produselor ţărăneşti agricole, viticole, pomicole şi 

animale. Această acţiune intră în cadrul noului Minister al Industrializării Agricole, la a cărui 

organizare lucrează în acest moment titularul său, d. I. Manolescu-Strunga. 

 Programul social al guvernului merită de asemenea a fi relevat. D. Inculeţ a anunţat că 

guvernul va avea la dispoziţie sume masive pentru a ajuta pe ţărani ca în baza dreptului de 

preemţiune să cumpere pământurile puse în vânzare, iar pe muncitori să devină proprietari de 

acţiuni ale întreprinderilor unde lucrează şi proprietari de locuinţe. 

 Aceste inovaţii, inspirate din programele de stânga cele mai înaintate, dacă vor avea o 

realizare practică, vor fi bine primite. Teoreticeşte se învederează – lucru constatat de altfel şi 

în alte ţări – că peste deosebirile programatice, un partid de centru poate adopta unele 

revendicări din programele de stânga şi viceversa. 

* 

 În situaţia noastră internă trebuie să se conteze pe un element nou: prezenţa activă a 

dlui N. Titulescu. 

 Fostul ministru de Externe s-a ţinut departe vreme de douăzeci de ani de frământările 

politicii interne. Lucrurile s-au schimbat. Partidele nu mai au azi o atitudine identică faţă de 

problemele externe. D. Titulescu trebuie să caute acum un sprijin real şi complet pentru 

această politică a sa. 

 Multora le-a părut că nu-l poate găsi decât în Partidul Naţional Ţărănesc. De aceea, au 

crezut că d. Titulescu va intra în cadrele acestui partid, cu care are de altfel afinităţi de ordin 
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 Fritz Fabritius. 
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ideologic, mărturisite şi în cuvântarea sa de ieri. Unii amici ai dlui Titulescu sunt însă de 

părere că Dsa nu trebuie să se înscrie într-un partid, ci să caute a rămâne mai departe în afară 

de luptele interne propriu-zise. 

 Acest mod de a vedea este combătut de alţi prieteni ai Dsale care socot că în acest 

moment se dă în România o luptă decisivă: dacă Partidul Naţional Ţărănesc va fi înfrânt, 

atunci şi d. Titulescu va suferi unele consecinţe. Dacă partidul va câştiga lupta, atunci situaţia 

dlui Titulescu va avea cu d. Maniu suportul pe care Dsa îl va fi adus în timpul bătăliei. 

 Din cercurile fostului ministru de Externe se afirmă că, pentru moment, Dsa caută să 

se orienteze, deoarece în străinătate n-a avut la dispoziţie toate elementele de judecată. După 

întrevederea pe care d. Titulescu o va avea cu d. Maniu, se va şti dacă Dsa va intra într-o 

colaborare cu Partidul Naţional Ţărănesc şi dacă condiţiile acestei colaborări vor permite ca 

mai mulţi amici ai Dsale să candideze pe listele naţional-ţărăniste. 

H. Soreanu 

 

„Adevărul“, 1 decembrie 1937. 
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România – interne 

 

„Kurjer Warszawski“ publică sub titlul D. Titulescu s-a întors în România următoarea 

telegramă din Bucureşti a corespondentului său: 

„D. Titulescu, fost ministru de Externe, a sosit la Bucureşti însoţit de fostul 

subsecretar de stat Rădulescu
201

. La gară a fost salutat de prietenii săi şi de câţiva membri de 

seamă ai Partidului Ţărănesc, în frunte cu d. Mihalache. În urma acestui fapt se presupune – 

pe drept cuvânt – că sosirea dlui Titulescu a avut loc în urma unei înţelegeri cu d. Maniu şi că 

este în interesul Partidului Ţărănesc. 

Imediat după sosire, d. Titulescu a declarat că îşi îndeplineşte datoria de cetăţean într-o 

clipă când se cântăreşte destinul statului; astfel încât el va lua parte la alegeri şi va candida pe 

una din listele ţărăniştilor. 
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 Savel Rădulescu. 
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Se ştie că în urma politicii sale filoruseşti, fostul ministru de Externe a fost atacat cu 

violenţă de către cercurile patriotice şi radicale de dreapta, figurând pe aşa-zisa listă neagră a 

Gărzii de Fier, organizaţie astăzi dizolvată. 

Venirea dlui Titulescu în Capitală va aduce cu sine, mai ales în actuala fază electorală, 

un grav element de nelinişte şi de pătimaşe acţiuni politice.“ 

„Kurjer Poranny“ (guvernamental) publică următoarea telegramă din Bucureşti a 

corespondentului său: 

„După o absenţă de 16 luni, s-a întors la Bucureşti d. Titulescu, fostul ministru de 

Externe. Anumite cercuri ţărăniste, care se orientează după tactica fronturilor populare, au 

încercat să organizeze o manifestaţie la gară, care însă n-a fost deloc impunătoare. Regizor al 

manifestaţiei a fost deputatul Lupu. 

D. Titulescu a făcut imediat, în faţa câtorva reprezentanţi ai presei, o declaraţie 

războinică, al cărei sens politic se limitează la anunţarea luptei împotriva guvernului. D. 

Titulescu şi-a întărit şi mai mult declaraţia cu hotărârea de a candida într-o circumscripţie 

unde va candida şi d. prim-ministru Tătărescu, probabil în Gorj. 

Declaraţia aceasta a făcut aici o impresie nefavorabilă. În mod deosebit de nefavorabil 

sunt apreciate atacurile personale la adresa dlui prim-ministru, mai ales în lumina faptului că 

tocmai dlui prim-ministru i se atribuie oarecare rol la înlăturarea dlui Tătărescu [Titulescu] 

din postul de ministru de Externe cu prilejul memorabilei crize de la finele lunii august 1936. 

Se relevă de asemenea faptul că d. Maniu, şeful Partidului Naţional Ţărănesc, care a luat 

conducerea campaniei electorale, nu a participat la primirea teatrală făcută dlui Titulescu.“ 

Acelaşi ziar publică sub titlul Primirea nefavorabilă din partea presei următoarea 

telegramă din Bucureşti a Agenţiei ATE: 

„Întoarcerea dlui Titulescu în România a dat prilej la numeroase atacuri de presă 

împotriva sa. A făcut o deosebită impresie atacul violent al ziarului democrat «Le Moment». 

Ziarul acesta, relevând declaraţia dlui Titulescu că va începe lupta «fără mănuşi», îl numeşte 

pe d. Titulescu «chanteclair», căruia i se pare că este suficient să cânţi o dată cucurigu ca să se 

dărâme zidurile Ierihonului.“ 

Organul partidului Totul pentru ţară – „Bunavestire“ – scrie că d. Titulescu este 

complet străin ţării şi poporului românesc. În acelaşi spirit scrie organul Partidului Naţional-

Creştin „Ţara Noastră“: „Dacă d. Titulescu ar fi călătorit mai puţin în Europa şi ar fi stat mai 

mult în ţară, ar fi putut pricepe multe lucruri, care astăzi sunt pentru el în România neînţelese. 

Stând însă departe de ţară, d. Titulescu s-a obişnuit să se uite la treburile interne româneşti 

prin ochelarii dlui Litvinov şi a pierdut simţul realităţii.“ 

Ziarul „Frontul“, sub titlul Aurul sovietic, reproduce din presa franceză ştirile 

referitoare la conruperea unor ziare pariziene de către d. Titulescu. 

„Kurjer Polski“ publică un articol informativ asupra modului în care se fac alegerile în 

România. 

 
AMAE, fond 71, 1920–1944, Polonia, Presă 1936–1938, vol. 11. 
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Varşovia, 2 decembrie 1937 

 

Buletin de presă nr. 188 

 

România – interne 

 

„Kurjer Warszawski” publică sub titlul Activitatea dlui Titulescu. Armonie între 

Coroană şi Partidul Naţional Ţărănesc următoarea telegramă din Bucureşti a 

corespondentului său: 

„D. Titulescu, sosit acum două zile în Capitală, şi-a început activitatea politică într-un 

mod cu totul deosebit de cel presupus de toată lumea. Ziarul „Curentul“ a publicat astăzi 

(1.XII.) un articol inspirat după toate probabilităţile de d. Titulescu. Conţinutul articolului a 

produs senzaţie în toate cercurile. În tratativele – scrie „Curentul“ – pe care fostul ministru de 

Externe le-a avut cu conducătorii Partidului Naţional Ţărănesc, îndată după întoarcerea sa în 

ţară, şi-a exprimat regretul că opinia publică presupune că s-ar fi înrăutăţit raporturile dintre 

Coroană şi personalităţile de seamă ale Partidului Naţional Ţărănesc. Starea aceasta de lucruri 

ar trebui – după părerea dlui Titulescu – lămurită în timpul cel mai scurt, interesul statului 

pretinzând aceasta. Conducerea Partidului Naţional Ţărănesc va trebui să facă o declaraţie cu 

lămuriri asupra vederilor dinastice ale oamenilor săi politici. „Curentul“ termină cu afirmarea 

că d. Titulescu nu va adera la Partidul Naţional Ţărănesc atâta timp cât această problemă de 

prim ordin nu va fi clarificată.“ 

Scopul articolului este clar. D. Titulescu doreşte să convingă pe Regele Carol de 

lealitatea sa neclintită, deoarece ştie că în România nu poţi desfăşura o activitate rodnică dacă 

eşti împovărat de bănuiala unei animozităţi personale faţă de Coroană. 

D. Titulescu doreşte să joace rolul de mediator între Rege şi preşedintele ţărăniştilor 

Maniu şi să pregătească drumul pentru venirea la putere a Partidului Naţional Ţărănesc. D. 

Titulescu a fost îndemnat la aceasta de apropiata vizită a dlui Delbos, după care se aşteaptă o 

întărire a orientării franceze, mai ales că d. Delbos va vorbi şi în numele Angliei.  

D. Titulescu, care se bucură de simpatii la Paris şi Londra, consideră că actuala 

conjunctură poate înlesni venirea sa la putere şi de aceea încearcă să înlăture piedicile care 

îngreuiază realizarea planurilor sale. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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NICOLAE IORGA ATACĂ ÎN „NEAMUL ROMÂNESC“  

PE IULIU MANIU ŞI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Încă o demascare 
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 Şeful dlui Mihalache e în mare fierbere, şi aceasta o arată temperatura discursurilor 

sale. 

 „Măria Sa“ d. Maniu, tot aşa de viguros în ofensivă ca şi amicul său d. Nicolae 

Titulescu, e hotărât „să rupă mâţa în două“ şi desigur şi Dsa e pentru revoluţia de la Maidanul 

Dulapului. 

 Fără şovăire, în momentul reînfrăţirii cu energicul domn Hăţieganu, domnul şef îşi 

pune pur şi simplu candidatura la rolul de dictator al României. 

 Dictator cu un Suveran în subordine sau, ca Führerul, şi fără nicio concurenţă şi 

împiedicare. 

 Mă bucur că-şi dezvăluie gândul întreg, gândul pe care l-a avut toată viaţa, acela care 

l-a chinuit şi agitat ani de zile de la unirea unui Ardeal pe care-l credea al său cu o „veche“ 

Românie, pe care înţelege a o îngenunchea. 

 Înaintea ţării întregi s-a deschis fără ascunzişuri, la ceasul căderii tuturor măştilor, un 

proces. 

 Vrea cineva pe Maiestatea Sa Iuliu I-iu, Domn fără Constituţie al României, care-şi are 

măcar o sută de mii de oameni mai inteligenţi, mai culţi şi mai capabili decât dânsul? 

 N-are decât s-o spună prin votul său – şi să tragă consecinţele! 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 2 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ISTRATE N. MICESCU ÎN „ŢARA NOASTRĂ“ ÎMPOTRIVA 

ÎNŢELEGERII DINTRE CORNELIU ZELEA CODREANU ŞI  

IULIU MANIU, CONŢINÂND PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ATACURILE  

LUI CODREANU ÎMPOTRIVA LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Pactul de neagresiune Maniu–Codreanu  

şi procesul de calomnie Codreanu–Micescu 

 

 Stăruind în ultimii ani de luptă pentru dezmeticirea conştiinţei naţionale asupra 

necesităţii realizării unui Front Naţional Unitar şi izbutind în fine să-l fac graţie patriotismului 

dlor A.C. Cuza şi Octavian Goga, m-am simţit dator să arăt cauzele care au limitat formarea 

acestui front numai la Partidul Naţional-Creştin şi la asociaţiile profesionale şi muncitoreşti cu 

program român-creştin. 

 Arătând cu acest prilej situaţia politică creată prin defecţiunea Frontului Românesc, 

atras de Partidul Liberal şi „dezertarea la inamic“ a comandantului Gărzii de Fier, se pare că 

am lămurit fără să-i supăr pe partizanii dlui Vaida şi am iritat fără să-l luminez pe Căpitanul 

Legionarilor. 

 Cei vechi aveau dreptate: „Lumina nu creează lucrurile, dar, ajutându-te să le 

descoperi, e ca şi cum le-ar crea“. 

 Vaidiştii, văzându-şi şeful trecând cu arme şi bagaje la liberali, se înscriu în masă în 

noul Front Naţional. 

 Legionarii, nelămuriţi de ce s-a întâmplat, cer explicaţii Căpitanului, care de trei zile 

se zbate în laţul pactului de neagresiune, neştiind cum să-şi recapete, odată cu libertatea de 

acţiune pierdută, prestigiul legendei zdruncinate. 
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 În aceeaşi zi şi în mai puţin de 24 de ore, în două ediţii consecutive ale „Bunei 

Vestiri“, Căpitanul se zbuciumă de mama focului – care din fericire de data asta nu e de 

revolver – între obligamentele pactului de neagresiune – cum le-ar zice d. Maniu – şi 

nostalgia violenţei prestigioase. Căci ce altceva înseamnă încontrările sale agresive la adresa 

Frontului Popular în care l-a prins d. Maniu după ce a semnat pact de neagresiune cu acel 

front? Şi ce altceva înseamnă plângerea de ieri în calomnie adresată Parchetului de Ilfov în 

contra mea şi în contra doctorului Ilie Rădulescu, decât renunţarea la „Palma de Fier“ pe care 

o promitea alaltăieri cui ar îndrăzni să-l contrazică pentru a lua ca orice om paşnic calea 

judecăţii? 

 E un progres: Căpitanul renunţă la pistol şi ia calea pocăinţei pe cărările procedurale 

ale Codului Penal. Experienţa i-a dovedit că cine începe cu pistolul, sfârşeşte cu judecata. Un 

om de acţiune face deci economie de timp şi în loc să mai înceapă ca altădată cu pistolul 

pentru ca s-o sfârşească cu procesul, o ia de-a dreptul la Juraţi. Perfect raţional. Să mai zici că 

nu e intelectual! 

 Am deci un proces de calomnie cu d. Căpitan. 

 Bun! Îl am şi îl ţiu pentru că sunt om precaut şi chiar dacă zbuciumul contradictor al 

firii sale şovăielnice, revelat de trei zile de „Buna Vestire“, l-ar duce să renunţe la proces, nu 

renunţ eu. Îl ţin de mână şi va trebui să mă urmeze; îl am în mână şi nu-mi va scăpa, tocmai 

graţie caracterului său şovăitor şi plin de contradicţii. 

 Ca să fiu înţeles şi de d. Căpitan şi de d. Maniu, citez din Biblie: „Omul slab e acel 

care începe prin a vrea şi pe urmă nu mai vrea“. Când d. Căpitan dă publicităţii pactul de 

neagresiune prin care d. Maniu l-a momit din Frontul Naţional şi l-a legat de gardul 

democraţiei pentru paza urnelor, s-a supus judecăţii opiniei publice. Nu ştiu dacă publicarea 

acestei isprăvi se datoreşte setei de consideraţie a dlui Căpitan, ori sincerităţii dlui Maniu care, 

după mărturia dlui Căpitan, e un om de ispravă. Odată apărut în presă, pactul e supus judecăţii 

tuturor, deci şi judecăţii mele. 

 De ce s-a supărat d. Căpitan de judecata mea când singur a provocat-o? Cu mine nu 

avea pact de neagresiune. Având deci dreptul să-l judec, de ce şovăie sub emoţia acestei 

judecăţi? De ce s-a contrazis renunţând la judecata opiniei publice în faţa căreia ne găseam 

jure-democratico de Dsa adoptat şi a acceptat şi a luat calea Curţii cu Juraţi, depunând 

plângere de calomnie la Parchet? Iată o contrazicere. Nu e singura, căci suntem în serii. 

 În adevăr, după ce a părăsit judecata opiniei publice şi a ales-o pe a juraţilor, a părăsit 

judecata juraţilor şi a revenit la judecata opiniei publice, publicând în presă plângerea adresată 

Parchetului. 

 Aşa e că nu ştie ce vrea? Aşa e că e o fire şovăielnică, contradictorie, slabă? 

 Ei bine, tocmai această slăbiciune a dlui Căpitan e tăria legăturii cu care l-am agăţat de 

proces şi îl voi ţine în el până la urmă, căci chiar dacă Dsa ar renunţa la el, publicarea 

plângerii în contra mea, în care afirmă că sunt calomniator, îmi procură mijlocul de a nu-i 

permite să fugă din proces. 

 Are să fie frumos: d. Căpitan în proces de calomnie cu naţionalismul şi în pact de 

neagresiune cu democraţia. Şi iară vom vorbi de dezertare la inamic pentru că aşa a vrut. 

„Ale tale dintru ale tale“ zice Sfânta Scriptură. 

 Acum, până când vom judeca procesul, să ne întoarcem la opinia publică căreia îi 

suntem datori să nu părăsim arena şi să stabilim răspunderile cu privire la pactul de 

neagresiune şi la consecinţele lui inevitabile. Înainte de a încheia acest pact funest cu d. 

Maniu, care e în drept să-i spună pacta servanda sunt, d. Căpitan a asmuţit tineretul 

universitar contra dlui Titulescu pentru ca acest tineret, pe care îl amăgeşte de câţiva ani 

încoace, să opună „un veto cât un munte în faţa oricărei pretenţii a dlui Nicolae Titulescu de a 

se manifesta şi reface în haosul politic actual“. 
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 În manifestul verde pregătit la „sediu“, d. Căpitan asmute tineretul în contra „acestui 

om funest“ pentru a i se face „o bună şi dreaptă primire“. După ce a lipit acest manifest pe 

toate zidurile cartierului universitar şi pe toate felinarele din faţa Facultăţii de Drept, de ce a 

mai semnat d. Căpitan pactul cu d. Maniu? Asta nu e dezertare de la Frontul Naţionalist în 

care a înrolat tineretul nostru? Cum, nu i-a spus dlui Căpitan d. Maniu că-l aduce pe d. 

Titulescu? Dacă d. Maniu l-a păcălit pe d. Căpitan, mai întâi ce fel de Căpitan e, şi apoi dacă a 

fost păcălit, de ce nu denunţă şi pactul şi pe d. Maniu? 

 Cea mai bună probă însă că d. Căpitan a ştiut de venirea dlui Titulescu e, pe de o parte, 

că d. Titulescu n-a trecut graniţa până ce pactul n-a fost semnat, iar, pe de alta, că d. dr. Lupu 

n-a îndrăznit să-l expună pe d. Titulescu până ce pactul n-a fost în buzunarul dlui Maniu. Nici 

evreii pământeni n-ar fi îndrăznit să facă cortegiu dlui Titulescu de la Gara de Nord la 

Biserica Albă, unde acesta – cum spun ziarele – ar fi aprins lumânări şi s-ar fi rugat lui 

Dumnezeu mulţumindu-i că, graţie pactului şi unui supliment de „globule roşii“, poate în fine 

să-şi răcorească sufletul mistuit de „dorul Patriei“ prin prouesses
202

 atletice şi democratice, 

promiţându-ne scene de alpinism pe Maidanul Dulapului. 

 Când s-o întâmpla minunea, dacă d. Titulescu s-o ţine de vorbă, nu e în drept tineretul 

legionar să întrebe pe d. Căpitan ce a rămas din acel veto cât un munte? Şi ce o să răspundă 

Căpitanul? Călimara, din care scrie declaraţii contradictorii şi şovăielnice, cu încontrări 

agresive, dar pur verbale, la Frontul Democratic şi la d. Titulescu. 

 Opinia publică şi-a deschis ochii. D. Codreanu e o fire şovăielnică şi firile şovăielnice 

n-au dreptul să facă răţoieli de Căpitan. Cum, nu e şovăire, nu e contradicţie, nu e tribulaţie, 

dibuială şi nesiguranţă în tine şi în ceea ce vrei, când treci de la pistol la călimară şi de la 

pactul de neagresiune la agresiunea verbală, tocmai faţă de cei de care te leagă pactul? Nu e 

contradicţie când anunţi falnic şi faci să te creadă lumea că lupţi: pentru credinţă, pentru 

neam şi pentru Rege? 

 Pentru credinţă alături de evreii drului Lupu? Pentru Neam şi pentru Rege alături de d. 

Maniu şi de d. Titulescu? Şi cu ce lupţi?… 

 Cu contraziceri şi reveniri, cu ameninţări şi plângeri că eşti calomniat, cu pacte de 

neagresiune şi cu atitudini agresive faţă de naţionaliştii de la „Porunca Vremii“ şi de la 

„Barou“. 

 Din aceste alternanţe penduliforme, balansând între violenţă şi timiditate, între crimă şi 

morală, o singură certitudine rămâne: pactul de neagresiune cu ideile. 

 D. Căpitan nu-i agresiv cu ideile: nu se dă la ele, nici ele la dlui. E singurul pact de 

neagresiune statornic, definitiv, imuabil. 

 Cine se aseamănă, se adună. De aceea probabil a făcut pact cu d. Maniu. Şi tot în 

virtutea acestui proverb de adâncă cuminţenie românească mă găsesc astăzi alături de dnii 

A.C. Cuza şi Octavian Goga. 

Istrate N. Micescu 

 

„Ţara Noastră“, 2 decembrie 1937. 
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„ŢARA NOASTRĂ“ PUBLICĂ UN ATAC VIRULENT LA ADRESA  

ACTIVITĂŢII POLITICE A LUI NICOLAE TITULESCU 
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 Prouesse (fr.) – Vitejie, ispravă. 
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Misiunea dlui N. Titulescu în ţară 

 

Omul Moscovei şi revizionismul. O diversiune, care vrea 

să justifice acţiunea internaţionalei iudaice în România. 

 

 Sosirea în ţară a dlui N. Titulescu, cum remarca d. Istrati Micescu în declaraţiile făcute 

presei, „după semnarea pactului de neagresiune“ dintre mişcarea legionară şi partidul 

internaţional-ţărănist, a adus un ferment de noi frământări în viaţa noastră publică. În adevăr, 

ce înseamnă această reîntoarcere acasă a acestui fiu rătăcitor şi rătăcit? De ce şi-a părăsit, 

acum în puterea iernii, dulcea sa reverie de pe Coasta de Azur şi agreabilele sale escapade 

sportive de la St.-Moritz? De ce n-a venit astă vară să facă plajă la Mamaia, sau de ce n-a 

aşteptat până în primăvară, când înfloresc cireşii şi ridică în slăvi imn de bucurie ciocârlia? 

 Din anturajul dlui N. Titulescu se spunea: „Patronul nu va reveni în ţară cât va fi 

guvern liberal“. Acum se pare că Dsa şi-a călcat pe inimă şi a venit tocmai fiindcă e un nou 

guvern liberal. D. N. Titulescu aştepta acolo, pe cele meleaguri străine, să vină ţărăniştii la 

putere şi să se reîntoarcă biruitor la Palatul Sturza. Aştepta, e un fel de a vorbi. D. N. 

Titulescu nu aştepta aşa, cum s-ar spune, cu mâinile în sân, ca o cumătră din Maidanul 

Dulapului pe „Dumnealui“ dus după treburi. D. N. Titulescu a avut la Paris, ca să zicem aşa, o 

aşteptare activă. Dsa „lucra“ pentru venirea ţărăniştilor la putere, angajând intervenţii, dacă nu 

totdeauna de mare autoritate, în orice caz de efect, creând situaţii politice în vederea scopului 

şi plătind bine o presă de vânzare, pentru a băga spaima în lumea românească de acasă. Stau 

mărturie proaspătă, pentru toată această activitate expectativă a dlui N. Titulescu în 

străinătate, senzaţionalele destăinuiri ale dlui P.A. Cousteau din „Je suis partout“, pe care noi 

le-am reprodus şi comentat, şi care până acum nu au fost dezminţite. 

 Aşadar, d. N. Titulescu, dând greş în aşteptarea Dsale de la Paris, s-a grăbit să se 

întoarcă acasă, nădăjduind că va fi aici mai norocos. La Paris a lăsat pe Friedmann, directorul 

agenţiei Sud-Est, cel care „lucrând“ pentru ţărănişti solicita dlui P.A. Cousteau „să strecoare“ 

ştirile ticluite de Mendel-Mircea pentru d. N. Titulescu. Iar la Bucureşti îl primea în Gara de 

Nord d. dr. Lupu, cu sotniile „ţărăniste“ ale lui Iacob Friedmann, vice-preşedintele de la 

Albastru. 

 Încadrat astfel de cei doi Friedmani, d. N. Titulescu a mers la Biserica Albă să aprindă 

lumânări. Dracul face biserici, dar i se văd corniţele şi coada. Căci după aia, Marele European 

s-a pus pe lucru. După relatarea ziarului „Frontul“, care nici ea nu a fost dezminţită, ca şi 

destăinuirea dlui P.A. Cousteau, d. N. Titulescu şi-ar fi justificat astfel, către un prieten al dlui 

Iuliu Maniu, venirea în ţară: 

 „Vorbind de situaţia externă, d. Titulescu a spus că în străinătate se lucrează în chip 

febril pentru ideea revizuirii tratatelor, care se va face sigur, şi că în acest caz vor fi revizuite 

şi «multe din socotelile noastre», fără să precizeze la ce anume socoteli se referă. 

 D. Titulescu a adăugat că, în acest caz, nu va mai rămâne nimic din România, încheind 

cu cuvintele: «Finis Romaniae»“. 

 Iar la astea, prin acelaşi prieten, d. Iuliu Maniu ar fi răspuns: „că aceasta este şi 

convingerea Dsale şi că de aceea s-a aruncat din nou în lupta politică“. 

 Se încearcă, după cum se vede, să se creeze în ţară o stare de alarmă, cu totul 

nejustificată pe chestiunea revizionismului. D. N. Titulescu  are o veche specialitate de a-şi 

crea situaţii pentru scopurile politicii sale nemărturisite. În privinţa aceasta a găsit în d. Iuliu 

Maniu un admirabil secundant. D. N. Titulescu e omul care „a impus slăbănogului Barthou 

pactul franco-rus, asigurându-l că Mica Înţelegere îl pretinde şi care a impus acelaşi pact 

Micii Înţelegeri, asigurând-o că asta este voinţa Franţei“, cum spunea d. P.A. Cousteau în „Je 

suis partout“. Iar d. Iuliu Maniu este omul care face declaraţii de credinţă faţă de Coroană prin 
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gările Ardealului şi aceste declaraţii sunt aşa de loiale, că ziarele, care le reproduc, ca „Patria“ 

de la Cluj, trebuie să fie confiscate. 

 Iată deci valoarea acestor preocupări ale dlui N. Titulescu, pe care d. Iuliu Maniu le 

împărtăşăşte încă de la Cap Martin. E o manevră nedemnă şi periculoasă, pe care ţara o va 

respinge cu scârbă. Iar dacă d. N. Titulescu insistă, e probabil că proaspetele Dsale temeri sunt 

mai vechi, de la întâlnirea Dsale misterioasă cu Litvinov de lângă Annecy şi atunci de ce 

vorbeşte „patriotul“ abia acum, când ţărăniştii au rămas în opoziţie, să urmeze aventura dlui 

Iuliu Maniu? 

D.I. Cucu 

 

„Ţara Noastră“, 3 decembrie 1937. 

 

 

 

284 

 

SCRISOARE DE FELICITĂRI TRIMISĂ DE GEORGE VĂLLIMĂRESCU LUI NICOLAE 

TITULESCU CU OCAZIA ZILEI SALE ONOMATICE 

 

 

Hotel Imperial, Wien 

 

[Viena], 4 decembrie 1937 

 

Dragă domnule Titulescu, 

Nevasta mea şi cu mine îţi urăm din toată inima viaţă lungă şi fericită cu ocaziunea 

Sfântului Niculae. 

Te rog să crezi că ne gândim la Domnia Ta cu multă afecţiune şi-ţi dorim sănătate, 

fericire şi îndeplinirea tuturor dorinţelor. 

(ss) Georges Văllimărescu 

 

ANIC, fond personal Nicolae Titulescu – 1720, dosar 321. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „DREPTATEA“ ÎMPOTRIVA DETRACTORILOR 

LUI NICOLAE TITULESCU 
 

 

Titulescu, trădătorul 

 

 Galeria trădătorilor români s-a îmbogăţit cu o figură ilustră: Nicolae Titulescu. 

 Oratorul inspirat care a dus pretutindeni faima ţării, avocatul strălucit al cauzei 

româneşti în toate competiţiunile internaţionale, juristul reputat şi diplomatul neîntrecut care a 

făcut pentru România şi pentru Regele său mai mult decât oricare dintre oamenii noştri 

politici – este şi el un simplu trădător… 

 După Averescu, după Stere, după Mihalache, fiecare trădător la momentul potrivit, 

calomnia nu putea găsi ţintă mai măreaţă decât Nicolae Titulescu. 
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 Ce-i pasă calomniei de un „personaj inventat“ ca d. Tătărăscu Guţă, […]
1
  

 Ce-i pasă ei de d. N. Iorga, care n-a fost el tocmai când trebuia să fie… 

 Trădător, trădător cu adevărat, trădător bun de expus vindictei populare nu este 

orişicine. 

 Te poţi trăda pe tine însuţi, poţi trăda un nume şi o glorioasă tradiţie, îţi poţi trăda 

partidul şi doctrina lui – nu e deajuns. Pentru a fi trădător de neam, trebuie să stai sus de tot în 

stima publică – tot atâta de sus pe cât de înaltă ţi-i valoarea – şi trebuie să nu existe altă armă 

în stare să te lovească. 

 Cum să spui despre Titulescu că n-a fost el, că s-a umilit pentru blidul de linte, că a 

abdicat de la o doctrină şi de la o tradiţie… Ar râde şi copiii. 

 Dar trădarea de neam…ei! trădarea de neam e lucru grozav. Ce se putea inventa mai 

ucigător pentru omul pe care l-a readus la viaţă, într-un ceas de cumplită primejdie, nădejdea 

şi evlavia neamului întreg. 

 Şi totuşi, împotriva calomniei, împotriva ameninţărilor, împotriva duşmăniilor – vădite 

ori ascunse – Nicolae Titulescu s-a întors. 

 Glasul lui va răsuna iarăşi de pe tribuna Parlamentului românesc. 

 Orice adversar leal va putea să-i stea în faţă. 

 Rămân ceilalţi; adversarii ascunşi. 

 Nicolae Titulescu nu trebuie să-i dispreţuiască. Ei sunt mari prin minciună, prin 

făţărnicie, prin orgolioasă falsitate. Şi prin tot ceea ce pot minciuna şi falsitatea în ţara 

întunericului. 

 Împotriva minciunii şi împotriva întunericului, a ridicat Partidul Naţional Ţărănesc 

steagul său. 

 Împotriva minciunii s-a ridicat Ion Mihalache, împotriva minciunii se ridică Iuliu 

Maniu. 

 În această luptă – care va fi fără cruţare – salutăm pe Nicolae Titulescu, trădătorul, ca 

pe un aliat firesc. 

 Niciodată glasul său care străpunge n-a fost mai necesar. 

Eugen Crăciun 

 

„Dreptatea“, 4 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN INTERVIUL LUI IULIU MANIU ACORDAT ZIARULUI 

„DREPTATEA“ CU REFERIRI LA RELAŢIA LUI NICOLAE TITULESCU  

CU PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

 

 

Interviu acordat de Iuliu Maniu ziarului „Dreptatea“ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

„– Este adevărat, dle preşedinte, că d. Nic. Titulescu se înscrie în Partidul Naţional 

Ţărănesc? 

– Nu este vorba ca d. Titulescu să intre în partidul nostru, fiindcă Dsa de multă vreme 

dedică talentele şi serviciile sale ţării fără a fi fost încadrat în vreun partid politic.“ 

                                                 
1
 Trei rânduri cenzurate. 
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„Dreptatea“, 4 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 4 decembrie 1937 

 

 Popovici
203

 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-o să-l împiedice să vină, 

şi că gardiştii îl vor omorî. 

 Ceea ce l-a scos din sărite e însă faptul că la Externe s-a schimbat din ordin vechiul 

protocol, pe baza căruia toţi foştii miniştri de Externe erau invitaţi la mesele mari, numai ca să 

nu-l invite pe el la masa lui Delbos! Când te gândeşti că, acum doi ani încă, Titulescu tăia şi 

spânzura la Ministerul de Externe şi că acum e pus după uşă, nu poţi decât să te miri cât de 

iute se învârteşte roata lumii – şi să admiri! Bietul Titulescu a pus totul în mişcare ca să obţină 

o invitaţie „la banchetul Aliaţilor“, dar până azi n-a obţinut nimic. Nepoftit la masă, ameninţat 

de Codreanu, spurcat de Stelian Popescu prin oblăduirea lui, tratat de Maniu ca o ghiulea de 

picior – genialul european trece în ţara lui de ţigani prin ceasuri grele. Şi are să mai vadă! 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 264. 
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NICOLAE IORGA CONSEMNEAZĂ ÎN „NEAMUL ROMÂNESC“ ATITUDINEA DE 

EXPECTATIVĂ A LUI NICOLAE TITULESCU DUPĂ REVENIREA ÎN ŢARĂ 

 

 

D. N. Titulescu nu se înscrie 

 

 Venit la Bucureşti unde l-au întâmpinat cadrele şi placardele de culori ţărăniste, d. N. 

Titulescu s-a informat trei zile… 

 Îngrozit de ce-a văzut ca amestecătură şi ca răsturnare de roluri în clubul unde se 

ciocnesc curente şi oameni, fostul ministru de Externe a rămas în expectativă. De pe acum, 

prietenii săi spun că Dsa va sta la o parte, o vreme, de orice amestec în politica internă. 

                                                 
203

 Mihai Popovici. 
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 Aşadar, încă un mare dezămăgit de zvârcolirile „democraţiei“ care se înţelege cu 

dreapta extremă cu aceeaşi uşurinţă cu care încheie acorduri cu comuniştii la Hunedoara, cu 

fronturile „ţărăneşti“, care nu sunt decât camuflaje anarhice, cu toţi decavaţii politicii de 

aventură. 

 Şi iată cum, fără să treacă de îndată la regimul mămăligii cu ceapă, d. Nicolae 

Titulescu a priceput că nu e tocmai convenabil să se menţină în rolul agresorului instalat la 

Maidanul Dulapului. 

 

„Neamul Românesc“, 6 decembrie 1937. 

 

 

 

289 

 

FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 6 decembrie 1937 

 

 Duminică s-au ţinut două mari întruniri, una guvernamentală cu Iorga la Bucureşti, 

alta naţional-ţărănistă cu Maniu la Braşov. 

 Iorga, după ce a înjurat pe toată lumea – pe ardeleni i-a beştelit în aşa măsură încât cei 

prezenţi în sală au ieşit, a făcut apel la unirea tuturor în jurul Regelui. Cunoscută logică a lui 

Fute-Vânt… 

Maniu s-a întins la Braşov mai mult asupra politicii externe, în vederea vizitei lui 

Delbos. A lăudat pe Titulescu şi a tras limbi Franţei. Dacă Delbos nu va fi mulţumit, va fi în 

tot cazul Regele. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 266. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 7 decembrie 1937 

 

 Ziarele anunţă că pentru vizita lui Delbos la Bucureşti vor sosi şi ilustrul Pertinax şi 

ilustra dna Tabouis! Ce fericire! Cu Titulescu, un brelan de târfe. 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 267. 
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ARTICOL PUBLICAT ÎN ZIARUL „ADEVĂRUL“  

CU PRIVIRE LA CAMPANIA ELECTORALĂ  

ŞI LA VOLUMUL LUI NICOLAE TITULESCU  

POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI 

 

 

Atmosfera campaniei electorale. 

Un volum al dlui Titulescu. 

Cum va fi organizat Ministerul Industrializării Agricole. 

  

 Campania electorală se desfăşoară fără incidente. Vorbim de incidentele propriu-zise – 

pe care d. Franasovici speră să le evite, chiar în zilele de alegeri – fiindcă polemicile dintre 

fruntaşii politici erau aşteptate şi chiar necesare pentru lămurirea poziţiilor programatice pe 

care rămâne fiecare. 

 Interpretarea textelor constituţionale pare să fie subiectul cel mai agreat. Discursurile 

dlui Maniu au fost combătute de d. prof. N. Iorga care, la rândul său, a fost combătut de d. 

Gheorghe Brătianu, Dsa fiind, se pare, aproape de acord cu d. Maniu. 

 Dar peste aceste subtile controverse, o atmosferă de ură se întinde pretutindeni, grea şi 

ameninţătoare. 

 Lozincile dreptei şi le-au însuşit – în această campanie electorală – cu mai multe sau 

mai puţine reticenţe, aproape toate partidele. 

 Cartelurile şi acordurile încheiate au înlesnit propaganda şovină care dă ţării impresia 

că primejdii grozave ne ameninţă la fiecare ceas. 

 Alegerile vor trece. Dar atmosfera aceasta de vrajbă va rămâne. În folosul cui? 

Partidele de guvernământ declară mereu că avem nevoie de linişte internă şi de conlucrarea 

paşnică a tuturor cetăţenilor. Contingenţele electorale sunt, se pare, mai tari fiindcă ele au 

putut zdruncina baze principiale care, de la unire încoace, au fost consecvent respectate de 

partidele şi oamenii cu răspundere politică. 

* 

 D. Maniu, vorbind la Braşov de problemele externe, a spus că Franţa ne-a oferit o 

alianţă defensivă pe care Ministerul nostru de Externe nu s-a grăbit s-o primească înainte de a 

cunoaşte şi punctul de vedere al Iugoslaviei. 

 D. Maniu a destăinuit poate numai una din piesele voluminosului dosar pe care se 

spune că d. N. Titulescu ar avea intenţia să-l aducă în discuţia opiniei publice străine şi de la 

noi. 

 D. Titulescu – aşa se spune – va scoate un volum – care se află sub tipar în acest 

moment – şi în care se va explica, pe bază de documente, întreaga politică a României de sub 

ministeriatul Dsale. 

 Nu numai chestiunea alianţei cu Franţa, nu numai atitudinea României faţă de 

problemele internaţionale şi de cea italiană în special, vor fi explicate în această carte. D. 

Titulescu va produce un material care – după opinia amicilor săi – va oferi alte elemente de 

judecată asupra unei politici care a putut fi criticată fiindcă n-a fost cunoscută. Chestiunea 

raporturilor noastre cu Germania, pactul bilateral pe care d. Titulescu l-a propus Reichului şi 

care a fost refuzat, tratativele duse cu Rusia Sovietică, garanţiile obţinute din partea 

guvernului sovietic atât în ce priveşte Basarabia, cât şi toată chestiunea securităţii noastre 

teritoriale, sunt examinate în lumina unor documente inedite. 
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 Volumul dlui Titulescu, se afirmă, ar avea să apară înainte de deschiderea 

Parlamentului, astfel că polemica dintre fostul ministru de Externe şi adversarii săi se va duce 

pe alte baze. 

 Organizarea noului Minister al Industrializării Agricole va suferi oarecare întârziere. 

Aceasta nu numai din pricina alegerilor. Noul minister nu va fi ceea ce s-a crezut, adică 

detaşarea câtorva servicii de la alte departamente care aveau în sarcină industrializarea unor 

produse ale agriculturii noastre. 

 Ideea noului minister porneşte de la constatarea că intervenţia statului în agricultură, 

având mai mult un caracter birocratic, nu înlesneşte modernizarea mijloacelor noastre de 

producţie şi organizarea unor culturi noi, care pot ridica valoarea producţiei în genere şi 

încuraja în mare măsură exportul nostru. 

 Noul minister va lucra în această direcţie. El va avea un caracter tehnic şi economic. 

Restrângându-şi deocamdată activitatea în 9 judeţe de pe malul Dunării, el va crea regiuni de 

cultură care se vor organiza şi dezvolta sub controlul riguros al statului. Fiecare cultivator va 

fi obligat, pe lângă suprafeţele pe care le îngrijeşte din propria sa iniţiativă, să rezerve câte o 

mică suprafaţă şi culturilor moderne. Statul îi va pune la dispoziţie maşini perfecţionate, 

sămânţă selecţionată, credite şi o atentă şi permanentă îndrumare şi supraveghere tehnică. Tot 

statul îşi ia sarcina să găsească debuşee pentru noile culturi. 

 Pentru moment, alte amănunte lipsesc deoarece chestiunea este încă în studiu. 

Guvernul socoate că iniţiativa sa va aduce o transformare radicală a agriculturii. 

H. Soreanu 

 

„Adevărul“, 8 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 8 decembrie 1937 

 

 Direcţia Partidului Naţional Ţărănesc publică azi un comunicat care începe cu 

cuvintele: „pentru motive dureroase, pe care nu este oportun să le explicăm acum“ şi termină 

aducând la cunoştinţă publicului că membrii partidului nu vor lua parte la nicio recepţie 

organizată în cinstea dlui Delbos. Comunicatul mai adaugă că sentimentele partidului faţă de 

Franţa şi de reprezentantul ei rămân neschimbate şi nu au nimic de văzut cu hotărârea luată. 

 După ultimele informaţii, ostracismul lumii politice, impus de sus la recepţia legaţiei 

franceze, n-ar fi urmărit atât pe Maniu şi pe şefii opoziţiei, cât pe Titulescu. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 267. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  
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ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 9 decembrie 1937 

 

 Consiliul Facultăţii de Drept s-a întrunit ieri şi a hotărât înfiinţarea unui curs de Drept 

internaţional pentru Titulescu, actualmente titular al unei catedre de Drept civil. Titulescu va 

face un curs despre „Tratate“, pentru doctorat. „Va face“, vorba vine căci, după câte ştiu eu, 

nu va ajunge să vorbească. 

 

 Titulescu s-ar fi hotărât în fine să primească candidatura pe care i-o oferă Partidul 

Naţional Ţărănesc, la Olt. Îndată după alegere – dacă va fi ales – va opta pentru Senat, ca să 

nu încurce socotelile izmenarului Căpeţineanu
204

, care nu i-a dat capul de listă în judeţul său 

decât cu această condiţie. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 268–269. 
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AIDE-MÉMOIRE REDACTAT DE YVON DELBOS,  

MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL FRANŢEI,  

CU PRIVIRE LA VIZITA SA ÎN ROMÂNIA 

 

 

Secret 

 

8 et 9 Décembre 1937 

 

L’accueil qui m’est fait en Roumanie
205

, d’abord à la gare de Cernauti, ensuite à celle 

de Bucarest où la plupart des ministres sont venus m’attendre, est particulièrement 

chaleureux. 

La seule ombre au tableau est la coïncidence de mon voyage avec la campagne 

électorale, ce que je ne pouvais empêcher, mon voyage ayant été décidé et réglé avant que ne 

fût fixée la date des élections. J’ai, en conséquence, adressé, le jour de mon arrivée, un 

message au peuple roumain pour marquer que ma visite allait au peuple roumain tout entier 

indépendamment des vicissitudes de sa politique intérieure. La lecture des journaux de 

l’opposition m’a d’ailleurs montré que cela avait été compris, mais M. Titulesco, oubliant les 

marques d’amitié que le gouvernement français et moi-même lui avons prodiguées tant à 
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Genève qu’à Paris, a manifesté une certaine susceptibilité et s’en est pris à M. Thierry comme 

si celui-ci était responsable de sa chute
206

 et d’un voyage qui n’a pas seulement pour objet la 

Roumanie, mais d’autres pays de l’Europe centrale auxquels la France est associée. 

Au cours de ma première visite à M. Antonesco, celui-ci m’explique d’abord la 

situation intérieure et les raisons qui ont amené le Roi à confier de nouveau le pouvoir au parti 

libéral. Il me fait part ensuite de renseignements qu’il a reçus de Berlin et selon lesquels M. 

von Neurath ne serait pas très satisfait des conversations de Londres tout en se félicitant 

cependant de l’amélioration d’atmosphère qui en est résultée. M. von Neurath a parlé en 

particulier au ministre de Roumanie de la question des Sudètes en indiquant que la solution la 

plus heureuse, selon lui, serait d’accorder aux Sudètes une autonomie culturelle et des 

conditions économiques qui garantiraient leur développement normal. 

M. Antonesco me remet également la note ci-jointe qui émane du même ministre de 

Roumanie à Berlin. 

Le ministre des Affaires étrangères me fait part aussi d’une déclaration que M. Rüstü 

Aras a faite au ministre roumain à Ankara, probablement avec le désir qu’elle me soit 

communiquée et dont le texte est ci-joint. 

Nous remettons à une conversation ultérieure l’examen des problèmes qui intéressent 

plus particulièrement nos deux pays. 

 

Conversation avec le Roi. 

 

J’ai eu plusieurs conversations avec le Roi Carol, d’abord avant le déjeuner, ensuite 

pendant et après ce dîner au palais royal jusqu’à 4 heures, enfin après le dîner qui a eu lieu à 

la légation de France. Au cours de ces entretiens, le Roi a multiplié les marques de sa 

sympathie pour la France et pour son Gouvernement, en particulier pour M. Chautemps et 

pour moi-même. Il s’est réjoui de la façon dont la France a surmonté ses difficultés et de 

l’orientation de sa politique. Il m’affirme avec beaucoup de force, à diverses reprises, la 

solidité des liens qui unissent nos deux pays. Il me parle, lui aussi, de la politique intérieure en 

indiquant que son but est de normaliser la politique en donnant au Gouvernement une base 

aussi large que possible ; c’est ce qu’il a essayé en s’adressant aux nationaux-paysans et il a 

été fort déçu que M. Mihalache ait refusé le mandat qu’il voulait lui confier sans même 

s’efforcer de réaliser un accord avec M. Vaïda-Voïevode. Ayant échoué de ce côté, il a 

cherché à élargir la base du Gouvernement libéral, mais là aussi certains éléments ont fait 

défaut bien que ses efforts aient partiellement réussi et qu’il se montre très optimiste quant au 

résultat des élections et sur l’avenir de son prestige et de sa propre autorité dans le pays. Au 

point de vue personnel, il paraît nourrir contre M. Titulesco une vive animosité. Il manifeste 

une grande confiance dans M. Tataresco et dans les ministres techniques, notamment M. 

Irimesco, le ministre de l’Air. 

Comme l’indique au Roi que le Gouvernement français envisage une coordination des 

divers services intéressant la production de la Défense nationale, il suggère que ce soit le 

président du Conseil qui assume cette tâche. 

Je le félicite des progrès qu’il a fait réaliser à l’armée roumaine ; il en paraît 

particulièrement satisfait et me parle avec complaisance de la sollicitude qu’il lui porte, des 

résultats qu’il a obtenus. Il croit aussi à la force de l’armée polonaise et se montre un peu plus 

sceptique sur l’armée yougoslave en se félicitant toutefois que le prince Paul « bien que 

n’étant pas militaire », s’en soit rendu compte et soit disposé à y remédier. Au sujet de la 

Yougoslavie, il reconnaît avec moi que M. Stojadinovitch a eu trop souvent des attitudes 
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inattendues et dénuées d’opportunité, mais il ne croit pas que nous ayons à nous inquiéter sur 

l’essentiel. Il me parle aussi en termes excellents de la Tchécoslovaquie. 

Les entrevues que M. Chautemps et moi-même avons eues à Londres avec M. 

Chamberlain et M. Eden ont produit sur lui l’impression la plus favorable et il me dit à ce 

propos tout le bien qu’il pense du Premier ministre britannique ainsi que de M. Eden. Il se 

félicite aussi de l’effort de réarmement de la Grande-Bretagne et rend également hommage au 

ministre actuel de la Guerre. 

En ce qui concerne les États totalitaires, il regrette que M. Mussolini, dont l’œuvre 

intérieure lui paraît remarquable, se laisse aller à de telles impulsions dans l’ordre extérieur. Il 

ne croit pas cependant qu’il faille trop s’alarmer, étant donné que dans ce pays les épithètes 

sont toujours au superlatif. Il pense que l’Italie, mue par son besoin d’expansion et par ses 

ambitions méditerranéennes et africaines, a modifié sa politique extérieure en ce qui concerne 

l’Europe centrale. 

Nous parlons aussi de l’Allemagne. Le Roi pense que les sentiments de M. Hitler sont 

moins inquiétants que ceux de M. Mussolini. Il insiste sur le fait que M. Goering, comme M. 

Hitler, a été un authentique et courageux combattant. Il pense, comme moi, que la 

personnalité la plus dangereuse est celle de M. Goebbels et m’indique à ce sujet qu’une vive 

hostilité règne entre lui et M. Goering. Comme il parlait de lui à ce dernier lors des obsèques 

du Roi Alexandre, celui-ci lui a répondu : « Je n’ai rien de commun avec ce Kerl ». 

Nous parlons aussi de la guerre d’Espagne sur laquelle il est particulièrement 

renseigné, étant donné que son oncle
207

 est à Salamanque et y joue un certain rôle. Celui-ci 

connaît en particulier l’action des Allemands et des Italiens, car il a un fils auprès des unes et 

auprès des autres. Il évalue à 9.000 le nombre des Allemands participant à la guerre 

d’Espagne et à 40.000 celui des Italiens et il est persuadé que le général Franco désire très 

sincèrement s’affranchir de la tutelle des Allemands et davantage encore des Italiens. 

Au sujet des enseignements de cette guerre, il indique l’excellente impression produite 

par l’armement allemand et par les pilotes italiens, surtout pour la chasse où ils ont 

particulièrement perfectionné le combat par groupes. Quant aux Espagnols, il se sont révélés 

d’excellents soldats. 

Au sujet de l’Italie, il me parle aussi du nouveau vice-roi de l’Éthiopie
208

 qui est son 

parent et qui, dit-il, est un homme tout à fait remarquable. 

Le Roi me parle avec minutie des questions de décorations qui se posent à l’occasion 

de son voyage et me manifeste le désir que la France transforme en ambassade sa légation à 

Bucarest. Je lui en indique les difficultés, il me demande d’examiner tout au moins la 

possibilité d’un « oui » de principe. A quoi je réponds : « J’en référerai au gouvernement et au 

président Lebrun ». 

 

Conversation avec M. Tataresco. 

 

M. Tataresco, comme le Roi et comme M. Antonesco, me parle longuement de la 

politique intérieure. En ce qui concerne les relations entre nos deux pays, il se montre très 

attaché à la France personnellement et politiquement. Il ajoute que ses sentiments sont 

partagés par la Roumanie tout entière et que la seule politique extérieure possible dans ce pays 

est celle qui s’appuie sur la France d’abord, sur la Petite Entente ensuite. Il m’exprime le 

regret de n’avoir pu encore venir en France depuis qu’il est président du Conseil et son vif 

désir d’y venir à la première occasion. Il m’indique les efforts qu’il a accomplis pour 

améliorer les finances et l’économie de son pays et pour fortifier son armée. 

                                                 
207

 Il s’agissait du mari d’une sœur de la mère. Il était infant d’Espagne et appartenait à la branche de 

Montpensier, descendant de Louis-Philippe. 
208

 Le duc d’Aoste, cousin du Roi Victor-Emmanuel. 



396 

 

Je profite de cette conversation pour lui demander que son gouvernement ne 

reconnaisse pas prochainement, comme il en a manifesté l’intention, l’annexion de l’Éthiopie 

à l’occasion de la nomination du nouveau ministre à Rome. J’en avais déjà parlé à M. 

Antonesco et avais finalement obtenu de lui, non sans peine, la promesse qu’il ne ferait rien 

avant de m’avoir revu lors du prochain conseil de Genève où nous pourrions envisager une 

attitude commune des pays fidèles à la Société des Nations, au lieu de l’affaiblir, comme ce 

serait le cas si chacun se livrait, en dehors d’elle et contre elle, à des actes isolés. J’obtiens 

pour cet ajournement l’accord de M. Tataresco plus facilement que je n’ai obtenu celui de M. 

Antonesco. 

M. Tataresco me parle aussi du problème démographique qui se pose en Roumanie, 

non seulement pour les Juifs mais pour d’autres éléments allogènes. Il envisage des sacrifices 

que ferait son pays pour doter les émigrants de capitaux. 

 

M. Antonesco 

 

Au cours de la seconde conversation que j’ai eue avec M. Antonesco, celui-ci me parle 

des projets d’accords des pays de la Petite Entente entre eux, et de la France avec la Petite 

Entente, en me demandant quel est mon sentiment. Je lui réponds que la France reste dans la 

même attitude et qu’elle souhaite ces accords, mais étant donné qu’ils sont plus utiles encore 

pour les pays de la Petite Entente que pour elle-même, elle attendra désormais que ceux-ci 

fassent connaître leur sentiment s’ils souhaitent une évolution dans un sens favorable. 

Après une discussion sur la rédaction des lettres de créance pour le ministre à Rome 

que je viens de relater, M. Antonesco me parle lui aussi de la question des ambassades et je 

lui fais la même réponse qu’au Souverain. 

Il me parle ensuite de la question de la fourniture par la France de sous-marins à la 

Bulgarie. Il regrette que la question lui ait été posée, car il souhaite vivement, comme 

toujours, nous être agréable. Mais il ne peut cependant pas donner son assentiment explicite à 

une consécration du réarmement bulgare. Il me suggère cependant de prendre la décision 

positive, si nous le jugeons utile, sans lui en reparler. 

Nous parlons ensuite de la Hongrie et il me remercie vivement à ce sujet des services 

que, comme président du Conseil de la Société des Nations, j’ai rendus à la Roumanie en 

l’aidant à se tirer de la situation difficile où elle s’était mise par une circulaire du ministre du 

Commerce aux industriels. Il me demande, ainsi que l’avait fait M. Tataresco, quel est le 

sentiment de la France au sujet des projets de détente et de rapprochement de la Petite Entente 

avec la Hongrie. Je lui indique, comme au président du Conseil, que la France est favorable à 

tout effort de détente et qu’elle verrait d’un bon œil, notamment pour la Tchécoslovaquie et 

l’Autriche, un accord des pays danubiens et balkaniques. Le président du Conseil et le 

ministre des Affaires étrangères paraissent décidés à tenir grand compte de cette opinion. 

Nous parlons ensuite de questions de moindre importance intéressant les relations 

entre nous et avec d’autres pays et, comme toujours, M. Antonesco se montre très soucieux de 

se rendre utile et agréable à la France. 

A l’issue du dîner de la légation, j’ai de brefs entretiens avec divers ministres qui y ont 

été invités. 

Le ministre d’Allemagne se félicite de mon entrevue avec M. von Neurath
209

 et 

manifeste à propos de la Tchécoslovaquie une curiosité à laquelle j’oppose beaucoup de 

réserve. 

Le ministre de Russie manifeste le désir de me revoir et m’indique en passant qu’il a 

été frappé de l’effort accompli dans le communiqué franco-polonais pour taire les différences 
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qui existent entre la politique française et la politique polonaise, en ajoutant qu’il n’a pas 

besoin de marquer de quel côté sont ses préférences. 

Le ministre de Yougoslavie se réjouit de ma prochaine arrivée à Belgrade et paraît 

animé des sentiments qui ont inspiré la politique traditionnelle de la Serbie. Il parle aussi avec 

beaucoup de sympathie de la France et de la Tchécoslovaquie. 

Le ministre de la Grande-Bretagne me demande des renseignements sur les entretiens 

de Londres au courant desquels il n’a pas été tenu. 

Le nonce du Pape tient à manifester la vive sympathie du Saint-Siège pour la France et 

pour son gouvernement et la profonde impression qu’à produit dans tous les milieux 

catholiques du monde la réception du cardinal Pacelli en France. « La France, dit-il, est 

toujours la fille aînée de l’Église », et il ajoute : « Gesta Dei per Francos ». 

Le ministre d’Italie me parle plus particulièrement du rapprochement de la Hongrie et 

de la Petite Entente auquel son gouvernement, dit-il, est favorable, et comme je lui réponds 

que c’est aussi le sentiment du gouvernement français, il en paraît particulièrement satisfait. Il 

me déclare que le gouvernement allemand n’y est pas hostile. 

 

M. Tataresco 

 

A la suite d’un déjeuner intime et charmant chez le président du Conseil, j’ai eu avec 

lui un nouvel entretien où il revient avec plus de précision sur ce qu’il m’a déjà dit la veille. 

M. Tataresco, qui me paraît être un homme fort intelligent et très énergique, me souligne la 

force du pouvoir exécutif en Roumanie où les gouvernements sont assurés d’une continuité 

qui leur permet d’entreprendre et d’aboutir. C’est ainsi qu’il se considère comme ayant, grâce 

à la confiance du Roi et de son parti, un pouvoir presque sans limites dont il se gardera 

d’ailleurs d’abuser. C’est grâce à cette durée et à cette autorité que son gouvernement a pu 

réaliser des réformes heureuses, notamment dans l’ordre financier et surtout dans l’ordre 

militaire où il se montre fier d’avoir joué un grand rôle personnel. Assuré, dit-il, d’avoir 

maintenant devant lui une assez longue durée, il va poursuivre son oeuvre notamment pour le 

renforcement de l’armée et dans le domaine économique et social. Disciple de Waldeck-

Rousseau, il veut que le capital travaille et que le travailleur possède, et envisage en 

conséquence l’organisation d’un actionnariat ouvrier et de la petite propriété paysanne. Ce 

programme, me dit-il, peut et doit être réalisé en deux ans. 

En politique extérieure, il estime n’avoir qu’à continuer avec M. Antonesco la 

politique suivie actuellement. Il revient sur son amour de la France où il a fait ses études, 

passé son doctorat en droit et longuement séjourné non seulement à Paris mais en province. 

Cette culture française et cet amour de la France caractérisent également, m’assure-t-il, le 

parti libéral tout entier qui a fondé et consolidé les assises de le politique extérieure roumaine, 

notamment ses accords avec la Petite Entente et surtout sa fidélité à la France pendant et 

depuis la guerre. Il invoque à ce sujet les noms de Bratiano, de Duca et des autres chefs 

libéraux dont il est l’émule et le continuateur. Tant que la France sera la France, assure-t-il, la 

Roumanie lui sera entièrement fidèle. Il m’explique à ce sujet que si parfois nous avons eu des 

déceptions en ce qui concerne la politique extérieure, notamment du côté de la Yougoslavie, 

c’est un peu parce que la France n’a pas toujours paru garder son véritable visage. Ce fut le 

cas, me dit-il, le 7 Mars, et surtout dans la politique suivie par M. Laval avec l’Italie 

notamment avec l’affaire d’Abyssinie. 

Il m’explique les raisons pour lesquelles il s’est séparé de M. Titulesco en soulignant 

que cette séparation s’est opérée de son propre chef et non sur l’influence du Roi. C’est, dit-il, 

un homme d’une grande valeur mais un collaborateur impossible en raison de son orgueil et 

de son hyperesthésie morbide. Des démissions saisonnières, l’usage qu’il faisait des trente 

millions de fonds spéciaux qu’il recevait du gouvernement et qu’il employait à combattre son 
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chef et ses collègues à l’étranger ne lui ont pas permis de le conserver dans son 

gouvernement. De plus, c’est un métaphysicien qui ignore les réalités et plus particulièrement 

les réalités de la vie roumaine. Mais son départ n’a absolument rien changé aux directions de 

la politique extérieure de la Roumanie, il l’a même, assure-t-il, stabilisée, notamment en ce 

qui concerne la Petite Entente qui n’aurait pas tardé à disparaître s’il était resté aux Affaires 

étrangères. 

En ce qui concerne la France, M. Tataresco insiste à nouveau sur le fait que la 

collaboration avec notre pays est la base essentielle de la politique roumaine, el il manifeste à 

nouveau le désir de venir dans notre pays au printemps prochain pour régler certains 

problèmes relatifs à la consolidation de notre alliance et à la collaboration de la France à la 

mise en valeur plus rationnelle et plus intense des richesses roumaines. 

 

[Traducere] 

 

Secret 

 

8 şi 9 decembrie 1937 

  

 Primirea ce mi s-a făcut în România
210

, mai întâi la gara din Cernăuţi, apoi la cea din 

Bucureşti, unde a venit să mă aştepte majoritatea miniştrilor, a fost deosebit de călduroasă.  

 Singura umbră care a planat a fost coincidenţa călătoriei mele cu campania electorală, 

fapt pe care nu l-am putut împiedica, călătoria mea fiind decisă şi organizată înainte de fixarea 

datei alegerilor. În consecinţă, am adresat, în ziua sosirii mele, un mesaj poporului român 

pentru a sublinia că vizita o fac întregului popor român, indiferent de vicisitudinile politicii lui 

interne. Lectura ziarelor opoziţiei mi-a demonstrat, de altfel, că acest lucru a fost înţeles, însă 

dl Titulescu, uitând semnele de prietenie pe care guvernul francez şi eu însumi i le-am arătat 

din plin atât la Geneva cât şi la Paris, a manifestat o anumită susceptibilitate şi  l-a învinuit pe 

dl Thierry ca şi cum acesta ar fi fost răspunzător de căderea sa
211

 şi de o călătorie care nu are 

drept unic obiectiv România, ci şi alte ţări ale Europei Centrale cărora Franţa le este asociată. 

 În cursul primei mele vizite la dl Antonescu, acesta mi-a explicat mai întâi situaţia 

internă şi motivele care l-au determinat pe Rege să încredinţeze din nou puterea Partidului 

Liberal. Mi-a împărtăşit apoi informaţiile pe care le-a primit de la Berlin şi potrivit cărora dl 

von Neurath nu ar fi prea încântat de convorbirile de la Londra, felicitându-se totuşi, în acelaşi 

timp, că în urma convorbirilor atmosfera s-a ameliorat. Dl von Neurath a vorbit în particular 

cu ministrul României despre chestiunea sudeţilor, indicând că singura şi cea mai fericită 

soluţie ar fi, potrivit lui, de a li se acorda sudeţilor o autonomie culturală şi condiţii economice 

care le-ar garanta dezvoltarea normală.  

 Dl Antonescu mi-a remis, de asemenea, nota alăturată, care provine de la acelaşi 

ministru al României la Berlin.  
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Ministrul Afacerilor Străine mi-a împărtăşit şi o declaraţie făcută de dl Rüstü Aras 

ministrului român la Ankara, probabil din dorinţa de a-mi fi comunicată şi al cărei text se află 

aici alăturat. 

Vom amâna pentru o convorbire ulterioară examinarea problemelor de interes special 

pentru cele două ţări ale noastre. 

 

Convorbire cu Regele 

 

Am avut mai multe convorbiri cu Regele Carol, mai întâi înainte de prânz, apoi în 

timpul şi după dineul de la Palatul Regal, până la orele 16, şi în sfârşit, după dineul care a avut 

loc la Legaţia Franţei. În cursul acestor întrevederi, Regele a reiterat de câteva ori semnele de 

simpatie pe care le nutreşte faţă de Franţa şi guvernul ei, în special faţă de dl Chautemps şi de 

mine însumi. S-a arătat bucuros de modul în care Franţa a depăşit dificultăţile şi de orientarea 

politicii ei. Mi-a afirmat cu multă putere, de câteva ori, soliditatea legăturilor ce unesc cele 

două ţări ale noastre. Mi-a vorbit şi el de politica internă, arătând că scopul său este 

normalizarea politicii, acordând guvernului o bază pe cât de larg posibilă; este şi ceea ce a 

încercat să facă atunci când s-a adresat naţional-ţărăniştilor şi a fost foarte dezamăgit de 

refuzul domnului Mihalache de a accepta mandatul pe care ar fi vrut să i-l încredinţeze fără 

măcar să se străduiască să încheie un acord cu dl Vaida-Voevod. Nereuşind în acest sens, a 

încercat să lărgească baza guvernului liberal, dar şi aici au lipsit unele elemente, deşi 

eforturile sale au avut parţial succes şi s-a arătat foarte optimist în legătură cu rezultatul 

alegerilor şi cu viitorul prestigiului său şi al autorităţii sale în ţară. Sub raport personal, pare să 

nutrească o puternică animozitate faţă de dl Titulescu. Manifestă o mare încredere în dl 

Tătărescu şi în miniştri tehnici, mai ales în dl Irimescu, ministrul Aerului.  

Când i-am spus că guvernul francez preconizează o coordonare între diversele servicii 

de interes pentru producţia de Apărare naţională, Regele a sugerat că această sarcină trebuie 

să fie asumată de preşedintele Consiliului.  

L-am felicitat pentru progresele care, graţie lui, au putut fi realizate de Armata 

română; mi s-a părut deosebit de satisfăcut şi mi-a vorbit cu complezenţă de solicitudinea 

manifestată faţă de Armată şi de rezultatele obţinute de el. Crede şi în forţa armatei poloneze 

şi se arată ceva mai sceptic în privinţa armatei iugoslave, felicitându-se în acelaşi timp că 

principele Paul, „deşi nu este militar“, îşi dă seama de acest lucru şi se arată dispus să-l 

remedieze. În privinţa Iugoslaviei, a recunoscut împreună cu mine că dl Stojadinović a avut 

prea frecvent atitudini neaşteptate şi lipsite de oportunitate, dar nu crede că trebuie să ne 

îngrijorăm în privinţa a ceea este esenţial. Mi-a vorbit, de asemenea, în termeni excelenţi 

despre Cehoslovacia.  

Întrevederile pe care le-am avut împreună cu dl Chauptemps la Londra cu dl 

Chamberlain şi dl Eden i-au produs o impresie din cele mai favorabile şi mi-a spus în acest 

sens cât de mult îl apreciază pe primul-ministru britanic, precum şi pe dl Eden. Este, de 

asemenea, foarte încântat de eforturile de reînarmare depuse de Marea Britanie, omagiindu-l 

pentru aceasta, în egală măsură, pe ministrul actual de Război.  

În privinţa statelor totalitare, regretă că dl Mussolini, a cărui operă internă i se pare 

remarcabilă, se lasă în voia unor astfel de impulsuri în domeniul extern. Nu crede totuşi că 

trebuie să ne alarmăm prea mult, dat fiind că în acea ţară epitetele sunt întotdeauna la 

superlativ. Crede că Italia, mânată de nevoia de expansiune şi de ambiţiile ei mediteraneene şi 

africane, şi-a modificat politica externă în ceea ce priveşte Europa Centrală.   

Am vorbit şi de Germania. Regele crede că sentimentele dlui Hitler sunt mai puţin 

neliniştitoare decât acelea ale dlui Mussolini. Insistă asupra faptului că dl Goering, ca şi dl 

Hitler, a fost un combatant autentic şi curajos. Crede, ca şi mine, că personalitatea cea mai 

primejdioasă este cea a dlui Goebbels şi mă lasă să înţeleg în această privinţă ostilitatea vie ce 
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domneşte între el şi dl Goering. Vorbindu-i acestuia din urmă despre el cu ocazia funeraliilor 

Regelui Alexandru, acesta a răspuns: „Nu am nimic în comun cu acest Kerl“. 

Am vorbit şi despre războiul din Spania despre care este deosebit de informat, dat 

fiind că unchiul
212

 său se află la Salamanca, unde joacă un anumit rol. Acesta cunoaşte mai 

ales acţiunea germanilor şi a italienilor, pentru că are câte un fiu şi pe lângă unii şi pe lângă 

ceilalţi. Evaluează numărul germanilor ce participă la războiul din Spania la 9000 de oameni, 

iar al italienilor la 40000, fiind convins că generalul Franco doreşte foarte sincer să se 

debaraseze de tutela germanilor şi cu atât mai mult de cea a italienilor.  

În privinţa învăţămintelor acestui război, mi-a vorbit de excelenta impresie produsă de 

armamentul german şi de piloţii italieni, mai ales pentru acţiunile de vânătoare, domeniu în 

care au perfecţionat în mod deosebit luptele în formaţie. În ceea ce priveşte spaniolii, aceştia 

s-au arătat soldaţi excelenţi.  

Referitor la Italia, mi-a vorbit de noul vicerege al Etiopiei
213

, rudă cu el, şi care, este 

un om cu totul remarcabil.  

Regele mi-a vorbit în amănunţime despre chestiunea decoraţiilor ce se ridică cu ocazia 

vizitei sale şi şi-a manifestat dorinţa ca Franţa să ridice la rang de ambasadă legaţia ei de la 

Paris. I-am expus dificultăţile, şi mi-a cerut să se examineze măcar posibilitatea unui „da“ de 

principiu. La care am răspuns: „Voi supune chestiunea guvernului şi preşedintelui Lebrun“. 

 

Convorbire cu dl Tătărescu 

 

 Dl Tătărescu, ca şi Regele şi dl Antonescu, mi-a vorbit îndelung despre politica 

internă. Cu privire la relaţiile dintre cele două ţări ale noastre, s-a arătat foarte ataşat Franţei, 

atât personal cât şi din punct de vedere politic. A adăugat că aceste sentimente sunt 

împărtăşite de întreaga Românie şi că singura politică externă posibilă în această ţară este cea 

care se sprijină pe Franţa, în primul rând, şi apoi pe Mica Înţelegere. Şi-a exprimat regretul că 

nu a putut veni în Franţa până acum de când este preşedinte al Consiliului şi dorinţa vie de a 

veni cu primul prilej. Mi-a expus eforturile depuse de el pentru ameliorarea finanţelor şi a 

economiei din ţara sa şi pentru întărirea armatei.  

 Am profitat de această convorbire pentru a-i cere ca guvernul său să nu recunoască în 

curând, aşa cum şi-a manifestat intenţia, anexarea Etiopiei cu ocazia numirii noului ministru 

la Roma. Vorbisem deja cu dl Antonescu şi am obţinut în cele din urmă, nu fără greutate, 

promisiunea că nu va face nimic înainte de a mă revedea cu ocazia următorului Consiliu de la 

Geneva, unde vom putea preconiza o atitudine comună a ţărilor credincioase Societăţii 

Naţiunilor, în loc să o slăbească, cum s-ar întâmpla în cazul în care fiecare s-ar angaja, în 

afara ei şi împotriva ei, la acte izolate. Am obţinut pentru această amânare acordul domnului 

Tătărescu mai uşor decât l-am obţinut pe cel al dlui Antonescu. 

 Dl Tătărescu mi-a vorbit de asemenea de problema demografică ce se ridică în 

România, nu doar pentru evrei, ci şi pentru alte elemente alogene. Preconizează sacrificiile ce 

vor fi făcute de către ţara sa pentru a dota emigranţii cu capitaluri.  

 

Dl Antonescu 

 

 În cursul celei de-a doua convorbiri avute de mine cu dl Antonescu, acesta mi-a vorbit 

despre proiectele de acorduri între ele ale ţărilor Micii Înţelegeri, şi ale Franţei cu Mica 

Înţelegere, cerându-mi părerea. I-am răspuns că Franţa îşi menţine atitudinea şi că doreşte 

aceste acorduri, însă, dat fiind că ele sunt mai utile pentru ţările Micii Înţelegeri decât pentru 
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 Era vorba de soţul uneia din surorile mamei sale. Era Infante de Spania şi aparţinea ramurii Montpensier, 

descendentă din Ludovic Filip. 
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 Ducele de Aosta, văr al Regelui Vittorio Emmanuele. 



401 

 

ea, Franţa va aştepta de aici înainte ca acestea să-şi facă atitudinea cunoscută, dacă doresc o 

evoluţie într-un sens favorabil.  

După o discuţie cu privire la redactarea unor scrisori de acreditare pentru ministrul 

[României] la Roma, despre care am relatat mai sus, dl Antonescu mi-a vorbit la rândul său de 

chestiunea ambasadelor şi i-am dat acelaşi răspuns ca şi Suveranului. 

Mi-a vorbit apoi de chestiunea furnizării de către Franţa a unor submarine Bulgariei. 

Regretă că această problemă i-a fost ridicată, întrucât doreşte foarte mult, să ne fie, ca 

întotdeauna, agreabil. Nu poate totuşi să-şi dea asentimentul explicit la o validare a 

reînarmării bulgare. Mi-a sugerat însă că va lua o hotărâre concretă, dacă o considerăm utilă, 

fără să i se mai vorbească de acest lucru. 

Am vorbit apoi despre Ungaria şi mi-a mulţumit călduros, în legătură cu acest subiect, 

pentru serviciile pe care, în calitate de preşedinte al Consiliului Societăţii Naţiunilor, i le-am 

adus României ajutând-o să iasă din situaţia dificilă în care s-a aflat din cauza unei circulare a 

ministrului Comerţului adresată industriaşilor. M-a întrebat, asemenea dlui Tătărescu, care 

este atitudinea Franţei în privinţa proiectelor de destindere şi de apropiere a Micii Înţelegeri 

de Ungaria. I-am comunicat, ca şi preşedintelui Consiliului, că Franţa este favorabilă oricărui 

efort de destindere şi că va vedea cu ochi buni, mai ales pentru Cehoslovacia şi Austria, un 

acord al ţărilor dunărene şi balcanice. Preşedintele Consiliului şi ministrul Afacerilor Străine 

păreau hotărâţi să ţină serios seama de această opinie.  

Am vorbit apoi despre chestiuni de mai mică importanţă, ce interesau relaţiile dintre 

noi şi cele cu alte state şi, ca de obicei, dl Antonescu s-a arătat foarte grijuliu să se facă util şi 

agreabil faţă de Franţa.  

La sfârşitul dineului de la Legaţie, am avut scurte întrevederi cu diverşi miniştri care 

au fost invitaţi. 

Ministrul Germaniei a fost încântat de întrevederea mea cu dl Neurath
214

 şi a 

manifestat, în legătură cu Cehoslovacia, o curiozitate faţă de care am multe rezerve.  

Ministrul Rusiei a manifestat dorinţa de a mă revedea şi mi-a spus în trecere că a fost 

frapat de efortul realizat în comunicatul franco-polonez de a nu se face simţite diferenţele 

existente între politica franceză şi politica poloneză, adăugând că nu are nevoie să sublinieze 

de care parte înclină preferinţele sale.  

Ministrul Iugoslaviei s-a arătat încântat de viitoarea mea vizită la Belgrad şi părea 

însufleţit de sentimentele care au inspirat politica tradiţională a Serbiei. A vorbit de asemenea 

cu multă simpatie despre Franţa şi despre Cehoslovacia.  

Ministrul Marii Britanii mi-a cerut informaţii în legătură cu întrevederile de la Londra 

despre care nu a fost pus la curent.  

Nunţiul papal a ţinut să-şi exprime calda simpatie a Sfântului Scaun faţă de Franţa şi 

faţă de guvernul ei şi impresia profundă lăsată în toate mediile catolice din lume de primirea 

de care s-a bucurat în Franţa cardinalul Pacelli. „Franţa“, a spus el, „este ca sora cea mare a 

Bisericii“, adăugând: „Gesta Dei per Francos
215

“. 

Ministrul Italiei mi-a vorbit mai ales de apropierea dintre Ungaria şi Mica Înţelegere, 

apropiere privită cu ochi favorabili de guvernul său şi, dat fiind că i-am răspuns că aceasta 

este şi atitudinea guvernului francez, a părut deosebit de satisfăcut. Mi-a declarat că guvernul 

german nu îi este ostil.  

 

Dl Tătărescu 
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 Gesta Dei per Francos (lat.) – Lucrările Domnului prin franci, titlu dat de Guibert de Nogent (1053–1124) 
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După dineul intim şi încântător de la preşedintele Consiliului, am avut cu acesta o 

nouă întrevedere în cursul căreia acesta a revenit cu un plus de precizie asupra celor spuse cu 

o zi în urmă. Dl Tătărescu, care mi s-a părut un om foarte inteligent şi foarte energic, mi-a 

subliniat forţa puterii executive în România, în care guvernele au asigurate o continuitate ce le 

permite să întreprindă şi să ducă la bun sfârşit. Aşa fiind, el consideră că, graţie încrederii de 

care se bucură din partea Regelui şi a partidului său, deţine o putere aproape nelimitată de 

care se va feri de altfel să abuzeze. Graţiei acestei durate şi a acestei autorităţi, guvernul său a 

fost în stare să realizeze reforme binevenite, mai ales de ordin financiar şi mai presus de orice 

cele din domeniul militar, în privinţa cărora este mândru că a jucat personal un mare rol. Sigur 

fiind, a spus el, de a avea de acum înainte un lung mandat, va continua opera sa mai ales 

pentru reforma armatei şi în domeniul economic şi social. Discipol al lui Waldeck-Rousseau 

doreşte să vadă capitalul lucrând şi muncitorul posedând şi preconizează, în consecinţă, 

organizarea unui acţionariat muncitoresc şi a unei mici proprietăţi ţărăneşti. Acest program, 

mi-a spus el, poate şi trebuie realizat în doi ani.  

 În politica externă, consideră că nu are decât să continue cu dl Antonescu politica 

urmată în momentul de faţă. A revenit asupra dragostei sale pentru Franţa, unde şi-a făcut 

studiile, şi-a luat doctoratul în drept şi a locuit o bună bucată de vreme nu doar la Paris, ci şi 

în provincie. Această cultură franceză şi această dragoste pentru Franţa caracterizează în egală 

măsură întreg Partidul Liberal, care a făurit şi consolidat bazele politicii externe româneşti, 

mai ales acordurile ei cu Mica Înţelegere şi mai presus de toate fidelitatea faţă de Franţa în 

timpul războiului şi de atunci încoace. A invocat în această privinţă numele lui Brătianu, al lui 

Duca şi al altor conducători liberali al căror emul şi continuator este. Atâta timp cât Franţa va 

rămâne Franţa, a dat el asigurări, România îi va fi total credincioasă. Mi-a explicat în acest 

sens, că dacă am avut uneori decepţii în privinţa politicii externe, mai ales din partea 

Iugoslaviei, aceasta s-a datorat faptului că Franţa n-a ştiut întotdeauna să-şi păstreze adevărata 

imagine. Aşa a fost cazul, mi-a spus el, la 7 martie, şi mai ales în politica urmată de dl Laval 

faţă de Italia, şi în special faţă de afacerea Abisiniei.  

 Mi-a explicat 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 păstreze 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, ba 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.  

În ceea ce priveşte Franţa, dl Tătărescu a insistat din nou asupra faptului că baza 

esenţială a politicii româneşti este colaborarea cu ţara noastră şi şi-a manifestat din nou 

dorinţa de a veni în ţara noastră la primăvară pentru a reglementa anumite probleme 

referitoare la consolidarea alianţei noastre şi la aportul Franţei la o valorificare mai raţională 

şi mai intensă a bogăţiilor româneşti.  

 

Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VII (29 

Septembre 1937–16 Janvier 1938), Paris, Imprimerie Nationale, 1972, doc. 327, pp. 647–652. 
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ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 10 decembrie 1937 

 

 Comunicatul oficial privitor la vizita lui Delbos n-a apărut încă, dar în ziarele de azi-

dimineaţă a ieşit o lungă peltea oficioasă, un fel de dare de seamă a strălucitelor rezultate 

obţinute de pe urma întâlnirilor de ieri şi alaltăieri. E interesant de constatat că în această 

lungă peltea se pune accentul pe rezultatele de ordin economic şi că, în paragraful consacrat 

politicii, se mărturiseşte că nu s-a schimbat nimic, că nu s-a făcut niciun pas înainte: am rămas 

cu tratatul de amiciţie – dar nu s-a semnat nici de astă-dată pactul de asistenţă mutuală (aşa 

cum Franţa îl are cu Cehoslovacia), cerut de guvernul francez ca să ne arunce printr-o simplă 

ecuaţie diplomatică în braţele Moscovei. 

 Sânge vărsat împreună, dragoste, prietenie eternă, idealuri comune, cu veşnicul 

laitmotiv al păcii – au alcătuit şi subiectul discursurilor pronunţate ieri-seară la Afacerile 

Străine de Antonescu şi de Delbos. Totul vag şi niciun contur precis. Ca singure precizări am 

putut găsi rănirile lui Delbos în timpul războiului şi avionul lui Victor Antonescu de la 

Salonic. Când un organism e pe punctul să moară, nu mai circulă seva într-însul. Aşa şi în 

politică, în exteriorizarea anumitor stări de lucruri, seva hotărârilor virile e înlocuită printr-o 

lamentabilă banalitate de constatări generale şi inoportune. 

 Am asistat şi eu la masa de ieri-seară ca să nu fiu trecut în rândurile „protestatarilor“ 

fără temei de protest. Din opoziţie am fost numai eu şi Goga şi prezenţa noastră a fost foarte 

apreciată. Antonescu şi Tătărescu numai că nu m-au luat în braţe, iar dna Antonescu s-a 

declarat „fericită“ că mă vede! După masă am şters-o imediat; Şoneriu îmi spune că Victor 

Antonescu m-a căutat peste tot, ca un giuvaer pierdut, ca să mă bage „la cabinet“ de vorbă cu 

Delbos. Sunt inconsolabil de ocazia pierdută! 

 Masa a fost bună, îngrijită, elegantă. Am aprobat plasamentul, nu fiindcă mulţumită 

vârstei şi vechimii mele am fost aşezat unde trebuia, dar fiindcă păduchii Curţii, care au 

pretenţia să se c… pe capul nostru, au fost puşi în coada mesei. 

Delbos are un accent şters şi nu vorbeşte frumos franţuzeşte. În schimb am fost mirat 

de progresele lui Antonescu: a citit aproape corect, a făcut cu uşurinţă legăturile dintre 

cuvinte, n-a pronunţat s ca z – a scăpat din clasa „keşketü-ilor“ şi nu se mai face de râs. Iorga, 

un cordon, cu un colan, cu mătreaţă pe guler şi cu Catinca la 5 paşi în urmă – inenarabil ca 

întotdeauna. Şi fericit. E iar în mărimi! E „protectorul“ guvernului! E chezăşia zilei de mâine! 

– E un caraghios. 

În afară de Iorga, mai erau doi oameni fericiţi ieri-seară la Externe: Antoine Bibescu şi 

Dinu Cesianu: Titulescu a făcut-o lată rău şi cei doi necrofagi îşi frecau mâinile. Nebunul a 

trimis într-adevăr alaltăieri o telegramă de 300 de cuvinte preşedintelui Republicii, Lebrun, 

prin care „reclama“ pe Thierry şi pe Delbos pentru „cazul“ cu recepţia de miercuri la legaţia 

Franţei. Telegrama s-ar termina cu emfaticele cuvinte: C’est pour la première fois que les 

portes de la France me sont fermées
216

. La început nu mi-a venit să cred şi am socotit toată 

povestea o invenţie a lui Bibescu. Faptul mi-a fost însă confirmat şi de Creţianu (directorul 

politic al ministerului) şi de Thierry. Am întrebat pe Thierry: Qu’a dit le Président Lebrun?
217

 

– Il a transmis le télégramme au Quai d’Orsay; il est sur le bureau de Léger, en attendent le 

panier!
218
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 C’est pour la première fois que les portes de la France me sont fermées (fr.) – Este pentru prima oară că 

porţile Franţei îmi sunt închise. 
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 Qu’a dit le Président Lebrun? (fr.) – Ce-a spus preşedintele Lebrun? 
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 Il a transmis le télégramme au Quai d’Orsay; il est sur le bureau de Léger, en attendent le panier! (fr.) – A 

trimis telegrama la Quai d’Orsay; se află pe biroul lui Léger, aşteptând să fie aruncată la coş. 
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Ca să facă aşa un gest, bietul Titulescu a trebuit să înnebunească de tot. Probabil că iar 

i-a scăzut şi lui numărul globulelor roşii şi că o nouă boală-l pândeşte. Thierry mi-a mai 

povestit că zisul Titulescu, întâlnind acum câtva timp pe Delbos la Paris, l-ar fi prevenit că, 

dacă trage la Bucureşti la Thierry, dânsul nu va avea plăcerea să-l vadă. Ministrul de Externe 

francez a surâs şi i-a spus că nu ştie unde va descinde, căci nu hotărăşte el, dar că va suporta 

cu smerenie toate loviturile soartei. 

După ce şi-a expediat telegrama lui Lebrun şi după ce s-a înţeles cu Maniu şi cu 

Mihalache asupra candidaturii sale, Fenomenul a plecat de-a dreptul la Tituleşti în Olt, sub 

pretext de campanie electorală, în realitate ca să aibă aerul că vrea să se sustragă insistenţelor 

franceze pentru o întrevedere cu Delbos, întrevedere de care nimeni nu se sinchisea şi pe care 

nimeni nu se gândea să o mijlocească. În batjocura generală de aseară, mi-am adus aminte de 

Titulescu adulat de toată lumea în aceleaşi saloane şi mi-a fost scârbă de laşitatea oamenilor. 

Sosirea lui Titulescu la Tituleşti, în cocioaba părintească fără confort – cu Ciotori, cu 

Nenişor, cu zece tartane, cu saltea, cu perdea, cu vinuri franţuzeşti, trebuie să fi fost o scenă 

de vicleim! Ce or fi zis bieţii lui alegători? 

Acum văd clar ce a vrut Regele excluzând
219

 pe Titulescu de la recepţiile franco-

române: a vrut să dovedească lui Delbos că „Monsieur Titulesco“ nu mai există în politica 

externă română, pe care o duce exclusiv, el singur, Regele. Şi a reuşit. Delbos pleacă la Paris 

cu convingerea că „Titus“ e complet curăţat. 

 

Aflu că nebunul a făcut teatru şi cu prilejul întrunirii profesorilor de la Facultatea de 

Drept în care s-a hotărât transformarea catedrei sale. Mai întâi a sosit cu un ceas întârziere; 

aproape toţi profesorii plecaseră, după ce aprobaseră de altminteri transformarea. S-a scuzat 

spunând că a căutat facultatea în localul cel vechi. Unul din profesorii rămaşi l-a întrebat: „N-

ai întâlnit acolo pe Missir?“ Râsete. Patologicul a pironit apoi pe loc pe cei prezenţi, „să le 

spună el cum stă chestia cu studenţii“. Şi a avut îndrăzneala să le spună că nu a fost el acela 

care a vrut dizolvarea Gărzii de Fier, ci Duca!!! Şi că nici n-a iscălit jurnalul Consiliului de 

Miniştri privitor la această dizolvare! E adevărat, fiindcă a avut laşitatea să plece la Paris în 

ajunul semnării acestui jurnal! E o chestiune pe care o vor pune la punct miniştrii liberali din 

Cabinetul Duca. Dacă Paranoicul crede că poate să scape de încurcături prin simple minciuni, 

se înşală. 

 
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 269–271. 
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[Bucureşti], 11 decembrie 1937 

 

Ieri între orele 5 şi 7 recepţie Delbos–Thierry la legaţia Franţei, faimoasa recepţie 

organizată şi anunţată prin comunicat, ca să se şteargă impresia rea făcută prin neinvitarea 

şefilor opoziţiei în seara cu Regele. Deşi asemenea corvezi mă dezgustă, m-am dus ca să nu 

                                                 
219

 La Externe a fost poftit „după masă“ ; se ştia că nu va veni, fiind exoflisit de la masă. 



405 

 

am aerul că m-am solidarizat cu prosteasca protestare a nepoftiţilor, care hotărâseră să nu 

pună piciorul la legaţie. Reprezentanţii democraţiei integrale mai au încă nevoie de un 

complement de educaţie. Deşi am sosit la legaţie la ora 5 ¾ , deşi saloanele erau deja pline de 

lume, nici Thierry, nici Delbos nu erau încă de faţă! Ascunsă într-un colţ (mi-au trebuit cinci–

şase minute ca să o găsesc), dna Thierry „papota“
220

 cu două cocoşneţe
221

, şi nu se ocupa de 

nimeni, ca şi cum n-ar fi fost stăpâna casei! 

În fine, au catadicsit să coboare şi excelenţele lor. Eram gata să plec en disant ma 

façon de penser
222

. Dacă ar mai fi întârziat cinci minute, eram plecat. Delbos m-a luat într-un 

colţ şi a stat cu mine de vorbă, foarte amabil de almintreli. Îşi făcea datoria, pe care nu o 

putuse îndeplini în ajun la Externe, fiindcă o ştersesem prea devreme. Şi fiindcă omul a fost 

amabil, i-am dat drumul după un sfert de ceas, ca să nu sufere prea mult – şi de altmintreli 

acest simplu trecător prin fruntea Ministerului de Externe francez mă interesa foarte puţin. 

La recepţie, am aflat însă lucruri de toată nostimada. 

Maniu, care declarase grevă şi nu voise să calce pragul legaţiei franceze (ba încă 

insistase să ne solidarizăm şi noi cu el!), se prezentase la ora 3 în audienţă la dl ministru 

Delbos!! 

Titulescu, Titulescu cel cu depeşa la Lebrun, Titulescu cel plecat la Olt ca să nu i se 

rupă mâneca – era aşteptat la legaţia Franţei (care îi închisese porţile Franţei!!), la ora 8, de 

acelaşi domn ministru Delbos, pe care-l „reclamase“
223

 la Paris! Atitudinea lui Titulescu, de 

opt zile, trădează o stare de spirit ce nu poate fi explicată decât pe terenul patologiei. Nu se 

poate să nu aflăm în curând că a căzut iarăşi la pat. După toate comediile pe care le-a jucat, 

după telegrama dată lui Lebrun, după plecarea la Olt, după ce a tras perdeaua asupra 

evenimentelor – iată-l din nou la Bucureşti în mijlocul lor, ca să renege într-o clipă tot ce a 

afirmat cu putere zile de-a rândul! Iată-l în casa lui Thierry, în care declarase că nu va intra! 

Iată-l de vorbă cu Delbos, pe care l-a acuzat că i-a închis porţile Franţei! Ce caraghios! 

Ceea ce prevăzusem s-a întâmplat. Sosit la Tituleşti şi dând de cocioaba fără confort, 

paranoicul a fugit înapoi la Bucureşti şi o vizită a lui Rochat (şeful de cabinet al lui Delbos) a 

fost de ajuns ca să-l aducă la Canossa, cu zgarda de gât! 

Dacă în România nu mai rămăsese lucru mare din Titulescu, n-a mai rămas acum 

nimic nici în Franţa. Şi nu se va putea zice că s-a prăbuşit en beauté
224

. 

Nostimă a fost şi întrevederea între Delbos şi dr. Lupu. Deşi naţional-ţărăniştii 

hotărâseră să boicoteze toate recepţiile date în cinstea ministrului francez, dr. Lupu s-a dus la 

cea oferită de „Maison des Français“. Scuza: nu era pe teren politic, ci pe unul cultural!!! În 

realitate, Lupu ţinea să-i spună lui Delbos ce avea pe suflet şi i-a spus-o. I-a spus că iubim cu 

toţii Franţa, Franţa eternă, Franţa care şi-a jertfit sângele pentru noi etc. etc. – dar că ne 

ridicăm ca un singur om împotriva nemernicului agent al Franţei, dl Thierry, care-şi permite 

să nesocotească în rapoartele sale sentimentele unanim democratice ale ţării (!!!) şi să 

preamărească curentele extremiste de dreapta
225

 (!!!) Delbos a răspuns la această neaşteptată 

                                                 
220

 Papoter (fr.) – A flecări. 
221

 Una din ele era dna Doumergue, văduva lui Gastounet, venită la Bucureşti să vadă pe fiică-sa, dna Amette, 

soţia directorului lui Air France. 
222

 En disant ma façon de penser (fr.) – Spunând în felul meu cum gândesc (despre ceea ce se întâmplă). 
223

 Am aflat ieri de la Delbos exacta versiune a afacerii cu depeşa. Titulescu a adresat telegrama lui Léger 

(secretar general al Ministerului de Externe), prietenul său Léger, rugându-l să o înainteze preşedintelui 

Republicii. Delbos era foarte vexat fiindcă fusese „reclamat“ printr-un subordonat al său, pus şi dânsul în 

neplăcuta poziţie să transmită şefului statului o pâră împotriva şefului său ierarhic. Avec Titulesco – mi-a zis 

Delbos – il faut s’attendre toujours de l’inattendu! [Cu Titulescu trebuie să te aştepţi totdeauna la ceva neaşteptat 

– n.n. G.G.P.] 
224

 En beauté (fr.) – În splendoare. 
225

 O mai totală lipsă de informaţie nu se poate închipui! Thierry e în sentimentele şi în convingerile sale un 

democrat scârbos. Ginerele lui Rothschild în ipostaza unui simpatizant al Gărzii de Fier – iată ceva neaşteptat! 
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ieşire cam în modul următor: „Domnule Lupu, trebuie să aveţi agenţi foarte iscusiţi ca să 

puteţi afla în mod atât de precis conţinutul rapoartelor dlui Thierry; n-aţi voi să-mi 

împrumutaţi şi mie, căci aş avea tare nevoie de asemenea specialişti!“ Doctorul, săracul nostru 

doctor, n-a mai insistat – şi s-a răcorit cu un pahar de limonadă. 

După plecarea mea, a sosit ieri la legaţie şi Iorga. Am avut plăcerea să-i văd poza în 

„Universul“ de azi. Noul nostru Cromwell e delicios în postură de Lord Protector, printre 

mârţoagele din jurul lui – şi are aerul atât de fericit, încât e o plăcere să te uiţi la dânsul. Cât 

timp piesa se joacă pe ritmul comediei, toate bune – numai să nu se schimbe comedia în 

tragedie… 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 272–274. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „CURENTUL“ CU PRIVIRE LA  

CAMPANIA ELECTORALĂ A LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

„Pactul de neagresiune“ nu cuprinde pe d. Titulescu 

 

Fostul ministru de Externe va face duminică declaraţii publice 

 

 Am anunţat la timp că Partidul Naţional Ţărănesc a oferit dlui N. Titulescu un loc pe 

lista candidaţilor la Cameră, în judeţul Olt. 

 După cum se ştie, însă, Partidul Naţional Ţărănesc este în cartel de alegeri cu 

georgiştii şi gruparea Totul pentru Ţară, care, în repetate rânduri, au declarat că, în cazul când 

d. Titulescu se va prezenta în faţa corpului electoral, ei îl vor ataca vehement, nefiind 

împiedicaţi de angajamentele ce le-au luat atunci când au semnat cunoscutul „pact de 

neagresiune“. 

 

D. Titulescu va fi atacat şi va răspunde 

 

 Însuşi d. Iuliu Maniu a declarat că este neîndoios că adversarii dlui Titulescu nu-l vor 

cruţa şi că acordul ce-l au aceştia cu naţional-ţărăniştii nu-i împiedică întru nimic. În acest 

sens, este semnificativă următoarea notă, apărută în ziarul „Mişcarea“, oficiosul dlui Gh. 

Brătianu: 

 „Ziarele de azi dimineaţă ne aduc la cunoştinţă candidatura dlui Nicolae Titulescu în 

fruntea listei naţional-ţărăniste în jud. Olt. 

 Noi nu discutăm dreptul unui partid politic de a fixa candidaturile care îi convin. Se 

ştie doar că acordul încheiat între partidele de opoziţie are ca scop principal paza libertăţii 

alegerilor. 

 În ce priveşte 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 atâtea 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 
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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.“ 

 Atacurile îndreptate împotriva dlui N. Titulescu nu vor rămâne, însă, fără răspuns. 

 Astfel, pentru duminică, 12 decembrie, când vor vorbi în Bucureşti dnii Gh. Tătărăscu 

şi Iuliu Maniu, în cadrul unei întruniri cu caracter electoral, va lua cuvântul la Slatina d. N. 

Titulescu. 

 Dsa va face un expozeu asupra situaţiei politice, arătând şi cauzele care l-au 

determinat să candideze pentru alegerile de la Cameră. Totodată, d. N. Titulescu va folosi 

prilejul pentru a arăta care este politica externă pe care a susţinut-o şi pentru care luptă şi 

astăzi. 

 Declaraţiile dlui N. Titulescu sunt aşteptate cu deosebit interes în toate cercurile 

politice. 

 

Între naţional-ţărănişti şi d. Titulescu 

 

 Candidatura dlui N. Titulescu ridică o problemă interesantă care, de altfel, şi este viu 

discutată între fruntaşii naţional-ţărănişti. Aceştia se întreabă dacă d. N. Titulescu, în 

campania electorală pe care este hotărât să o susţină singur, va folosi programul Partidului 

Naţional Ţărănesc, însuşindu-şi deci şi politica externă a acestui partid, sau va vorbi în 

numele său personal, continuând să susţină cunoscuta sa teză în politica externă. 

 Se pare că, la întrunirea de duminică de la Slatina, vor vorbi şi dnii Căpăţâneanu şi 

Marin Ilinca, fruntaşii organizaţiei naţional-ţărăniste locale, care, împuterniciţi de conducerea 

centrală, vor sublinia că în politica externă d. Titulescu reprezintă punctul său de vedere 

personal. 

 

„Curentul“, 11 decembrie 1937. 
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ZIARUL „PORUNCA VREMII“ DEZAVUEAZĂ  

CANDIDATURA ÎN ALEGERI A LUI NICOLAE TITULESCU  

PE LISTELE PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

 

 

Atitudinea nepermisă a Partidului Naţional Ţărănesc 

 

Un comunicat care loveşte în interesele generale ale ţării. 

Greşeala dlui Gh. Brătianu. Candidatura dlui Nicolae Titulescu. 

 

 D. N. Titulescu s-a hotărât, în sfârşit, să candideze pe lista naţional-ţărănistă la Olt. 

 Fostul ministru de Externe a făcut o mare greşeală primind această candidatură, care 

nu-i aduce niciun avantaj. Dsa a refuzat să se înscrie în Partdidul Naţional-Ţărănesc, însă a 

primit totuşi sprijinul acestuia, pentru a fi ales deputat. Este o situaţie care nu poate fi decât în 

defavoarea Dsale. 

 D. N. Titulescu a făcut prin acest act o indicaţie asupra sensului în care se orientează 

simpatiile sale politice. Tovărăşia nu-l onorează şi accentuează ostilităţile şi aşa destul de 

puternice împotriva Dsale. Ce nevoie avea fostul ministru de Externe de girul partidului dlui 

Maniu? 
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 D. Titulescu se înşală dacă îşi închipuie că în Cameră va putea vorbi – cu 

temperamentul Dsale – apărând politica pe care a dus-o. Dsa uită că Parlamentul românesc nu 

este forul de la Geneva şi că în Camera noastră se găsesc uşor o sută de deputaţi lipsiţi de 

respectul datorit cuvântului care îl vor împiedica să vorbească, îl vor enerva şi îl vor sili astfel 

să renunţe la un frumos discurs. 

 Dsa era senator de drept. Şi oricum, în Senat se vădeşte mai mult respect pentru 

autorităţile intelectuale. Acolo putea Dsa vorbi în voie. Şi, fireşte, în ziua când ar fi vorbit, d. 

N. Titulescu ar fi avut un aspect deosebit. 

 Ca ales al naţional-ţărăniştilor, d. Titulescu ia asupra Dsale un program politic, 

orientat de d. Maniu, la care ştim că nu aderă, şi cu asta comite o imensă greşeală ce se va 

răsfrânge în primul rând asupra Dsale. Nu credem că d. Titulescu va cădea în cursa întinsă de 

Iuliu Maniu. 

Petre Bănescu 

 

„Porunca Vremii“, 11 decembrie 1937. 
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SCRISOARE TRIMISĂ LUI NICOLAE TITULESCU DE ADRIANA TĂUTU  

PRIN CARE ÎI SOLICITĂ UN AJUTOR FINANCIAR 

 
 

Bucureşti, 11 XII 1937 

 

Stimate dle Titulescu,  

Vă rog să mă iertaţi că eu îndrăznesc să vă scriu aceste rânduri.  

Eu sunt dra aceea orfană, dacă vă mai amintiţi dv. când eraţi în Elveţia şi aţi primit o 

scrisoare de la mine, în care vă rugam de sănătate. 

Mă bucur foarte mult că D-zeu v-a ajutat ca să veniţi iarăşi pe pământul României 

pentru care aţi luptat.  

Dumnezeu să vă ajute şi de azi înainte să învingeţi pe duşmani şi să fiţi sănătos 

împreună cu dna. 

Eu m-am căsătorit, după cum v-am scris, că mă căsătoresc şi doresc ca dv. să-mi fiţi 

naşi.  

D-zeu nu a vrut cum am vrut eu. 

M-am căsătorit cu un aviator şi nu am avut dota reglementară care se cere la un ofiţer 

şi, din cauza asta, nu i-a aprobat dispensa şi l-a suspendat pe un an. 

Aşa că bărbatul meu nu are servici din aprilie. D-zeu ştie cum am putut să [o] ducem 

până acum. Am rămas fără haine şi fără încălţăminte, lemne nu avem. 

Chiria trebuie s-o plătim pe 4 luni.  

Vă rugăm cu lacrimi în ochi amândoi să ne daţi o mână de ajutor. 

Să-i daţi, dacă binevoiţi şi aveţi milă de noi, un servici la bărbatul meu, cel puţin 5 luni 

până intră iar în drepturile lui la aviaţie. Vin Sărbătorile şi noi nu avem niciun franc în 

buzunar ca să cumpărăm mâncare. 

Aşteptăm răspunsul dvs., poate Dumnezeu ne ajută ca să scăpăm de neagra mizerie ce 

pluteşte asupra noastră. 

Vă mulţumim din adâncul inimii noastre. 

(ss) Adriana Tăutu 
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str. Senatului nr. 5 

prin Şerban Vodă 

Bucureşti 

 

ANIC, fond personal Nicolae Titulescu – 1720, dosar 321. 
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FRAGMENT DIN MEMORII ALE LUI NICOLAE IORGA  

 

 

 [Bucureşti], 12 decembrie 1937 

 

 La Delbos. În Polonia a constatat şi el că Beck, muncitor şi de oarecare dibăcie, face o 

politică de duplicitate şi nu se lasă câştigat pentru o precizare de raporturi cu Franţa. Lui 

personal nu i-a cerut coloniile de care vorbea presa polonă. Situaţia moştenită de la Piłsudski 

e curioasă: puterea e în mâna altor oameni decât aceia care în aparenţă poartă răspunderea. I 

se pare curios că Titulescu îl pârăşte telegrafic la Chautemps pentru că „şi-a permis să vie în 

România când el, Titulescu, e în opoziţie“. A văzut chiar acum pe Dinu Brătianu, pe care-l 

recunoaşte îngust în felul lui de a vedea lucrurile. Regele a fost foarte amabil cu dânsul. Nu 

cunoştea hotărârea Italiei de a ieşi din Societatea Naţiunilor şi refuzul formal din partea 

Angliei de a recunoaşte pe împăratul Etiopiei. A văzut că Tătărescu şi Victor Antonescu ar 

voi să acorde această recunoaştere (cum mi-a spus Regele că o voieşte şi el). Ar dori însă o 

întârziere, nu în momentul unor posibile atacuri italiene şi aşa încât să pară că vizitele lui n-au 

produs niciun rezultat. 

* 

 Dejun pentru Delbos la Antonescu. Râde când glumesc pe socoteala lui Stojadinović. 

Refuză să răspundă când îl întreb cu privire la procesul La Rocque. 

* 

 La 5, la Legaţia franceză. Lumea abia se poate mişca. Mi se spune că a fost Maniu la 5 

şi că va veni Titulescu. Dna Thierry aduce răspunsul: la 8. 

 Thierry, întrebat asupra atitudinii lui Stojadinović, tocmai în acest moment la Roma, 

spune că vizita lui Delbos la Belgrad, pentru formă, nu putea lipsi. 

 Titulescu, spune Thierry, a spus presei că el nu poate avea decât o singură satisfacţie: 

rechemarea ministrului Franţei. 

 

N. Iorga, Memorii. Sinuciderea partidelor (1932–38), vol. VII, Aşezământul tipografic 

„Datina Românească“ (Vălenii de Munte), Bucureşti, 1939, pp. 438–439. 
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ZIARUL „PORUNCA VREMII“ PUNE SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII  

RAŢIUNILE PACTULUI DE NEAGRESIUNE, SUBLINIIND CONSECINŢELE  

DE ORDIN PRINCIPIAL ŞI PRACTIC ALE SEMNĂRII ŞI APLICĂRII LUI 
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Un nou aspect al Pactului de neagresiune 

 

După candidatura dlui N. Titulescu. Este posibilă combaterea 

acestei candidaturi fără a contraveni angajamentelor pactului? 

 

 Pactul de neagresiune, încheiat de d. Maniu cu dnii Corneliu Codreanu şi Gh. 

Brătianu, îşi arată astăzi noi consecinţe care trădează o situaţie cum nu se poate mai echivocă. 

 Pe lângă faptul că pactul este prin el însuşi un angajament de a nu se ataca între ele 

programele partidelor ce l-au semnat, ceea ce este inadmisibil într-o campanie electorală 

pentru partide cu programe diametral opuse, dând astfel naştere la cea mai completă 

dezorientare în masele electorale, el creează astăzi o nouă dificultate semnatarilor lui. 

 În adevăr, partidul Totul pentru Ţară s-a angajat prin cuvântul dlui Corneliu Codreanu 

să ducă o violentă luptă împotriva candidaturii dlui Nicolae Titulescu, cu care, afirma Dsa, 

mişcarea legionară nu poate face un pact de agresiune.  

 

Care e situaţia astăzi? 

 

 Noi am relevat la timp această contradicţie în motivele ce se mărturiseau că ar fi 

determinat încheierea pactului de neagresiune. 

 Astăzi însă, candidatura dlui Titulescu, fiind fixată pe o listă a Partidului Naţional 

Ţărănesc, nu poate fi combătută fără a îngloba în atacurile contra ei şi partidul dlui Iuliu 

Maniu. 

 Evident, ea poate fi acceptată aşa cum mişcarea legionară a acceptat şi pactul de 

neagresiune care în fapt este renunţarea la lupta împotriva tendinţelor de iudaizare a ţării pe 

care le afirmă Partidul Naţional Ţărănesc, pentru nu ştim ce principii de respectare a opiniilor 

în timpul campaniei electorale. Fiindcă, oricum, renunţarea de a combate cu violenţă 

candidatura dlui N. Titulescu, e mai puţin decât încheierea pactului. 

 Şi fireşte, aceeaşi judecată este valabilă şi pentru partidul dlui Gheorghe Brătianu, care 

anunţa printr-un comunicat că va combate candidatura dlui Titulescu fără a combate Partidul 

Naţional Ţărănesc. 

 Noi rămânem la punctul nostru de vedere că pactul este o mare greşeală pentru 

mişcările naţionaliste şi că astfel se vădeşte încheiat în scopuri care depăşesc interesele 

politice fireşti ale partidelor ce l-au semnat. 

 

„Porunca Vremii“, 12 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE NICOLAE TITULESCU ÎN ZIARUL „UNIVERSUL“ 

PRIVIND RELAŢIILE SALE CU GARDA DE FIER 

 

 

Eu şi Garda de Fier 

 

de Nicolae Titulescu 

 

 Sunt un om ca toţi alţii, deci am defecte şi calităţi. Una din caracteristicile mele este 

mândria. Recunosc că rănile făcute mândriei sunt cele care se închid mai greu la mine. 
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 Dar cât timp poate comanda mândria acţiunea mea? Toată viaţa? 

 Se apropie ziua explicaţiilor generale asupra tuturor atacurilor duse împotriva mea 

tot timpul lipsei mele din ţară. Voi lăsa oare la o parte atacurile duse pe baza ideii că eu sunt 

autorul dizolvării Gărzii de Fier? Voi lăsa oare o generaţie întreagă de tineri români să 

creadă că eu, care am avut pentru tineret o afecţiune adâncă încă din primele zile ale carierei 

mele universitare şi politice, sunt autorul schingiuirilor şi închisorii la care au fost supuşi? 

Aceasta este imposibil. 

 Din moment ce explicaţiunile mele vor fi date odată, este preferabil să le dau mai 

curând şi să arăt tineretului român că acei care cred că eu am fost făuritorul suferinţelor lor 

sunt, fără să vrea, prada propagandei şi calomniei politice ce s-a dus împotriva mea de acei 

care se simt jenaţi de prezenţa mea pe scena politică. 

 Oricare ar fi interpretările care s-ar da cuvintelor mele, le prefer credinţei tineretului 

român că eu sunt vrăjmaşul lui. 

 Garda de Fier m-a declarat obiect de agresiune. Accept această declaraţie ca o onoare 

şi nu voi încerca prin nimic să o schimb. Nu voi iarăşi să încep o polemică. Voiesc însă ca 

tineretul român să fie, în fine, stăpân pe adevăr. 

* 

 Care sunt cauzele pentru care Garda de Fier m-a declarat obiect de agresiune? 

 La cunoştinţa mea, ele sunt în număr de trei: 

 1. Faptul că Garda de Fier crede că eu aş fi autorul dizolvării ei din 1933. 

 2. Divergenţa care există între politica mea externă şi a ei. 

 3. În fine, credinţa că eu aş fi lăsat liberă trecerea ruşilor peste Nistru şi astfel aş fi 

admis încălcarea fără rost, de un popor străin, a pământului strămoşesc. 

 

Cine e autorul dizolvării Gărzii de Fier? 

 

Cea mai mare calomnie adusă la adresa mea este aceea că eu aş fi autorul dizolvării 

Gărzii de Fier din 1933. 

 Dizolvarea Gărzii de Fier este opera unui partid, care a venit la putere expressis verbis 

pe baza acestui punct de program. Este vorba de Partidul Naţional Liberal. 

 Nu înţeleg să critic aci politica Partidului Naţional Liberal. 

 Nu înţeleg nici să mă desolidarizez de actele mele în diferitele ministere liberale. 

 Este vorba să restabilesc adevărul. Atât şi nimic mai mult. 

 Profesorul meu în materie de Garda de Fier este însuşi preşedintele guvernului actual, 

d. Gheorghe Tătărescu. 

 În adevăr, în timpul guvernării dlui Vaida, un actual înalt personaj din Partidul 

Naţional Liberal a venit de mai multe ori la mine să mă roage să fac ceva pentru căderea 

guvernului Vaida. 

 I-am răspuns: „Pentru nimic în lume nu voi ridica degetul cel mic pentru căderea dlui 

Vaida. Dar, dacă s-ar întâmpla ca o criză ministerială să se deschidă în afară de mine şi 

dacă voi fi consultat, în măsura în care părerea mea are o valoare, voi recomanda partidul 

dv.“. 

 Acest actual înalt personaj mi-a răspuns: „Aceasta nu se poate. Dacă d.Vaida continuă 

guvernarea, se întăresc Gărzile de Fier. Aceasta înseamnă că ordinea publică este distrusă. Ori 

ţara are nevoie de un corset de fier care să o scape de anarhia de dreapta, care este mai 

puternică la noi ca anarhia de stânga.“ 

 Aceasta nu m-a împiedicat să stau liniştit şi să nu fac nimic în sensul vederilor acestui 

înalt personaj. Dovada cea mai bună este că nu am cerut niciodată dizolvarea Gărzilor de 

Fier primului meu ministru d. Vaida. 
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 Sunt acestea simple cuvinte, rostite de un om în calitatea lui privată, pe bază de 

amintiri numai? NU. 

 

Dovezile 

 

 Este suficient să examinăm toată colecţiunea ziarului „Viitorul“, pentru a vedea că cele 

ce spun corespund întocmai acţiunii Partidului Naţional Liberal. 

 Rog pe oricine se interesează de această chestiune să consulte în mod special numerele 

din „Viitorul“ purtând datele următoare: nr. 7722 de marţi, 17 octombrie 1933; nr. 7726 de 

sâmbătă, din 21 octombrie 1933; nr. 7727 de duminică, din 22 octombrie 1933; nr. 7728 de 

marţi, din 24 octombrie 1933; nr. 7731 de vineri, 27 octombrie 1933; nr. 7733 de duminică, 

din 29 octombrie 1933; nr. 7739 de duminică, din 5 noiembrie 1933; nr. 7741 de miercuri, 8 

noiembrie 1933; nr. 7742 de joi, 9 noiembrie 1933; nr. 7743 de vineri, 10 noiembrie 1933; nr. 

7745 de duminică, 12 noiembrie 1933; nr. 7746 de marţi, 14 noiembrie 1933; nr. 7747 de 

miercuri, 15 noiembrie 1933; nr. 7748 de joi, 16 noiembrie 1933; nr. 7749 de vineri, 17 

noiembrie 1933; nr. 7752 de marţi, 21 noiembrie 1933; nr. 7755 de vineri, 24 noiembrie 1933; 

nr. 7757 de duminică, 26 noiembrie 1933; nr. 7758 de marţi, 28 noiembrie 1933; nr. 7761 de 

vineri, 1 decembrie 1933; nr. 7763 de duminică, 3 decembrie 1933; nr. 7764 de marţi, 5 

decembrie 1933; nr. 7766 de joi, 7 decembrie 1933; nr. 7768 de sâmbătă, 9 decembrie 1933 şi 

nr. 7770 de marţi, 12 decembrie 1933. 

 Este imposibil să reproduc aci toate aceste articole. Dar cine le-ar citi, s-ar convinge 

imediat că unul din principalele puncte ale programului venirii la guvern a Partidului Naţional 

Liberal a fost: dizolvarea Gărzii de Fier. 

 Să-mi fie permis să spicuiesc câteva rânduri din acest material enorm pe care l-am 

aglomerat. 

 Astfel, în „Viitorul“ nr. 7726 de sâmbătă, 21 octombrie 1933, se poate citi: 

 „Curentele nesănătoase ale extremismului de dreapta, dacă au luat în ultimul timp 

oarecare amploare, aceasta se datoreşte nu unor cauze organice profunde, ci incertitudinii şi 

dezorientării pe care le-au provocat instabilitatea, incapacitatea şi desfrâul moral al 

guvernărilor de la 1928 încoace.“ 

 „Partidul Naţional Liberal, prin opera ce va realiza în toate domeniile şi prin acţiunea 

sa de guvern, va extirpa manifestaţiile morbide ale acestei pedocraţii intelectuale care trăieşte 

aparent şi efemer numai prin răscularea instinctelor de ură şi sălbăticie… care nu pot avea 

nicio legătură cu sănătatea robustă a sufletului românesc.“ 

 În acelaşi număr al ziarului „Viitorul“ se relevează că d. preşedinte al Consiliului, 

Vaida, este acuzat de unul dintre foştii săi colaboratori apropiaţi, ca autor al anarhiei 

extremiste: 

 „Deputatul guvernamental Ilie Lazăr, în declaraţiile făcute unui ziar minoritar, 

ameninţa pe d. Vaida în termenii următori: «Un lucru cer dlui prim-ministru, care este şi naşul 

meu, să nu mă facă să vorbesc despre legăturile sale cu Garda de Fier, căci va fi lucru 

neplăcut pentru Domnia Sa».“ Articolul continuă arătând că d. Vaida „în calitatea sa de 

ministru de Interne patrona consfătuiri nocturne ale asociaţiilor extremiste şi le ajuta cu 

fondurile acestui departament“. 

 În nr. 7728 de marţi, 24 octombrie 1933, al „Viitorului“ se poate citi: 

 „În faţa unei atare situaţii, Partidul Naţional Liberal este nevoit a adopta una din acele 

atitudini prin care să poată înlătura primejdia, restabilind echilibrul şi liniştea în viaţa statului 

şi în viaţa ţării.“ 

 „Nu e vorba de ameninţări şi de presiuni, ci de acţiunea fermă şi organizată a unor 

forţe şi a unor mijloace care vor fi puse în mişcare pentru a pune capăt unui scandal politic 

fără precedent în viaţa publică a României.“ 
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 În nr. 7733 de duminică, 29 octombrie 1933, „Viitorul“ scrie că atât d. Vaida, cât şi 

alţi membri ai cabinetului stau în strânsă legătură de colaborare cu toate acţiunile extremiste şi 

de aceea, în acelaşi număr al „Viitorului“, la pag. 4, se publica sub titlul Partidul Naţional 

Liberal proclamă rezistenţa cetăţenească împotriva guvernului Vaida, un articol arătând că 

situaţia generală continuă să se agraveze şi că guvernul naţional-ţărănesc primejduieşte tot 

mai mult interesele ţării constituind, prin lipsa de autoritate, prin lipsa de unitate, sprijinul 

permanent al tuturor forţelor de destrămare care subminează azi temeliile statului. 

 În nr. 7739 de duminică, 5 noiembrie 1933, d. Inculeţ făcea declaraţia următoare: 

 Guvernul liberal „pentru a pune capăt risipei va căuta să desfiinţeze tot ce au înfiinţat 

ţărăniştii începând cu casele autonome şi toate sinecurile înfiinţate de ei. Va realiza pacea 

socială, exterminarea fără milă a tuturor mişcărilor extremiste fie de dreapta, fie de stânga, 

ca toţi cetăţenii, fără deosebire de limbă şi religie, să se bucure de aceeaşi oblăduire din 

partea statului“. 

 Din nr. 7743 de vineri, 10 noiembrie 1933, al „Viitorului“ extrag: 

 „Din complicitatea guvernului Vaida cu agitatorii extremişti a luat naştere o atmosferă 

îngrijorătoare pentru interesele statului. Toleranţa şi sprijinul guvernamental au fost aşa de 

vădite încât un fruntaş al acestui partid, fost ministru, a comandat zeci de mii de uniforme 

pentru grupările de această natură… În astfel de condiţiuni asalturile anarhiei sunt din ce în ce 

mai îndrăzneţe; fiindcă nu numai toleranţa, dar şi sprijinul dat este elementul care 

încurajează.“ 

 În nr. 7755 de vineri, 24 noiembrie 1933, „Viitorul“ scrie: 

 „Unele manifestaţiuni şi acte produse în ultimele zile dovedesc că gruparea Gărzii de 

Fier este dispusă a se deda la atitudini şi provocaţiuni cu caracter revoluţionar.“ 

 „De la violenţa verbală s-ar trece astfel la violenţa materială.“ 

 „În împrejurările de astăzi faptul este, desigur, profund regretabil, întrucât el descoperă 

o lipsă de conştiinţă şi înţelegere a situaţiei, care nu e de natură să înlesnească acţiunea de 

salvare a ţării de sub povara greutăţilor care o copleşesc.“ 

 „Dar, oricât de regretabilă ar fi această lipsă de conştiinţă şi oricât de îndrăzneţe ar fi 

provocaţiunile anarhice ce s-ar produce, opinia publică trebuie să fie încredinţată că guvernul 

va şti să-şi facă întreaga datorie şi să ia toate măsurile necesare pentru ca încercările anarhice 

să fie înfrânte şi pentru ca ţara să-şi regăsească liniştea de care astăzi are mai multă nevoie 

decât oricând.“ 

 În nr. 7757 de duminică, 26 noiembrie 1933, „Viitorul“ scrie sub titlul Ce voiesc 

„Gărzile“ extremiste: 

 „Ţara vede azi cu surprindere unde a dus toleranţa criminală şi complicitatea tacită a 

guvernelor naţional-ţărăniste: grupările extremiste de dreapta au căpătat o îndrăzneală pe 

care nici comuniştii n-au avut-o. Ele lucrează numai cu cuţitul, revolverul şi carabina.“ 

 „Atacarea agenţilor forţei publice, insultarea magistraţilor, terorizarea jandarmilor, 

ameninţarea cu revolverul a primarilor şi notarilor – sunt fapte obişnuite cu care Gardiştii de 

«Fier» se mândresc.“ 

 „Extremiştii de dreapta, care au monopolizat «patriotismul», sunt în realitate cei mai 

mari duşmani ai ţării.“ 

 În nr. 7758 de marţi, 28 noiembrie 1933, al „Viitorului“ se poate citi: 

 „În faţa acestei stări grave de lucruri, care dovedeşte că apelul guvernului la linişte şi 

ordine, atât de necesare ţării, este înfrânt de o ceată de agitatori, vor fi luate toate măsurile 

represive absolut necesare liniştii şi ordinii ţării. Măsurile sunt în curs de executare. Ele se 

rezumă la distrugerea tuturor focarelor de anarhie din cuprinsul ţării noastre.“ 

 

Cum s-a obţinut jurnalul de dizolvare 
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 Mă mărginesc la aceste scurte citaţii din lipsă de spaţiu. 

 Odată guvernul liberal venit la putere, bineînţeles şi-a împlinit programul. 

 Într-una din primele zile ale lunii decembrie, fostul prim-ministru Duca mi-a telefonat 

spre a-mi spune că în înalt loc nu s-ar dori dizolvarea Gărzilor de Fier şi mi-a cerut să vorbesc 

în sensul dizolvării. 

 I-am răspuns: „Această chestiune fiind una internă, nu mă pot însărcina cu o asemenea 

misiune“. Totuşi, vorbind în acel înalt loc, am reprodus cele cerute mie de preşedintele 

Consiliului, precum şi răspunsul meu. Mi s-a declarat că într-adevăr nu se consideră oportună 

dizolvarea Gărzilor de Fier şi că nu se va acorda decretul de dizolvare. 

 „În acest caz – am răspuns eu – îmi voi precipita plecarea în Cehoslovacia şi nu voi 

iscăli jurnalul, pentru că eu, care sunt un simplu tehnician în guvern, eu care nu am puterea de 

a numi un sergent de stradă, nu pot accepta să mă amestec într-o luptă de felul acesta pe care, 

dacă Partidul Naţional Liberal este hotărât să o dea, va reuşi singur, şi fără mine, să facă cele 

necesare.“ 

 Încă o dată repet, nu e vorba aci nici de critică, nici de desolidarizare, dar de 

constatarea simplului adevăr că nu mă amestec în politica internă. 

 Spre marea mea surprindere, această convorbire a apărut a doua zi în ziarul 

„Cuvântul“. Pentru faptul că o asemenea convorbire a putut deveni publică, mi-am dat 

demisia. 

 Ziarul „Cuvântul“ nr. 3094 de marţi, 5 decembrie, sub titlul Se dizolvă Garda de Fier, 

scria: 

 „Dizolvarea va fi hotărâtă printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri, care însă nu va 

avea loc înainte de plecarea dlui Titulescu la Kosiče, în cazul când va reveni asupra demisiei.“ 

 Cu alte cuvinte, ziarul „Cuvântul“, pe vremea aceea foarte favorabil Gărzii de Fier, 

recunoştea că dizolvarea nu va avea loc decât după plecarea mea din ţară. 

 Guvernul din care făceam parte, ca răspuns la cele de mai sus, a publicat următorul 

comunicat reprodus de ziarul „Cuvântul“ nr. 3095 de miercuri, 6 decembrie 1933: 

 „Ziarul «Cuvântul» înregistrează în numărul său ultim un pretins zvon despre demisia 

dlui Titulescu din guvern pe chestiuni de politică internă.“ 

 „Bineînţeles, zvonul este absolut fals.“ 

 „De altfel, după cum se ştie, dl Titulescu şi-a făcut o regulă din a nu se amesteca în 

chestiunile de politică internă.“ 

 În nr. 3099 de duminică, 10 decembrie 1933, ziarul „Cuvântul“ înregistrează audienţa 

dlui Duca la Suveran şi, după aceea, audienţa mea. Ziarul scrie textual: 

 „Se pare că audienţa dlui Titulescu, care se ştie că şi-a făcut o regulă din a nu se 

amesteca în chestiunile de politică internă, a fost în legătură cu probleme de politică 

internaţională pe care le va examina împreună cu dl Beneš în întrevederea pe care o va avea 

luni la Kosiče.“ 

 Îmi este imposibil să reproduc aci toate cele întâmplate. D. Duca a obţinut câştig de 

cauză în sensul că se autoriză dizolvarea Gărzii de Fier pe cale de jurnal al Consiliului de 

Miniştri. 

 Totuşi ţin să spun că marele meu prieten Duca, un bun tactician, după ce şi-a rezolvat 

chestiunea Gărzilor de Fier, mi-a spus: 

 „Acum dacă demisionezi, nu vezi că demisia d-tale se va interpreta împotriva 

guvernului din cauza măsurilor ce va lua?“ Am revenit asupra ei. În rezumat: Cum este 

posibil să fiu acuzat de dizolvarea Gărzii de Fier, când un partid de guvernământ şi-a făcut un 

punct de program din această chestiune? 

 Cum este posibil să fiu acuzat eu de dizolvarea Gărzii de Fier, când, prin indiscreţia 

ziarului „Cuvântul“, s-a cunoscut dorinţa mea de a pleca din ţară spre a nu participa la această 



415 

 

măsură şi mai ales când ziarul „Cuvântul“ nr. 3095 din 6 decembrie scria: „D. Titulescu nu 

face bine că nu continuă să rămână beneficiar al discreţiei noastre?“ 

 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. Pentru că voiesc ca acest 

articol să apară în întregime, nu dau detalii mai multe, nu citez nume proprii. Nu dau nici a 

zecea parte din detalii. 

 Dar dacă ceea ce precede nu este suficient, voi reveni şi voi face şi alte dezvăluiri, căci 

înarmat se vede că sunt. 

 

II 

Politica externă: atitudinea faţă 

de Germania şi Italia 

 

 Trec acum la politica externă. Ea nu poate constitui un motiv special de agresiune 

pentru mine, dat fiind că şi d. Maniu are aceeaşi politică externă şi totuşi a încheiat un pact de 

neagresiune cu Garda de Fier. 

 Ţin însă să adaug că, după părerea mea, nu este bine să împărţim Europa în două şi să 

declarăm că suntem prieteni cu unii şi adversari cu alţii. 

 Da, este adevărat, sunt prietenul Franţei. Dar aceasta nu mă împiedică să fac o politică 

de apropiere cât mai strânsă şi cu Italia şi cu Germania. 

 În ce priveşte Italia, voi expune în Parlament rolul pe care l-am jucat în chestiunea 

sancţiunilor. Lumea va fi mirată de a vedea cât m-am arătat de prieten al Italiei în acea 

împrejurare. Cuvintele de „sălbateci“, pe care au pretins unii că le-aş fi adresat italienilor, sunt 

o pură invenţiune, dezminţită prin comunicate în regulă, semnate de toţi reprezentanţii Micii 

Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice. 

 De altfel, dacă aş fi avut o atitudine neamicală faţă de Italia, n-aş fi avut plăcerea, după 

ce s-a terminat cu chestiunea sancţiunilor, să văd pe d. Ugo Sola, venit să mă salute în Gara de 

Nord cu prilejul întoarcerii mele din străinătate, în ziua de 28 mai 1936, adică după ce Addis 

Abeba a căzut şi după proclamarea Imperiului. 

 În ce priveşte Germania, – am ţinut până acum lucrul în tăcere – pot să afirm că i-am 

oferit, în două rânduri, un pact de asistenţă mutuală. Prima dată l-am condiţionat de alianţa 

Germaniei cu celelalte state aliate nouă. 

 A doua oară, în 1936, pe când eram la Paris cu prilejul vizitei M.S. Regelui, am 

însărcinat pe ministrul nostru la Berlin să ofere Germaniei un pact de asistenţă mutuală, fără 

a-l mai condiţiona de o alianţă cu aliaţii noştri. 

 Ministrul Afacerilor Străine al Germaniei mi-a răspuns, în termenii cei mai călduroşi, 

că guvernul german fiind ostil, cel puţin pentru moment, unor noi acorduri care i-ar angaja 

viitorul, nu este dispus să încheie un pact de asistenţă mutuală, fie cu România, fie cu oricare 

altă ţară. Germania este convinsă că, în conjunctura internaţională actuală, interesele sale sunt 

mai bine garantate prin izolarea ei prezentă decât prin încheierea de noi acorduri. 

 Ministrul Afacerilor Străine al Germaniei a declarat în fine că dacă totuşi Germania, la 

un moment dat, va vedea că interesul ei o împinge să iasă din izolarea ei actuală, ea nu va uita 

nici propunerile noastre, nici bunele noastre oficii. 
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 În consecinţă, se vede că politica externă ce am dus-o a fost o politică de juxtapunere 

de prietenii, iar nu de împărţire a Europei în blocuri. 

 Nu cer altora să accepte punctul meu de vedere. Cer însă să se recunoască că am avut, 

faţă de ţările cu care ei cred că noi trebuie să fim amici, sentimente de prietenie reală, dat fiind 

că le-am pus pe acelaşi picior cu Franţa, cu Anglia şi cu celelalte ţări aliate nouă. 

 

III 

Atitudinea faţă de U.R.S.S. 

 

 În ce priveşte raporturile noastre cu Sovietele, ţin să spun că pentru toată atitudinea 

mea am plina acoperire a guvernului dlui Tătărescu încă din iulie 1935. 

 În iulie 1936, adică cu o lună înainte de demiterea mea, aceste pline puteri mi-au fost 

reînnoite în scris de d. Tătărescu însuşi, care şi-a luat, tot în scris, angajamentul de a vorbi la 

întrunirile liberale de necesitatea unei înţelegeri cu Sovietele pe terenul politicii externe. 

 Trec acum la faimoasa chestiune a obligaţiei ce aş fi luat de a lăsa liberă trecerea 

trupelor sovietice prin România. 

 Afirm, odată mai mult şi în chipul cel mai solemn, că nu am luat niciodată o asemenea 

obligaţiune. 

 Dar de data aceasta pot să spun mai mult decât atunci când am afirmat în parlament, în 

plină sinceritate, că n-am tratat nimic cu U.R.S.S. 

 Mă refer la o epocă mult mai recentă asupra căreia n-am avut prilejul să fac nicio 

declaraţie, căci funcţiunea mea a încetat puţin după aceea. 

 Azi pot spune că dacă s-ar fi ajuns la iscălirea unui pact de asistenţă cu Rusia 

Sovietică, în el ar fi existat o clauză care interzicea armatelor sovietice să treacă Nistrul fără 

o cerere formală din partea noastră. 

 Fac această afirmaţie, care este tocmai contrariul acuzării care mi s-a adus, în plină 

conştiinţă şi angajându-mi cinstea mea personală. 

 Cer guvernului de la Moscova să mă dezmintă dacă nu este aşa. 

 

Concluziuni 

 

 Concluzia acestei lungi expuneri? Este simplă. 

 Între ziua când mi-am trecut examenul de doctorat şi ziua când am primit portofoliul 

ministerial n-au trecut mulţi ani. 

 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 odată 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. 
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N. Titulescu 

 

„Universul“, 12 decembrie 1937; Nicolae Titulescu, Eu şi Garda de Fier, Tipografia 

„Universul“, Bucureşti, 1937, pp. 5–16. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

[Bucureşti], 12 decembrie 1937 

 

 Articolul lui Titulescu Eu şi Garda de Fier, în jurul căruia s-a făcut atâta reclamă, a 

apărut în fine în „Universul“ de azi-dimineaţă. E slab. O mare decepţie şi din punct de vedere 

documentar şi din cel literar. Pledoarie de clănţău. Minte de la început până la sfârşit, cu 

neruşinare, şi se străduieşte să-şi sprijine minciunile cu documente ce nu dovedesc întru nimic 

nevinovăţia sa, ci numai vinovăţia altora. În ce priveşte raporturile sale cu Regele, cu Duca şi 

cu Sovietele, e de o rară perfidie. Presupun că „moştenitorii programului lui Duca“ îi vor 

răspunde cum merită. Titulescu îşi încheie pelteaua cu această perlă: „Titulescu tace şi face!“ 

Aci, paranoicul atinge inconştienţa. Deşi „tace“, ne previne că „îşi va goli sacul“ în 

Parlament: nu e prima sa contradicţie. 

 Asupra rolului pe care l-a jucat în chestiunea Gărzii de Fier, mi-am spus deja cuvântul 

în Amintirile mele. 

…………………………………………………………………………………………… 

 În vorbirea lui de astă-seară la Radio, Guţă Tătărescu va răspunde articolului lui 

Titulescu. Cred totuşi a şti că va scălda-o. Cum ar putea restabili faptele petrecute în 

decembrie 1933 fără a descoperi pe Maiestatea Sa? 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 276–278. 
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SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DE GRIGORE G. DUCA 

LUI NICOLAE TITULESCU PRIN CARE CONDAMNĂ AFIRMAŢIILE  

FĂCUTE DE ACESTA ÎN ARTICOLUL EU ŞI GARDA DE FIER 

 

 

[„Aţi fost iniţiatorul şi susţinătorul aprig al dizolvării Gărzii de Fier“] 

 

Bucureşti, 12 decembrie 1937 

 

D-le Titulescu, 

În ziarul „Universul“ cu data de 12 decembrie 1937, aţi publicat un articol intitulat Eu 

şi Garda de Fier, în care arătaţi împrejurările care au determinat guvernul Duca în noiembrie 

1933 să ia măsura de a dizolva această grupare. 
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Cel mai elementar simţ de omenie ar fi trebuit să vă dicteze, faţă de memoria unui 

coleg şi prieten, după cum afirmaţi, să aveţi curajul răspunderilor şi să nu răstălmăciţi faptele 

cu o perfidie de care, eu recunosc, nu vă credeam capabil. 

Citind însă articolul din „Universul“, văd până unde poate merge laşitatea d-voastră 

care, pentru motive de ordin personal, încercaţi să fugiţi de o răspundere pe care nu o puteţi 

ocoli. 

De aceea, socot de datoria mea ca, fără întârziere, să vă comunic pe această cale că 

legăturile pe care le-am avut cu fratele meu mi-au îngăduit să cunosc multe fapte, cu toate 

amănuntele lor, din acea vreme. Astfel, ştiu precis că, după multe deliberări, guvernul luase 

hotărârea de a soluţiona problema ordinii interne fără dizolvarea Gărzii de Fier. 

Ştiu, de asemenea, precis că d-voastră, dle Titulescu, aţi fost iniţiatorul şi susţinătorul 

aprig al dizolvării Gărzii de Fier, ameninţând cu demisia din guvern dacă această măsură nu 

este luată. Aţi motivat necesitatea acestei măsuri invocând imposibilitatea de a vă îndeplini 

programul de politică externă. 

Mai mult decât atât. 

Ştiu, iarăşi, că eraţi atât de intransigent în apărarea acestui punct de vedere încât 

fratele meu a simţit nevoia să recurgă la oficiile unui prieten comun care a încercat să vă arate 

neajunsurile ce ar decurge din stăruirea în atitudinea ce luaseţi. Demersul a rămas fără succes, 

punctul d-voastră de vedere a triumfat, Garda de Fier a fost dizolvată. 

Acestea sunt faptele riguros exacte, astfel cum s-au petrecut, astfel cum le cunosc toţi 

acei care au luat parte, sub o formă sau alta, la desfăşurarea lor, astfel cum le mărturisesc şi le 

recunosc toţi oamenii de onoare, de suflet şi de bună credinţă. 

Fireşte nu se poate cere oricui să fie călit dintr-un metal atât de nobil, încât să poarte 

riscul unor răspunderi luate cu bărbăţie, dar poţi cere oricui să nu arunce învinuiri nefundate 

asupra memoriei unui om care, luându-şi şi el partea de răspundere ce revenea, a plătit cu 

viaţa un act în care rolul d-voastră, dle Titulescu, a fost determinant. 

Ceea ce aţi făcut este mai mult decât o impietate faţă de jertfa lui Ion Duca şi faţă de 

memoria lui. 

Este o monstruozitate. 

Grigore G. Duca 

 
„Dimineaţa“, 13 decembrie 1937; „Viitorul“, 14 decembrie 1937; „Universul“, 15 decembrie 1937; 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. 203. 
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SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DE GRIGORE G. DUCA  

FOŞTILOR MINIŞTRI DIN CABINETUL I.G. DUCA  

PRIN CARE CERE RESTABILIREA ADEVĂRULUI  

PRIVIND DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

[„Intervin pentru a ajuta la restabilirea faptelor“] 

 

Bucureşti, 13 decembrie 1937 

 

Către miniştrii din cabinetul I.G. Duca 
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În ziarul „Universul“, cu data de 12 decembrie 1937, d. N. Titulescu a publicat un 

articol privitor la împrejurările în care guvernul din noiembrie 1933, prezidat de fratele meu, 

Ion G. Duca, a luat măsura de dizolvare a organizaţiunii Garda de Fier. 

În vederea restabilirii unui adevăr care angajează atâtea răspunderi şi care priveşte atât 

de direct şi de aproape memoria fratelui meu, am socotit de datoria mea să intervin pentru a 

ajuta la restabilirea faptelor astfel cum s-au petrecut în realitate şi cum le cunosc toţi acei care 

au participat la luarea acelei măsuri. În acest scop, îmi iau permisiunea să fac apel şi la d-

voastră, rugându-vă ca, în calitate de colaborator în guvernul Duca, să binevoiţi a contribui cu 

precizările d-voastre la lămurirea deplină şi obiectivă a acestei chestiuni. 

Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitei mele stime. 

Grigore G. Duca 

 
 „Viitorul“, 14 decembrie 1937; „Universul“, 15 decembrie 1937; 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. 204. 
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SCRISOARE ADRESATĂ DE NICOLAE TITULESCU  

DIRECTORULUI ZIARULUI „UNIVERSUL“ ÎN LEGĂTURĂ CU  

ACUZAŢIILE ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA SA DE GRIGORE G. DUCA 

 

 
În jurul dizolvării Gărzii de Fier. 

O scrisoare a dlui N. Titulescu 

 

Luni am primit din partea dlui N. Titulescu următoarea scrisoare: 

 

[Bucureşti, 13 decembrie 1937] 

 

Domnule director, 

Am luat cunoştinţă din ziare de textul unei scrisori adresată mie de d. Grigore G. 

Duca, dar pe care, până în acest moment, n-am primit-o. 

Presupun totuşi autentică această scrisoare, întrucât ea a fost trimisă ziarelor prin 

Direcţiunea Generală a Presei din Ministerul de Externe. 

Înţeleg amărăciunea dlui Grigore G. Duca, fratele fostului prim-ministru, marele meu 

prieten Duca, asasinat şi a cărui memorie trebuie să fie respectată de toţi românii. 

Dar această amărăciune, care, în urma dovezilor aduse de mine, ar trebui îndreptată 

împotriva propriului Dsale partid, nu mă poate face să înţeleg stilul Dsale ofensator pentru 

mine şi care nu corespunde educaţiunii unui om ca d. Grigore Duca. 

Îmi rezerv dreptul de a reveni asupra chestiunii însăşi, atunci când persoanele, la 

preciziunile cărora a apelat d. Grigore Duca, îşi vor spune cuvântul pe care-l aştept. 

Rugându-vă să daţi acestor rânduri ospitalitate în ziarul dv., primiţi, domnule director, 

asigurarea deosebitei mele consideraţiuni. 

N. Titulescu 

 

„Universul“, 16 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 13 decembrie 1937 

 

 Articolul lui Titulescu de ieri a făcut cel mai prost efect. Lumea e mirată de rostul 

acestei scrisori, prin care autorul tinde să arunce în spinarea unui mort (Duca) răspunderea 

unei iniţiative pe care fiece om ştie că-i incumbă lui. Efectul scontat n-a fost atins. Autorul 

moral al dizolvării Gărzii a rămas, şi după acest articol, Titulescu. De asemenea, braşoavele 

pe care ni le serveşte cu privire la politica externă n-au convins pe nimeni. 

 Nici n-a izbutit măcar să se menţină, prin articolul său, în atenţia publicului. 

Destăinuirile sale n-au fost relevate în niciuna din cuvântările ţinute ieri. Nici chiar dl Guţă
226

 

nu i-a făcut cinstea unui cuvânt de răspuns. 

 Ca să se menţină pe afiş, vedeta dezumflată îi trage o nouă telegramă, adresată de data 

asta lui Delbos la Belgrad – telegramă pe care o reproduce azi-dimineaţă „Universul“ şi care e 

şi ea un monument de făţărnicie şi de rea-credinţă. Fără să dezmintă telegrama precedentă 

adresată dlui Lebrun, Titulescu pretinde că a trimis-o în realitate lui Delbos fiindcă a înaintat-

o prin serviciile acestuia, adică prin Léger!! Că în telegrama cu pricina nu poate fi vorba de 

vreo umilinţă a lui, Titulescu, ci de demnitate naţională; că dânsul, Titulescu, n-a ofensat pe 

Delbos, pe care-l iubeşte, şi că prin urmare nu poate fi vorba de scuze;
227

 că telegrama către 

Léger–Lebrun a fost trimisă în ziua de 5 decembrie, pe când Delbos a sosit în ziua de 8. În 

stabilirea acestor ultime date, regăsim pe Titulescu întreg: dânsul vrea să dovedească că nu s-a 

plâns lui Delbos, ci la Paris, fiindcă Delbos nu sosise încă în Bucureşti; dar atunci de ce a 

telegrafiat la Paris şi nu la Varşovia unde se afla Delbos? 

Mai grav decât telegrama însăşi trimisă lui Lebrun, este modul cum această telegramă 

a fost trimisă la Paris. Titulescu a mărturisit că s-a servit de cifrul unei legaţii „amice“. Din 

investigaţiile făcute de Ministerul de Externe rezultă că această legaţie amică este legaţia 

sovietică! Iată odată mai mult dovedită cârdăşia dintre Titulescu şi Moscova. 

Un ziar francez, „L’Indépendant“, scos de Henri Lémery, fost ministru (omul cu 

Asociaţia Franco-Dunăreană), îmi soseşte tocmai azi cu un articol destul de documentat prin 

care se reliefează cârdăşia Titulesco–Beneš–Litvinov. Deşi intitulat: Que veut Titulesco ?, 

articolul e îndreptat mai mult împotriva Cehoslovaciei şi a politicii dusă de această ţară. Dar 

Titulescu e înfăţişat ca agentul Sovietelor, însărcinat cu conducerea întregii politici moscovite 

în Centrul şi Sud-Estul Europei. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 279–280. 
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226

 Gheorghe Tătărescu. 
227

 Telegrama aceasta, trimisă la Belgrad, a fost motivată de informaţiile publicate de „Curentul“ şi pe care 

Titulescu caută să le dezmintă, deşi mai toate cele spuse de ziarul lui Pamfil Şeicaru sunt adevărate. 
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TELEGRAMĂ TRIMISĂ DE WILHELM FABRICIUS, TRIMIS EXTRAORDINAR 

ŞI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL GERMANIEI  

LA BUCUREŞTI, CĂTRE MINISTERUL DE EXTERNE AL GERMANIEI 

 

 

Tgb. Nr. 3518/37–I A 22 

 

Bucharest, December 13, 1937 

(Pol. II 3341) 

 

Subject: Visit of Foreign Minister Delbos to Bucharest 

 

 The public aspect of the visit of Foreign Minister Delbos is described in the enclosed 

memorandum
228

. The text of the speeches exchanged between M. Antonescu and M. Delbos 

at the banquet in the Foreign Ministry and of the official final communiqué are likewise 

enclosed
229

. I also enclose a clipping from the Moment of December 11, in which the editor-

owner, Hefter, sets forth ideas that surely originated in the French Legation. 

The subject matter of M. Delbos’ conversation here is said to have been the following: 

The chief subject of conversation was the survey of the European situation. M. Delbos 

reported in detail regarding his visit, with M. Chautemps, in London and what was said there. 

In this, the visit of Lord Halifax to Germany played an important role. M. Delbos told me 

himself, at the evening reception at the French Legation, that the atmosphere had been cleared 

there for an understanding with Germany. This atmosphere was made even more favorable by 

the meeting with the Reich Foreign Minister at the railroad station in Berlin. He had spoken 

only briefly to Herr von Neurath, but a short meeting was often more eloquent than days of 

negotiation. He must have expressed himself to this effect to the Rumanian Government and 

the King, for both Foreign Minister Antonescu, and particularly the King, whom I also met at 

the French Legation and who had me summoned for a conversation, told me what strong 

impression the gesture of the German Foreign Minister had made upon Delbos. Both stressed 

the fact the M. Delbos had held out the prospect of initiating an understanding with Germany, 

without telling me just how M. Delbos depicted this possibility to them. I remarked to M. 

Delbos that the atmosphere should not be disturbed by the press as had just occurred again, 

when the cession of Portuguese and Belgian colonial territory to Germany was brought up in 

the press only as a means of creating sentiment against German colonial demands. M. Delbos 

replied that he was of the same opinion and that Herr von Neurath had spoken to him of that 

very thing at the meeting in Berlin. (I did not reveal I was informed of this). He indicated that 

he wanted to do something about this matter and was thinking of conversations between the 

press chiefs of the two countries.  

M. Antonescu, whom I saw repeatedly during the last few days, the last time on the 

occasion of a visit which the Reichsjugendführer, Baldur von Schirach, assured me that the 

conversations with Delbos on the question of the mutual assistance pact between France on 

the one hand and Rumania and the Little Entente on the other have resulted in nothing new 

and that no arrangements of any kind relating to it had been made or were contemplated. My 

Italian and Polish colleagues found out the same thing. The Polish envoy, M. Arciszewski, 

does not believe either that M. Delbos has posed here as the spokesman for England, since he 

denied this explicitly to M. Beck in Warsaw. The Italian envoy, M. Sola, and I, on the other 

hand, are of the opinion that M. Delbos particularly underscored the absolute agreement of 

                                                 
228

 Not printed. 
229

 Not printed here. 
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opinion between Paris and London, as is evident also from Rumanian Foreign Minister 

Antonescu’s speech, in which he says: 

“There is distinguishable on the horizon the reassuring sign of complete accord 

between France and Great Britain. The vigorous efforts of these two great democracies to 

bring about a détente are gratifying to us because they may lead to an improvement in the 

situation.” 

In contrast with the discussions in Warsaw, at which, according to information 

received from Arciszewski, the League of Nations and collective security played minor roles 

and the system of bilateral treaties was emphasized by M. Beck, the belief in the Geneva 

institution and the principle of collective security was reaffirmed here. At the same time the 

Rumanians expressed the wish (see also passage in Antonescu’s speech referring to this) that 

the collective security of Western Europe should not be separated from that of Eastern 

Europe. 

This, in my opinion, constitutes the most important result for Rumania of the visit of 

M. Delbos to Bucharest. For nothing was done about the treaty of alliance, and the enclosed 

statements of M. Hefter in the Moment are only miserable attempts of the French envoy, M. 

Thierry, which are sufficiently characterized, moreover, by the fact that, to publish them, he 

makes use only of this Jewish organ.  

Rumors were also current here to the effect that M. Delbos would offer the Rumanians 

a French and Soviet Russian guarantee in order to make them more compliant on the subject 

of a pact. Such a proposal could not be entertained by the Government at election time and 

was surely not made either. These rumors were quickly subsided.  

Doubtless one of the chief topics of conversation concerned the relations between 

Germany and Czechoslovakia. M. Antonescu told me without my asking  that M. Delbos 

would use his influence in Prague to the end that Czechoslovakia settle its relations with 

Germany by a change of its policy with respect to minorities.  

It is said that M. Delbos had expressed the wish that Rumania should promote a 

rapprochement between Poland and Czecholsovakia. My Polish colleague does not believe 

that, since this question had already been discarded in the talks between Beck and Delbos at 

Warsaw. As far as Hungary is concerned, the rumor is current here that M. Delbos had tried to 

use his influence with the Rumanian Government to induce it to change its attitude toward 

Hungary and to display a more cooperative spirit on the question of the minorities. I have 

been unable thus far to learn any further details on this matter.  

They also discussed Italy quite thoroughly. On this point I only heard from M. 

Antonescu that France considered it easier to pave the way for good relations with Germany 

than with Italy. He said that during the dinner at Court M. Delbos had stated that should a 

plebiscite be held in France today, 60–80 percent of the people would come out for an 

understanding with Germany, but scarcely 20–25 percent for one with Italy.  This sentiment 

in favor of Germany emanated largely from youth and the military organizations. It is said 

that Rumania had spoken here for a rapprochement with Italy, but I have not been able to 

learn anything positive on the score so far. It is said that the Rumanian Government intends 

soon to appoint a minister to Rome in place of Lugoşanu, of the National Peasant Party, who 

has resigned, and wished to obtain the consent of France to the recognition of Abyssinia, 

which is necessary for the appointment. M. Comnen who arrived here day before yesterday 

from Berlin, is being considered as minister. I am convinced that if the first report is correct, 

the second, with respect to the person to be appointed minister, is pure guesswork, since the 

Government could surely have come to no decision on this matter before the elections.  

Whether the question of [exchanging] ambassadors with Poland made any progress, as 

is rumored here, I have not yet been able to ascertain. They say the King spoke to M. Delbos 

personally in this matter and obtained his assent.  
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The question of armaments and the grant of credits also occupied a prominent place in 

the discussions. The Under Secretary in charge of armaments in the War Ministry, General 

Glatz, was in Paris and Czechoslovakia only recently and told me that his recent trip had been 

very satisfying to him. In France they were finally showing a more active interest. He added 

immediately, however, that he wanted to close the deal with Rheinmetall as soon as possible, 

too. The tie with Germany was becoming more and more valuable to him as a result of the 

favorable developments in economic relations.  

In the cultural field, Foreign Minister Delbos’ speech at the dinner in the Foreign 

Ministry announced a marked increase in activity. Wherein this consists could not yet be 

learned. No agreement on the subject was signed here.  

It has already become the rule that if nothing of political importance is negotiated, 

cultural agreements take their place. The same thing is happening here. Nevertheless, the visit 

of Foreign Minister Delbos has achieved what expected here: the continuance of the firm 

friendship between the two countries has been reaffirmed. With respect to relations with 

Germany, M. Antonescu, in the presence of the Reichsjugendführer, expressed this to me as 

follows: “Amitié avec la France et estime des relations avec l’Allemagne.” He observed that 

at the moment the toasts were exchanged between him and Delbos in the Foreign Ministry, 

German–Rumanian governmental commissions were signing the Trade Agreement in the 

Ministry of Commerce.  

Delbos’ visit came at the time of the election campaign, and for the men in the 

Government therefore it meant a severe strain, which Prime Minister Tatarescu also 

mentioned to me. M. Antonescu said that if his speech of December 9 was extravagant in 

protestations of friendship for France, it was partly due to the fact that M. Titulescu had been 

sitting nearby in his villa and waited expectantly for the moment to emphasize, in contrast to 

the attitude of the present Government, his friendship for France. 

Incidentally, Titulescu, Maniu and Gafencu, who were not present at any official 

receptions, were, in spite of their communiqué (see report of the 9th, Tgb. Nr. 3459/37) 

received by M. Delbos individually. M. Titulescu had addressed a telegram to the Under 

Secretary of State, Léger, complaining that Minister Thierry had not invited him to the first 

reception; M. Delbos asked that M. Titulescu justify this grotesque procedure, since he could 

have applied directly to him, Delbos, who was in Bucharest or expected here.  M. Delbos 

reported the incident to M. Antonescu and ridiculed this behavior of Titulescu’s. 

The comments of the press on M. Delbos’ visit were almost all friendly. 

Fabricius 

 

[Traducere] 

 

Tgb. Nr. 3518/37–I A 22 

 

Bucureşti, 13 decembrie, 1937 

 (Pol. II 3341) 

 

Subiect: Vizita la Bucureşti a ministrului de Externe Delbos 

  

Aspectele publice ale vizitei ministrului de Externe Delbos sunt descrise în 

memorandumul alăturat
230

. Textele discursurilor ţinute de dl Antonescu şi dl Delbos la 

banchetul de la Ministerul Afacerilor Străine şi cel al comunicatului final sunt de asemenea 

                                                 
230

 Netipărit. 
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anexate
231

. Anexez, de asemenea, o tăietură din ziarul „Le Moment“ din 11 decembrie, în 

care, editorul şi patronul lui, Hefter, expune idei ce provin cu siguranţă de la Legaţia Franţei.  

Subiectul convorbirii pe care a avut-o aici dl Delbos este, după cum se spune, 

următorul:  

Subiectul principal al convorbirii a fost o trecere în revistă a situaţiei europene. Dl 

Delbos a relatat amănunţit vizita făcută împreună cu dl Chautemps la Londra şi cele discutate 

acolo. În acest context, vizita lordului Halifax în Germania a jucat un rol important. Dl Delbos 

mi-a spus el însuşi, la recepţia din cursul serii de la Legaţia Franţei, că atmosfera fusese 

pregătită acolo pentru o înţelegere cu Germania. Această atmosferă a beneficiat de un cadru şi 

mai favorabil datorită întâlnirii de la gara din Berlin cu ministrul de Externe al Reichului. 

Schimbase doar câteva cuvinte cu domnul von Neurath, dar o întrevedere scurtă cu ministrul 

de Externe al Reichului era adesea mai elocventă decât zile întregi de negocieri. Probabil s-a 

exprimat în acest sens faţă de guvernul român şi de Rege, pentru că atât ministrul de Externe 

Antonescu, şi mai ales Regele, pe care l-am întâlnit şi eu la Legaţia Franţei şi care m-a 

convocat la o convorbire, mi-a spus ce impresie puternică îi făcuse lui Delbos gestul 

ministrului de Externe german. Amândoi au subliniat faptul că dl Delbos ţinea la perspectiva 

iniţierii unei înţelegeri cu Germania, fără să-mi spună cum le-a descris dl Delbos această 

posibilitate. I-am subliniat dlui Delbos că atmosfera nu trebuie tulburată de presă aşa cum se 

întâmplase, din nou, de curând, când cedarea către Germania a teritoriilor coloniale 

portugheze şi germane a apărut în presă doar ca un mijloc de a stârni sentimente potrivnice 

cererilor coloniale germane. Dl Delbos a răspuns că este de aceeaşi părere şi că dl von 

Neurath îi vorbise în acelaşi sens la întâlnirea de la Berlin. (Nu am dezvăluit că am fost 

informat în această privinţă). Dl Delbos a menţionat că doreşte să facă ceva în acest sens şi se 

gândea la convorbirile dintre conducătorii presei din cele două ţări.  

Dl Antonescu, pe care l-am văzut în repetate rânduri în ultimele câteva zile – ultima 

oară cu ocazia unei vizite a Reichsjugendführer-ului, Baldur von Schirach – m-a asigurat că 

acele convorbiri pe care le-a purtat cu Delbos cu privire la problema unui pact de asistenţă 

mutuală între Franţa, pe de-o parte, şi România şi Mica Înţelegere, pe de altă parte, nu au 

condus la nimic nou şi că nu s-au făcut şi nici nu s-au luat în considerare niciun fel de 

aranjamente de orice natură legate de un astfel de pact. Colegii mei italian şi polonez au 

constatat acelaşi lucru. Trimisul polonez, dl Arciszewski, nu crede nici el că dl Delbos se dă 

aici drept purtător de cuvânt al Angliei, dat fiind că a negat acest lucru în mod explicit faţă de 

dl Beck la Varşovia. Trimisul italian, dl Sola, şi cu mine, pe de altă parte, suntem de părere că 

dl Delbos a subliniat în mod special concordanţa absolută de păreri între Paris şi Londra, aşa 

cum reiese şi din discursul ministrului român al Afacerilor Străine, dl Antonescu, în care a 

spus: 

„La orizont se profilează semnul liniştitor al unui acord complet între Franţa şi Marea 

Britanie. Eforturile viguroase ale acestor două mari democraţii de a înfăptui destinderea sunt 

pline de satisfacţii pentru noi întrucât pot conduce la o îmbunătăţire a situaţiei“. 

Spre deosebire de discuţiile de la Varşovia, unde, potrivit informaţiilor primite de la 

Arciszewski, Societatea Naţiunilor şi securitatea colectivă s-au bucurat de mică atenţie şi 

sistemul tratatelor bilaterale a fost subliniat de dl Beck, aici au fost reafirmate încrederea în 

instituţia de la Geneva şi în principiul securităţii colective. În acelaşi timp, românii şi-au 

exprimat dorinţa (vezi şi pasajul din discursul lui Antonescu referitor la acest lucru) ca să nu 

se separe securitatea colectivă a Europei Occidentale de cea a Europei Răsăritene.  

După părerea mea, acesta este pentru România rezultatul cel mai important al vizitei 

dlui Delbos la Bucureşti. Întrucât nu s-a făcut nimic în legătură cu tratatul de alianţă, iar 

declaraţiile anexate la prezenta ale dlui Hefter din „Le Moment“ nu sunt decât încercări 
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mizerabile ale trimisului francez, dl Thierry, care sunt suficient caracterizate, în plus, de faptul 

că, pentru a le publica, recurge doar la acest organ de presă evreiesc. 

Potrivit zvonurilor care circulă aici, dl Delbos va oferi românilor o garanţie franceză şi 

sovietică pentru a-i face mai maleabili în legătură cu subiectul unui pact. O astfel de 

propunere nu poate fi luată în considerare de guvern la vremea alegerilor şi, mai mult ca sigur, 

nici nu a fost avansată. Aceste zvonuri s-au stins foarte repede.  

Indubitabil, unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul convorbirii a privit 

relaţiile dintre Germania şi Cehoslovacia. Dl Antonescu mi-a spus, fără să-l fi întrebat eu, că 

dl Delbos va face uz de influenţa sa la Praga pentru ca Cehoslovacia să-şi rezolve relaţiile cu 

Germania printr-o schimbare a politicii sale în privinţa minorităţilor.  

Se spune că dl Delbos îşi exprimase dorinţa ca România să promoveze o apropiere 

între Polonia şi Cehoslovacia. Colegul meu polonez nu crede acest lucru, dat fiind că această 

chestiune fusese deja dată la o parte în convorbirile dintre Beck şi Delbos de la Varşovia. În 

ceea ce priveşte Ungaria, umblă zvonul aici că dl Delbos a încercat să facă uz de influenţa sa 

pe lângă guvernul român pentru a-l determina să-şi schimbe atitudinea faţă de Ungaria şi să 

arate un spirit mai cooperant în chestiunea minorităţilor. Nu am reuşit până acum să aflu alte 

detalii cu privire la această problemă.  

Au discutat în amănunţime şi problema Italiei. În această privinţă, am auzit doar de la 

dl Antonescu că Franţa considera mai uşor să netezească calea unor bune relaţii cu Germania 

decât cu Italia. El a spus că în timpul dineului de la Curte, dl Delbos declarase că dacă s-ar 

organiza astăzi un plebiscit în Franţa, 60–80 la sută din populaţie ar fi în favoarea unei 

înţelegeri cu Germania, şi de-abia 20–25 la sută pentru o înţelegere cu Italia. Aceste 

sentimente favorabile Germaniei au emanat în special de la tineret şi de la organizaţile 

militare. Se spune că România s-a exprimat aici pentru o apropiere de Italia, dar nu am reuşit 

să aflu nimic concret până acum în acest sens. Se spune că guvernul român intenţionează să 

numească în curând un ministru la Roma în locul lui Lugoşianu, de la Partidul Naţional 

Ţărănesc, care a demisionat, şi că doreşte acordul Franţei pentru recunoaşterea Abisiniei, 

necesară pentru numire. Dl Comnen, care a sosit aici alaltăieri de la Berlin este luat în 

considerare ca ministru. Sunt convins că dacă primul raport este corect, cel de-al doilea, în 

legătură cu persoana ce urmează a fi numită în calitate de ministru nu este decât pură 

supoziţie, dat fiind că guvernul mai mult ca sigur nu a luat nicio decizie în această chestiune 

înainte de alegeri.  

Dacă în problema [schimbului] de ambasadori cu Polonia s-a realizat sau nu vreun 

progres, aşa cum se zvoneşte aici, eu nu am reuşit să mă lămuresc. Se spune că Regele a 

vorbit personal cu dl Delbos în legătură cu această problemă şi că a obţinut asentimentul său.  

Chestiunea armamentelor şi a acordării de credite a ocupat şi ea un loc de frunte în 

cadrul convorbirilor. Subsecretarul de stat ce răspunde de armamente la Ministerul de Război, 

generalul Glatz, a fost de curând la Paris şi în Cehoslovacia şi mi-a spus că apreciază personal 

recenta sa călătorie drept foarte satisfăcătoare. În Franţa, se vădeşte în sfârşit un interes mai 

activ. A adăugat imediat, totuşi, că dorea să încheie tranzacţia cu Rheinmetall cât se poate de 

curând. Legătura cu Germania devine din ce în ce mai valoroasă pentru el ca rezultat al 

desfăşurărilor favorabile în relaţiile economice.  

În domeniul cultural, discursul ministrului de Externe Delbos la dineul de la 

Ministerul Afacerilor Străine a anunţat o sporire importantă a activităţii. În ce constă ea nu s-a 

aflat încă. Nu s-a semnat aici nicio înţelegere în acest sens.  

A devenit o regulă ca atunci când nu se negociază nimic care să aibă importanţă 

politică, înţelegerile culturale să ia locul celor politice. Acelaşi lucru se întâmplă aici. Cu toate 

acestea, vizita ministrului de Externe Delbos a reuşit ceea se aştepta aici: a fost reafirmată 

continuarea prieteniei de neclintit între cele două ţări. În privinţa relaţiilor cu Germania, dl 

Antonescu, în prezenţa Reichsjugendführer-ului, s-a exprimat faţă de mine după cum urmează 
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. A remarcat că în 

momentul ţinerii toasturilor de către el şi de dl Delbos la Ministerul Afacerilor Străine, 

comisiile guvernamentale germano-române semnau Acordul Comercial la Ministerul 

Comerţului.  

Vizita lui Delbos a avut loc în timpul campaniei electorale şi, de aceea, ea i-a solicitat 

în mod deosebit pe cei din guvern, fapt menţionat şi faţă de mine de primul-ministru 

Tătărescu. Dl Antonescu a spus că dacă discursul său din decembrie a excelat în declaraţii de 

prietenie pentru Franţa, aceasta s-a datorat în parte faptului că dl Titulescu se afla undeva prin 

apropiere în vila sa şi aştepta plin de speranţe să vină momentul să scoată în evidenţă, spre 

deosebire de atitudinea prezentului guvern, prietenia sa faţă de Franţa.  

În paranteză fie spus, Titulescu, Maniu şi Gafencu, care nu au fost prezenţi la niciuna 

din recepţiile oficiale, au fost, în ciuda comunicatului lor (vezi raportul din 9, Tgb. Nr. 

3459/37), primiţi individual de către dl Delbos. Dl Titulescu adresase o telegramă 

subsecretarului de stat Léger, în care se plângea că ministrul Thierry nu l-a invitat la prima 

recepţie; dl Delbos a cerut ca dl Titulescu să justifice această procedură grotescă, dat fiind că i 

s-ar fi putut adresa direct, Delbos fiind aşteptat sau aflându-se Bucureşti. Dl Delbos i-a 

raportat incidentul dlui Antonescu şi a ridiculizat acest comportament al lui Titulescu.  

Comentariile de presă cu privire la vizita dlui Delbos au fost aproape toate prieteneşti. 

Fabricius 

 

Documents on German Foreign Policy. 1918–1945, Series D (1937–1945), vol. I. From 

Neurath to Ribbentrop (September 1937–September 1938), His Majesty’s Stationery Office, 

London, 1949, doc. 69, pp. 113–117. 
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ DE NICOLAE TITULESCU LUI  

YVON DELBOS, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL FRANŢEI 

 

 

[Bucureşti, 13 (?) decembrie 1937] 

 

Excelenţei Sale 

Dlui Delbos 

Legaţiunea Franţei 

Belgrad 

 

După plecarea dvoastră, s-au răspândit în Bucureşti trei ştiri. Prima pretindea că aş fi 

adresat preşedintelui Republicii, în timpul prezenţei dvoastră la Bucureşti, o telegramă 

umilitoare pentru mine. A doua, publicată în ziarul „Curentul“, afirmă că directorul dvoastră 

de cabinet, d. Rochat a prezentat în chip oficios vizita mea la dvoastră ca o vizită de scuze. A 

treia, că aş fi trimis telegrama în chestiune în timpul prezenţei dvoastră la Bucureşti. 

La prima din aceste ştiri veţi recunoaşte că telegrama este adresată serviciilor 

Ministerului Afacerilor Străine, adică dumneavoastră, şi că, dacă s-ar putea aduce o critică 

telegramei mele, aceasta n-ar putea fi făcută în domeniul umilinţei mele personale, dar în 

acela al mândriei mele naţionale. 
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La o a doua ştire, răspund că sunt sigur că d. Rochat n-a putut să ţină limbajul ce i se 

atribuie, din moment ce a fost convenit între dvoastră şi mine că legăturile de amiciţie ce ne 

unesc fac necesară o întâlnire între noi. 

La o a treia ştire, răspund că telegrama mea către Ministerul Afacerilor Străine din 

Paris a plecat duminică, 5 decembrie, iar dvoastră n-aţi sosit în Bucureşti decât la 8 

decembrie. 

Nu toţi românii cunosc legăturile de amiciţie şi afecţiune care ne unesc şi de aceea 

publică fel de fel de ştiri mincinoase asupra aşa-zisului incident Delbos–Titulescu. 

Eu care cunosc amiciţia şi afecţiunea ce ne leagă, ţin să le afirm din nou cu acest 

prilej, adăugând în acelaşi timp cele mai bune urări pentru succesul politicii dvoastră. 

Titulescu 

 

„Universul“, 14 decembrie 1937. 
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SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DE AL. POPESCU-NECŞEŞTI,  

FOST SUBSECRETAR DE STAT LA MINISTERUL INSTRUCŢIUNII,  

CULTELOR ŞI ARTELOR, LUI GRIGORE G. DUCA 

 

 

[„Scrisoarea pe care a-ţi adresat-o dlui Titulescu nu corespunde adevărului“] 

 

[Bucureşti], 14 decembrie 1937 

 

 Onorate domnule Duca, 

 Prin scrisoarea cu data de 12 decembrie 1937, mi-aţi cerut ca, în calitate de fost 

colaborator în guvernul Duca, din noiembrie 1933, să contribui cu precizările mele la 

lămurirea deplină şi obiectivă a măsurii privind dizolvarea organizaţiei Gărzii de Fier. 

 Această scrisoare a fost publicată în ziare, împreună cu scrisoarea ce aţi adresat dlui 

Titulescu, astfel încât ele formează, la un loc, un tot. 

 Scrisoarea pe care aţi adresat-o dlui Titulescu nu corespunde adevărului. 

 Din discuţiunile avute cu membrii guvernului Duca, a reieşit că eu şi alţi membri am 

fost contra dizolvării Gărzii de Fier, după ce fratele Domniei Voastre ne-a cerut formal 

dizolvarea acestei organizaţiuni. 

 Sunt în măsură să afirm că şi d. Titulescu a fost contra acestei dizolvări, atâta vreme 

cât această măsură nu se lua pe calea unui decret regal, care să ne acopere pe toţi. 

 Ulterior, defunctul Duca m-a convocat, la ora 6 dimineaţa, la el acasă, pentru a-mi 

aduce la cunoştinţă că a hotărât dizolvarea Gărzii de Fier, adăugând că numai pe această cale, 

a convocărilor individuale a membrilor guvernului, era posibil să ne puie în curent cu această 

gravă hotărâre. 

 În niciun moment, nici atunci, nici înainte, nici după această dată, regretatul dvoastră 

frate nu mi-a spus şi nici nu m-a lăsat să înţeleg că d. Titulescu ar fi inspiratorul acestei 

măsuri. 

 Pe de altă parte, am ţinut la aceeaşi epocă un contact strâns cu d. Titulescu şi acesta nu 

mi-a vorbit niciodată de necesitatea dizolvării Gărzii de Fier. 
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 Fostul meu preşedinte de Consiliu, defunctul Duca, a lucrat în această privinţă pe cont 

propriu, astfel cum trebuia, cu o înţelegere deplină a răspunderilor ce avea ca şef al guvernului 

şi al Partidului Liberal, din deplina convingere a necesităţii dizolvării Gărzii de Fier. 

 A azvârli astăzi răspunderea acţiunii asupra dlui Titulescu înseamnă a micşora pe 

fratele dvoastră mai întâi în ochii noştri, care i-am fost colaboratori devotaţi, şi apoi în faţa 

perspectivei istoriei politice, în care el a intrat de acum patru ani, plătind cu viaţa actul său de 

curaj civic şi de răspundere politică. 

 Aceasta nu pot să o admit cu niciun preţ. 

 Cu cele mai bune sentimente. 

Al.P. Necşeşti 

fost subsecretar de stat 

 

„Universul“, 16 decembrie 1937; 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. 429. 
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NICOLAE IORGA NEAGĂ ÎN „NEAMUL ROMÂNESC“ AUTENTICITATEA 

AFIRMAŢIILOR LUI NICOLAE TITULESCU PRIVIND DESFIINŢAREA  

GĂRZII DE FIER, CA ŞI A CELOR REFERITOARE LA POZIŢIA ROMÂNIEI  

ÎN PRIVINŢA SANCŢIUNILOR ECONOMICE APLICATE ITALIEI FASCISTE  

CA URMARE A AGRESIUNII ÎMPOTRIVA ETIOPIEI 

 

 

Un om de curaj: d. N. Titulescu 

 

 Cine ar crede-o?, d. N. Titulescu, genialul diplomat, pentru noi şi pentru întreaga 

Europă, este un om de curaj. 

 Nu curajul vulgar ce s-ar cere pentru a sta în faţa misticei grupări care i-ar fi hotărât 

cândva pieirea fizică şi care-l ţine încă sub o înfricoşătoare excomunicaţie. De această parte 

de altfel Dsa, după lunga şi lucida declaraţie din „Universul“, se crede asigurat prin scuzele ce 

prezintă, prin rugămintea de a fi cruţat, la Slatina, unde candidează, ca şi oriunde aiurea. 

 Ci curajul, marele curaj – decât care nu poate fi unul mai mare – e acela de a spune 

lucruri neadevărate. 

 Prieten al dlui Mussolini? Ajutător al Italiei? Dar eu văd pe ministrul de Externe din 

momentul cel mai greu al războiului abisinian aşezat de Sf. Nicolae pe canapeaua odăii mele 

de primire şi refuzând cu îndărătnicie să calce sfântul crez al sancţiunilor pe care le iubea 

atâta, ca să dea armatei italiene măcar un bidon de benzină. Adversar al trecerii ruşilor pe la 

noi? Aceasta numai pentru că s-ar fi prevăzut o înştiinţare către guvernul român? 

 Nu, d. N. Titulescu e cel mai curajos om din România, cum, se ştie, Dsa este şi cel mai 

sensibil. 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 14 decembrie 1937. 

 

 

 



429 

 

312 

 

AMPLĂ ŞTIRE PUBLICATĂ DE „ŢARA NOASTRĂ“ PRIVIND  

ARTICOLUL LUI NICOLAE TITULESCU REFERITOR LA DIZOLVAREA  

GĂRZII DE FIER ŞI REACŢIA LUI GRIGORE G. DUCA,  

FRATELE DEFUNCTULUI PREMIER, ION G. DUCA 

 

 

Articolul dlui N. Titulescu şi intervenţia dlui Grigore Duca. 

În jurul dizolvării Gărzii de Fier 

 

 D. N. Titulescu, prin articolul publicat ieri în „Universul“, a deschis chestiunea 

dizolvării Gărzii de Fier. Fostul ministru de Externe a declarat, invocând articolele din 

„Viitorul“ de pe vremea guvernului Vaida şi declaraţiile unor fruntaşi liberali din acelaşi timp, 

că Partidul Liberal a avut ca prim punct de program dizolvarea Gărzii de Fier şi că Dsa, d. N. 

Titulescu, n-a avut niciun rol în această dizolvare. D. N. Titulescu a socotit o calomnie 

acuzaţia adusă la adresa sa că ar fi autorul dizolvării din 1933 şi a făgăduit că va aduce şi alte 

dovezi în sprijinul tezei sale. Ca o urmare a acestui articol, astăzi s-a produs intervenţia dlui 

Grigore G. Duca, fratele defunctului fost prim-ministru. 

 D. Grigore G. Duca a scris o scrisoare de răspuns dlui N. Titulescu. În această 

scrisoare d. N. Titulescu este acuzat de perfidie, de lipsă de curaj a răspunderilor şi de 

răstălmăcire a faptelor. Spunând că în calitate de frate al lui I.G. Duca a cunoscut multe fapte, 

cu toate amintirile lor din acea vreme, d. Grigore G. Duca a afirmat că după multe deliberări 

guvernul a hotărât să nu dizolve Garda de Fier şi că d. N. Titulescu a fost iniţiatorul şi 

susţinătorul dizolvării, ameninţând cu demisia dacă Garda de Fier nu se dizolvă. În concluzie, 

d. Grigore G. Duca a spus că d. N. Titulescu a făcut mai mult decât o impietate faţă de 

memoria lui I.G. Duca. 

 Într-o altă scrisoare d. Grigore Duca apelează la foştii colaboratori ai lui I.G. Duca să 

contribuie cu precizările lor la lămurirea deplină şi obiectivă a chestiunii dizolvării Gărzii de 

Fier. 

 Desigur, d. N. Titulescu, direct vizat în această scrisoare, va da replica. 

 De asemeni, se aşteaptă ca în discuţie să intervină şi colaboratorii liberali ai lui I.G. 

Duca. 

 Dovezile se vor produce şi dintr-o parte şi din alta, astfel încât opinia publică va fi 

lămurită asupra chestiunii dezbătute. 

 

„Ţara Noastră“, 14 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 14 decembrie 1937 
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Articolul lui Titulescu a produs o primă reacţie. În „Dimineaţa“ de ieri a apărut 

următoarea scrisoare semnată de fratele celui care a fost prima victimă a dizolvării Gărzii de 

Fier: 

„Dle Titulescu, 

În ziarul «Universul» cu data de 12 decembrie 1937, aţi publicat un articol intitulat Eu 

şi Garda de Fier, în care arătaţi împrejurările care au determinat guvernul Duca în noiembrie 

1933 să ia măsura de a dizolva această grupare. 

Cel mai elementar simţ de omenie ar fi trebuit să vă dicteze, faţă de memoria unui 

coleg şi prieten, după cum afirmaţi, să aveţi curajul răspunderilor şi să nu răstălmăciţi faptele 

cu o perfidie de care, eu recunosc, nu vă credeam capabil. 

Citind însă articolul din «Universul», văd până unde poate merge laşitatea dvs. care, 

pentru motive de ordin personal, încercaţi să fugiţi de o răspundere pe care nu o puteţi ocoli. 

De aceea, socot de datoria mea ca, fără întârziere, să vă comunic pe această cale că 

legăturile pe care le-am avut cu fratele meu mi-au îngăduit să cunosc multe fapte, cu toate 

amănuntele lor, din acea vreme. Astfel, ştiu precis că, după multe deliberări, guvernul luase 

hotărârea de a soluţiona problema ordinii interne fără dizolvarea Gărzii de Fier. 

Ştiu, de asemenea, precis că dvs., dle Titulescu, aţi fost iniţiatorul şi susţinătorul aprig 

al dizolvării Gărzii de Fier, ameninţând cu demisia din guvern dacă această măsură nu este 

luată. Aţi motivat necesitatea acestei măsuri invocând imposibilitatea de a vă îndeplini 

programul de politică externă. 

Mai mult decât atât. 

Ştiu, iarăşi, că eraţi atât de intransigent în apărarea acestui punct de vedere încât 

fratele meu a simţit nevoia să recurgă la oficiile unui prieten comun care a încercat să vă arate 

neajunsurile ce ar decurge din stăruirea în atitudinea ce luaseţi. Demersul a rămas fără succes, 

punctul dvs. de vedere a triumfat, Garda de Fier a fost dizolvată. 

Acestea sunt faptele riguros exacte, astfel cum s-au petrecut, astfel cum le cunosc toţi 

acei care au luat parte, sub o formă sau alta, la desfăşurarea lor, astfel cum le mărturisesc şi le 

recunosc toţi oamenii de onoare, de suflet şi de bună credinţă. 

Fireşte nu se poate cere oricui să fie călit dintr-un metal atât de nobil, încât să poarte 

riscul unor răspunderi luate cu bărbăţie, dar poţi cere oricui să nu arunce învinuiri nefundate 

asupra memoriei unui om care, luându-şi şi el partea de răspundere ce-i revenea, a plătit cu 

viaţa un act în care rolul dvs., dle Titulescu, a fost determinant. 

Ceea ce aţi făcut este mai mult decât o impietate faţă de jertfa lui Ion Duca şi faţă de 

memoria lui. 

Este o monstruozitate. 

Grigore G. Duca“ 

 

Grigore Duca a cunoscut circumstanţele în care s-a dizolvat Garda de Fier, suntem o 

seamă de oameni care am cunoscut exact, pe lângă această chestiune, şi pe cele relative la 

atitudinea dlui Titulescu faţă de Italia şi la pertractările Dsale cu Litvinov şi putem toţi 

mărturisi că în articolul Dsale din „Universul“ dl Titulescu a falsificat adevărul în câteşitrei 

punctele pe care le-a tratat. Dl Titulescu ne ia pe toţi românii drept proşti dacă crede că, 

invocând o serie de articole din „Viitorul“, în care Garda de Fier era atacată
233

, dar în care nu 

se punea problema dizolvării ei, căci Partidul Liberal nu era la guvern şi, prin urmare, în 

măsură să o dizolve, poate eluda răspunderea unei iniţiative care-i revine. Dl Titulescu ne 

socoteşte, de asemenea, prea ageamii în ale diplomaţiei dacă crede că, printr-un simplu 

certificat de complezenţă poate şterge impresia pe care a făcut-o la Geneva prin faimoasele 

Dsale declaraţii italofobe şi dacă crede că se poate juca pe cuvinte în chestia pactului cu 
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 Vrăjmăşia dintre Garda de Fier şi Partidul Liberal nu e un fapt nou descoperit de dl Titulescu – îl cunoşteau 

toţi cei care citesc o gazetă. 
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Rusia. Da, desigur, nu l-a semnat, dar l-a parafat. Raporturile şi sentimentele Dsale cu şi faţă 

de Italia şi Germania sunt prea cunoscute ca să ne poată zugrăvi cai verzi pe pereţi. Va veni şi 

ceasul răfuielilor şi întreaga politică falimentară a dlui Titulescu va fi pusă în evidenţă. 

Scrisoarea lui Grigore Duca a produs o profundă impresie în toate cercurile politice şi 

intelectuale din Bucureşti. 

Faţă de calificările severe din această scrisoare, lumea se întreabă dacă Titulescu va 

trimite martori lui Grigore Duca sau nu? 

În tot cazul, „chestiunea nu e închisă“. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Titulescu a răspuns astăzi la scrisoarea lui Grigore Duca apărută ieri şi reprodusă mai 

sus. Răspunsul lui Titulescu e scurt şi lamentabil. Un alt act de laşitate, de data asta faţă de 

Grigore Duca, „de la educaţia căruia nu se aştepta la cuvinte atât de ofensatoare“. Titulescu 

mai declară că va răspunde lui Grigore mai amănunţit, după ce foştii colaboratori ai lui Ion 

Duca îşi vor fi spus şi ei cuvântul. Printr-o scrisoare adresată tot ieri lui Tătărescu, Grigore 

Duca a solicitat într-adevăr de la foştii miniştri din decembrie 1933 o lămurire a situaţiei şi 

Tătărescu şi-a şi convocat azi colegii în acest scop. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Titulescu candidat: 

După două ore petrecute la Tituleşti (Olt), Titulescu a fugit înapoi la Bucureşti şi a 

trimis pe Savel Rădulescu cu o baie, cu un bidet, cu fel de fel de garnituri de instalat la 

repezeală în casa părintească. De atunci, Savel Robul lucrează zi şi noapte, şi zi şi noapte îi 

urlă de la Bucureşti Titulescu în telefon. De patru ori pe zi dna Titulescu primeşte buletinul 

temperaturii din odăi, primeşte raport amănunţit asupra stării sobelor, ferestrelor, closetelor. E 

o adevărată tragedie. Şi nu mai are bietul om vagon-salon ca să meargă la Slatina, şi Pertinax 

nu mai scrie nimic, şi Grigore Duca l-a făcut laş, şi gardiştii vor să-l omoare – într-un cuvânt 

toate nenorocirile pe capul lui. 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 280–282; 284–285. 
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ZIARUL „MIŞCAREA“ INCRIMINEAZĂ COLABORAREA  

GUVERNULUI TĂTĂRESCU CU NICOLAE TITULESCU 

 

 

[„Lucrurile nu se pot opri aici“] 

 

D. Titulescu a făcut unele destăinuiri privind dizolvarea Gărzii de Fier, cărora le-a 

răspuns – negându-i-se afirmaţiile – de către d. Grigore Duca. 

Desigur că lucrurile nu se pot opri aici şi noi lămuriri vor urma. 

Ceea ce însă se poate desprinde de pe acum este atmosfera în care s-a constituit şi a 

cârmuit guvernul, atmosferă care justifică şi mai mult temeinicia motivelor de refuz la 

colaborare de către Partidul Naţional Liberal, prezidat de d. Gheorghe I. Brătianu. 

Tot din destăinuirile dlui N. Titulescu, de data aceasta referitoare la politica externă a 

guvernului, relevăm, deocamdată, confirmarea unui fapt pe care noi l-am susţinut demult. 

Guvernul Tătărescu a fost solidar cu politica dlui Titulescu, în tot timpul cât Dsa a făcut parte 

din Cabinet. 
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Această solidarizare – afirmă d. Titulescu – s-a manifestat şi în scris. 

 

„Mişcarea“, 14 decembrie 1937. 
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SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ LUI GRIGORE G. DUCA  

DE FOŞTI COLABORATORI AI LUI I.G. DUCA  

PRIVIND DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

[„Sub stăpânirea unui exagerat instinct de conservare personală,  

sacrifică îndatoriri peste care niciun om care a practicat  

autoritatea ministerială nu poate trece“] 

 

Bucureşti, 14 decembrie 1937 

Scumpe amice, 

Am primit scrisoarea d-tale din 12 decembrie a.c. 

Niciunul din noi nu poate polemiza astăzi cu un fost coleg, care a uitat regulile şi 

uzanţele elementare ce stau la baza oricărei colaborări ministeriale şi care, sub stăpânirea unui 

exagerat instinct de conservare personală, sacrifică îndatoriri peste care niciun om care a 

practicat autoritatea ministerială nu poate trece. 

Nu putem însă refuza fratelui lui Ion Duca lămuririle ce ni le cere. 

De aceea, pentru d-ta şi pentru opinia publică doritoare azi să cunoască adevărul în 

penibilul incident ivit între d-ta şi fostul nostru colaborator, d. N. Titulescu, aducem 

următoarele precizări: 

Dizolvarea Gărzii de Fier a fost un act de hotărâre colectivă a întregului guvern din 

decembrie 1933 şi nimeni dintre noi nu înţelege să se derobeze de la răspunderile pe care 

fiecare în parte şi toţi laolaltă le-am luat cu prilejul desăvârşirii acestui act. 

În ceea ce priveşte rolul pe care fiecare dintre noi l-a avut în luarea acestei hotărâri, 

dacă nu s-ar fi produs uluitoarele destăinuiri ale dlui Titulescu, am fi răspuns simplu că în 

hotărârile colective ale unui guvern nu se pot căuta nici deosebiri de vederi, nici gradaţii în 

răspundere. 

Dar în urma acestor destăinuiri, care desfigurează atât de grav faptele, ne vedem siliţi 

să precizăm împrejurările care au dus la măsura dizolvării. 

Este exact că unul din punctele programatice ale Partidului Naţional Liberal în 1933 a 

fost stăvilirea şi reprimarea tuturor exceselor extremiste, fie de stânga, fie de dreapta, în care 

am văzut şi vedem şi azi o ameninţare a ordinei şi a legalităţii în stat. 

Pentru reamintirea acestui adevăr nu era nevoie nici de dosare, nici de colecţii de 

ziare, nici de reproduceri de conversaţii particulare, căci atitudinea şi preocupările partidului 

nostru în această privinţă au fost şi au rămas clare şi binecunoscute de întreaga ţară. 

Odată instalat la cârmă, guvernul s-a grăbit să ia în considerare măsurile cuvenite 

pentru punerea în aplicare a programului său. 

Este exact că au fost între noi discuţiuni: ele au avut însă de obiect numai natura şi 

aplicarea măsurilor ce urmau să fie luate. 

Aceste discuţiuni au urmat mai multe zile. 
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La sfârşitul lor, am fost unanimi – de la preşedintele Consiliului până la cel mai tânăr 

dintre miniştri – de a nu dizolva Garda de Fier, ci de a trece de îndată la punerea în executare 

a unui program de durată având de scop dezintoxicarea şi disciplinarea tineretului. 

Iată care a fost hotărârea guvernului. 

A doua zi după luarea acestei hotărâri, am fost chemat de Ion Duca. Şeful nostru ne-a 

comunicat: 

-că d. Titulescu nu împărtăşeşte soluţiunea adoptată de guvern; 

-că d. Titulescu cere dizolvarea Gărzii de Fier, ca o soluţiune reclamată imperios de 

necesităţile politicii externe; 

-că fără această dizolvare, d. Titulescu se vede silit să demisioneze – şi irevocabil – 

din guvern. 

Ion Duca a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru ca să determine pe d. Titulescu să 

renunţe la punctul său de vedere. 

Demersurile sale au fost însă zadarnice. 

Cum demisiunea dlui Titulescu ar fi creat – în împrejurările internaţionale de atunci – 

dificultăţi de nedorit, Duca s-a văzut silit să cedeze stăruinţelor sale. 

Astfel a fost dizolvată Garda de Fier. 

Câteva zile după executarea actului de dizolvare, Duca se prăbuşea sub gloanţele 

răzbunării, pe peronul gării din Sinaia. 

Iată faptele, în desfăşurarea lor. 

Ai d-tale cu cele mai afectuoase simţiminte. 

(ss.) Gh. Tătărescu, dr. C. Angelescu, Victor Antonescu, Ion Inculeţ, Ion Nistor, Alex. 

Lapedatu, D. Iuca, G. Cipăianu, C.D. Dimitriu, R. Franasovici, Victor Iamandi, I. Manolescu-

Strunga, N. Budurescu, M. Negură, N. Maxim. 

 
„Universul“, 16 decembrie 1937; Pro şi contra Titulescu, selecţie, cuvânt înainte, note biografice, adnotări şi 

explicaţii, indice de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, pp. 

219–221. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 15 decembrie 1937 

 

 Tătărăscu a întrunit la dânsul ieri pe toţi membri cabinetului Duca din 1933, prezenţi 

în Bucureşti, şi toţi împreună au semnat o scrisoare adresată lui Grigore Duca, prin care 

confirmă, fără nicio reticenţă, punctul de vedere susţinut de acesta în scrisoarea pe care a 

adresat-o lui Titulescu. Miniştrii liberali s-au arătat în declaraţia lor cât se poate de lămuriţi şi 

n-au scăldat-o deloc, cum mă cam aşteptam să o facă de frică să nu atragă persoana Regelui în 

discuţie. 

 După ce au taxat de uluitoare destăinuirile lui Titulescu, miniştrii ducişti reamintesc că 

au urmat mai multe zile discuţii în guvern, cu privire la dizolvarea Gărzii de Fier şi adaugă: 

 „La sfârşitul lor (discuţiilor) am fost unanimi – de la preşedintele Consiliului până la 

cel mai tânăr dintre miniştri – de a nu dizolva Garda de Fier, ci de a trece de îndată la punerea 

în executare a unui program de durată având de scop dezintoxicarea şi disciplinarea 

tineretului. 
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 Iată care a fost hotărârea guvernului. 

 A doua zi după luarea acestei hotărâri am fost chemaţi de Ion Duca. Şeful nostru ne-a 

comunicat: 

 «că dl Titulescu nu împărtăşeşte soluţia adoptată de guvern; 

 că dl Titulescu cere dizolvarea Gărzii de Fier ca o soluţie reclamată imperios de 

necesităţile politice externe; 

 că fără această dizolvare dl Titulescu se vede silit să demisioneze – şi irevocabil – din 

guvern». 

 Ion Duca a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru ca să determine pe dl Titulescu să 

renunţe la punctul său de vedere. 

 Demersurile sale au fost însă zadarnice. Cum demisia dlui Titulescu ar fi creat – în 

împrejurările internaţionale de atunci – dificultăţi de nedorit, Duca s-a văzut nevoit să cedeze 

stăruinţelor sale. 

 Astfel a fost dizolvată Garda de Fier. Câteva zile după executarea actului de dizolvare, 

Duca se prăbuşea sub gloanţele răzbunării pe peronul gării din Sinaia. 

 Iată faptele în desfăşurarea lor“. 

 Semnează: 

 Gh. Tătărescu, Dr. C. Angelescu, Victor Antonescu, Ion Inculeţ, Ion Nistor, Alex. 

Lapedatu, D. Iuca, G. Cipăianu, C. Dimitriu, R. Franasovici, Victor Iamandi, I. Manolescu-

Strunga, N. Budurescu, M. Negură, N. Maxim. 

 Aşa a fost. 

 Chestiunea e acum lămurită şi pentru cei ce nu ştiau cum au decurs lucrurile. 

 Să vedem ce va răspunde mâine Titulescu, căci în „Universul“ de azi îşi anunţă 

răspunsul pentru mâine. 

 Până una-alta i-a sărit în ajutor dl A. Popescu-Necşeşti, fost sub-secretar în cabinetul 

Duca şi ginere ilustru al nu mai puţin ilustrului Stelian Popeşte. Dl Necşeşti publică şi Dsa în 

„Universul“ de azi-dimineaţă o scrisoare (a miniştrilor liberali a apărut în ziarele de aseară), o 

peltea searbădă, din care reiese că în preajma dizolvării Gărzii, deşi avea raporturi zilnice şi 

cu Duca şi cu Titulescu, n-a auzit pe acesta din urmă cerând dizolvarea Gărzii, nici pe cel 

dintâi acuzând pe cel de al doilea că ar fi cerut-o!!! Dl Necşeşti mai adaugă că crede a şti că 

Titulescu a fost împotriva dizolvării, cel puţin cât a fost vorba să fie dizolvată Garda prin 

decret regal. Nu, domnule Necşeşti: Titulescu n-a fost un moment contra dizolvării (căci el a 

impus-o) – dar a fost la un moment dat contra dizolvării prin decret regal. Atât. Et pour 

cause
234

 – a se vedea mai sus. 

 Orice ar mai adăuga Titulescu şi rarii săi apărători, procesul e judecat şi pierdut de 

dânsul.  

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 286–287. 
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„ŢARA NOASTRĂ“ RELEVĂ NOTA POLEMICĂ A SCRISORILOR GENERATE DE 

ARTICOLUL LUI NICOLAE TITULESCU EU ŞI GARDA DE FIER 

 

 

                                                 
234

 Et pour cause (fr.) – Deoarece. 
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Colaboratorii lui I.Gh. Duca răspund dlui N. Titulescu. 

Cine este autorul dizolvării Gărzii de Fier? 

 

 Azi dimineaţă s-a ţinut acasă la d. Gheorghe Tătărăscu o consfătuire ministerială, la 

care au luat parte toţi foştii miniştri din guvernul I.G. Duca. 

 În cursul consfătuirii s-a stabilit un text care a fost adresat dlui Nicolae Titulescu şi în 

care sunt lămurite împrejurările care au dus la dizolvarea din 1933 şi sunt conturate oarecum 

răspunderile respective. 

 După cum se ştie, în articolul său publicat în ziarul „Universul“, d. Nicolae Titulescu 

spune că nu numai că n-a cerut dizolvarea Gărzii de Fier, nu numai că n-a sfătuit pe I.G. Duca 

să ia o asemenea hotărâre, dar s-ar fi opus chiar acestei dizolvări şi că nefiind înţeles şi 

ascultat, a plecat în străinătate… 

 Fratele lui I.G. Duca s-a simţit dator să pună lucrurile la punct, arătând că în această 

hotărâre a guvernului, d. Titulescu a jucat rolul determinant. În acelaşi timp, d. Grigore Duca 

s-a adresat colaboratorilor fratelui său, solicitându-i să răspundă. 

 Răspunsul s-a dat astăzi sub forma unei scrisori, iscălită de toţi miniştrii din cabinetul 

Duca. În ea se spune neted. Într-un Consiliu de Miniştri, guvernul Duca hotărâse să nu dizolve 

Garda de Fier. A doua zi, d. N. Titulescu a comunicat lui I.G. Duca, în cuvinte limpezi, că nu 

împărtăşeşte această hotărâre, deoarece Garda de Fier trebuie dizolvată, ca să nu-l încurce în 

acţiunea sa externă. Dacă guvernul ar fi refuzat această dorinţă, d. Titulescu anunţa că-şi va da 

demisia imediat şi irevocabil. Pentru a nu provoca o criză de guvern în împrejurări atât de 

grele, I.G. Duca a dizolvat Garda. 

 Acesta este rezumatul răspunsului amintit. Nota polemică merită să fie de asemenea 

reţinută. 

 

„Ţara Noastră“, 15 decembrie 1937 
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ARTICOL PUBLICAT DE „NEAMUL ROMÂNESC“  

ÎMPOTRIVA EXPLICAŢIILOR DATE DE NICOLAE TITULESCU  

ÎN LEGĂTURĂ CU DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

D. N. Titulescu se explică… 

 

 În coloanele „Universului“ au apărut largi explicaţii, date de d. N. Titulescu, asupra 

rolului pe care Dsa l-a jucat în dizolvarea Gărzii de Fier. 

 Le-am citit şi le-am recitit. Sunt, pur şi simplu, penibile. 

 D. Grigore Duca, fratele regretatului fost prim-ministru, le găseşte monstruoase. 

 Ocolind cu o măiestrie oarecum sfâşietoare, atitudinea Dsale, d. N. Titulescu explică 

dizolvarea Gărzii de Fier prin articolele confratelui „Viitorul“, îngrijorat pe vremuri de unele 

încurajări pe care organizaţiile tinereşti de dreapta le găseau la guvernanţii de atunci!! 

 Dar cei care sunt în curent cu desfăşurarea faptelor – şi d. Grigore Duca este unul 

dintre aceştia – cunosc bine rolul hotărâtor pe care l-a jucat d. N. Titulescu şi dizolvarea 

Gărzii de Fier şi la oprirea luptei energice care se dezlănţuise împotriva presei evreieşti 

inspirate de demagogia dlor Mihalache şi Madgearu… 

 De altfel, dezbaterile acestui vast proces de lămurire urmează. 
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 Ele vor duce la concluzia sigură că, sub influenţa cercurilor iudeo-internaţionale, d. N. 

Titulescu a fost omul politic care a încercat, prin toate mijloacele, oprirea mişcărilor 

naţionaliste, care n-au urmărit şi nu urmăresc decât apărarea românilor împotriva cotropirii 

evreieşti, – tenace, organizată şi îndrăzneaţă. 

 Acesta e adevărul. 

 Şi nicio subtilitate verbală nu îl poate ţine sub obroc. 

 

„Neamul Românesc“, 15 decembrie 1937. 
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OFICIOSUL „VREMEA NOUĂ“ RELATEAZĂ CUVÂNTAREA  

FRUNTAŞULUI LIBERAL I. A. TOMESCU ÎNDREPTATĂ ÎMPOTRIVA 

CANDIDATURII LUI NICOLAE TITULESCU PENTRU POSTUL DE DEPUTAT  

DE OLT PE LISTELE PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

 

 

Cuvântarea dlui I. A. Tomescu 

 

 Cu verbul său însufleţit şi convingător, dl Tomescu face o magistrală expunere a 

principiilor care stau la baza programului naţional-liberal. 

 Suntem, în primul rând, partid naţional. Partidul nostru a fost la început numai 

naţional. El s-a născut ca o reacţiune contra străinilor care cotropiseră ţara şi puseseră 

stăpânire pe conducerea ei şi pe toate izvoarele de avuţie. 

 Numai mai târziu, când problema naţională a căpătat un început serios de dezlegare, 

numai atunci Partidul Liberal a trecut şi la reformele sociale. Scopul final al acestor reforme – 

liberale şi democrate – a fost întărirea elementului românesc, ridicarea morală şi materială a 

ţărănimii pe care se sprijină toată ţara şi ajutorarea tuturor elementelor muncitoare şi 

producătoare. Toate reformele înaintate au fost făcute în ţara noastră de Partidul Liberal şi 

orice reformă a fost făcută în spirit naţional. De aceea Partidul Liberal a fost şi este singurul şi 

cel mai puternic stâlp de sprijin al Ţării şi al Neamului. 

 De-a lungul celor 80 de ani de existenţă, Partidul Liberal a avut să lupte cu mulţi şi 

primejdioşi adversari. Cu sprijinul poporului, însă, i-a biruit întotdeauna. 

 Acum, o nouă coaliţie s-a format. Ea spune că vorbeşte în numele ţărănimii. Dar 

ţăranii, care acum 80 de ani erau puşi să tragă ca vitele, la jug, nu pot fi contra Partidului 

Liberal, care i-a scăpat de robie, care le-a dat pământ şi drept de vot. 

 Şi de ce or fi atât de supăraţi ţărăniştii? Guvernul nostru a demisionat înainte de a fi 

venit sorocul de 4 ani al Parlamentului pe care se sprijinea. A fost un act de deferenţă faţă de 

Suveran şi o grijă atentă pentru interesele superioare ale ţării. Dl Mihalache a fost însărcinat 

cu formarea guvernului. Dacă Dsa nu a vrut sau nu a putut să-l facă, ce vină are Partidul 

Liberal? 

 Pentru noi, oltenii, pe lângă această nedumerire, este una şi mai mare: Ce caută dl 

Titulescu în viesparul acesta, în confuziunea aceasta ţărănistă? 

 Dsa se crede nedreptăţit. Bine. Dar dacă pentru această nedreptăţire voieşte să ducă 

lupta în Parlament, Dsa avea acolo scaunul de senator de drept. Ce nevoie mai avea, deci, de 

această cumetrie cu ţărăniştii? 

 E greu de presupus că Dsa s-a convertit la teoria ţărănismului. 
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Dacă ar fi aşa, atunci Dsa putea să se încuscreze cu ei pe vremea când aveau şef pe dl 

Mihalache care, oricum, e un mai autentic reprezentant al ţăranilor. 

 Dar cum să ne explicăm noi faptul că dl Titulescu a venit la ţărănişti taman în clipa în 

care a venit în fruntea lor dl Iuliu Maniu cu care, gazetele au spus-o, Dsa a făcut pe vară 

oarecare planuri republicane? 

 Ştim că au fost dezminţite. Dar cine poate să creadă dezminţirile dlui Maniu, mai ales 

faţă de actualele sale manifestări? 

 Iată atâtea întrebări la care judecata dreaptă a oltenilor nu poate să răspundă. 

 Pentru noi, oltenii, calea dreaptă, hotărâtă, este un comandament. Noi nu admitem 

confuziunea şi vicleşugul. 

 Dl Titulescu se poate duce să ceară voturi în Ardeal, alături de dl Iuliu Maniu, dar în 

Olt  nu are ce mai căuta. 

 

„Vremea Nouă“ (Slatina), 15 decembrie 1937. 
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SCRISORI TRIMISE DE VICTOR SLĂVESCU LUI GHEORGHE TĂTĂRESCU,  

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI AL ROMÂNIEI, ŞI LUI  

GRIGORE G. DUCA, FRATELE DEFUNCTULUI PREMIER ION G. DUCA,  

PRIN CARE ÎL ACUZĂ PE NICOLAE TITULESCU CĂ POARTĂ  

RĂSPUNDEREA DIZOLVĂRII GĂRZII DE FIER 

 

 

[Galaţi, 15 decembrie 1937] 

 

[„Titulescu aruncă răspunderea acestui act politic pe Duca“] 

 

Izbucneşte, în plină campanie electorală, polemica guvernului liberal cu I. Finţescu, pe 

chestiunea dizolvării Gărzii de Fier în decembrie 1933, de pe urma căreia a fost asasinat 

Duca. Titulescu, cu o lipsă de cavalerism totală şi dezgustătoare, aruncă răspunderea acestui 

act politic pe Duca, când, de fapt, şi acesta este adevărul: Titulescu a cerut dizolvarea şi Duca 

s-a opus din răsputeri, necedând decât sub ameninţarea ieşirii din guvern a lui Titulescu. 

Impresia a fost penibilă. Grigore Duca adresează tuturor membrilor din cabinetul Duca o 

scrisoare, apelând la buna noastră credinţă, pentru a combate pe Titulescu. Scrisoarea lui 

Duca soseşte la Bucureşti. Mi-o aduce soţia mea la Galaţi şi, îndată ce iau cunoştinţă de ea, 

dau următoarele telegrame: 

 

Prim-ministru Tătărescu 

Sunt de acord cu dvoastră ca toţi membrii guvernului Duca să facă o declaraţie 

comună asupra modului în care Garda de Fier a fost dizolvată, pentru restabilirea adevărului. 

V.S. 

 

Domnului Grigore Duca 

Vă mulţumesc pentru scrisoarea ce mi-aţi trimis. Vă asigur că voi lucra pentru ieşirea 

adevărului la lumină. 

V.S. 
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Polemica a continuat, sub imboldul unei patimi personale şi a unei laşităţi, care mă 

face să pierd orice iluzii asupra lui Titulescu şi să înţeleg cât este de jos din punct de vedere 

moral, când este vorba de nemăsurata lui ambiţie personală.
235

 

 

Victor Slăvescu, Note şi însemnări zilnice, vol I (octombrie 1923–1 ianuarie 1938), ediţie 

îngrijită, cuvânt înainte şi indice de Georgeta Penelea Filitti, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 

1996, p. 192; Pro şi contra Titulescu, selecţie, cuvânt înainte, note biografice, adnotări şi 

explicaţii, indice de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 2002, pp. 499–500. 
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SCRISOAREA LUI C.I.C. BRĂTIANU CĂTRE STELIAN POPESCU,  

DIRECTORUL ZIARULUI „UNIVERSUL“, CU PRIVIRE LA NESEMNAREA 

SCRISORII FOŞTILOR MEMBRI AI CABINETULUI I.G. DUCA  

REFERITOARE LA DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

O lămurire privitoare la adeziunile foştilor colaboratori ai lui I.G. Duca 

 

 Faţă de afirmaţiunile unor ziare prin care se arată că unii dintre colaboratorii 

guvernului lui I.G. Duca nu au semnat scrisoarea de răspuns adresată dlui Grigore Duca, 

ţinem să facem următoarele precizări: 

Dl C.I.C. Brătianu, ministru de Finanţe în guvernul Duca, se găsea la Paris în acel 

timp şi deci nu a participat la nicio discuţie privitoare la Garda de Fier. 

Dl Victor Slăvescu, care se găseşte în propagandă electorală în judeţul Covurlui, a 

trimis telegrafic adeziunea Dsale. 

Dl Gh. Assan, fost subsecretar de stat, este actualmente ministrul nostru la Copenhaga. 

 

Scrisoarea dlui C.I.C. Brătianu adresată ziarului „Universul“ 

 

D. Constantin I.C. Brătianu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, a trimis ziarului 

„Universul“ următoarea scrisoare drept răspuns la observaţia făcută răspunsului 

colaboratorilor guvernului Duca. 

 

Domnule director, 

Ziarul „Universul“, după ce publică scrisoarea adresată de foştii miniştri din guvernul 

Duca către dnul Gr. Duca, adaugă o notiţă prin care arată că iscălitura mea lipseşte după acea 

scrisoare. 

Cum cititorii dv. pot interpreta acest fapt ca o desolidarizare a mea atât la dizolvarea 

Gărzii de Fier, cât şi la scrisoarea foştilor mei colegi, vă rog să publicaţi că singurul motiv 

pentru care nu am iscălit această scrisoare este că în timpul când s-a luat deciziunea 

Consiliului de Miniştri, eram la Paris şi, prin urmare, nu am putut lua parte la hotărârile luate 

şi nu am cunoscut discuţiunile din Consiliul de Miniştri decât prin spusele altor persoane. 

Primiţi, domnule director, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni, 

Const. I.C. Brătianu 

                                                 
235

 Notaţii făcute sub data „sâmbătă 11 decembrie–miercuri 22 decembrie 1937“. 
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15 decembrie 1937 

 

„Viitorul“, 16 decembrie 1937; „Universul“, 17 decembrie 1937; 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. 68. 
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FRAGMENT DIN DECLARAŢIA FĂCUTĂ DE IULIU MANIU  

ÎN FAŢA ZIARIŞTILOR DE LA TIMIŞOARA PRIN CARE SUSŢINE 

AUTENTICITATEA INFORMAŢIILOR FĂCUTE DE NICOLAE TITULESCU  

ÎN EU ŞI GARDA DE FIER, PRECUM ŞI SATISFACŢIA PENTRU  

ACCEPTAREA DE CĂTRE FOSTUL MINISTRU DE EXTERNE A  

CANDIDATURII PENTRU ALEGERIEA CA DEPUTAT PE LISTELE  

PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

 

 

Timişoara, 15 decembrie 1937 

 

Printre altele, Iuliu Maniu declara: 

„Sunt perfect convins că d. Titulescu, în articolul său cunoscut, a relatat lucrurile în 

perfectă conformitate cu adevărul, precum sunt mulţumit că d. Titulescu candidează pe lista 

noastră, dovedind încă odată fidelitatea noastră faţă de principiile democratice şi naţionale şi 

că prevederile noastre privitoare la politica internă, pe care statul român trebuie să o ducă în 

mod clar şi fără nicio luptă, s-au adeverit. 

În momentul când d. Titulescu a acceptat candidatura pe lista noastră, opinia publică 

trebuie să fie lămurită că Partidul Liberal şi guvernul dlui Tătărescu se vor năpusti cu 

înverşunată furie contra fostului nostru ministru de Externe.“ 

 

„Universul“, 17 decembrie 1937. 
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TELEGRAMĂ DE MULŢUMIRI ADRESATĂ LUI NICOLAE TITULESCU  

DE YVON DELBOS, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂ INE AL FRANŢEI 

 

 

[Belgrad, 15 (?) decembrie 1937] 

 

Excelenţei Sale dlui Titulescu 

Bucureşti 

 

Vă mulţumesc pentru indicaţiile ce aţi binevoit a-mi telegrafia asupra inexactităţilor ce 

le relevaţi. 

Mulţumindu-vă pentru urările ce le faceţi pentru succesul sforţărilor mele. 
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Cu sentimentele mele foarte amicale. 

Delbos 

 

„Universul“, 17 decembrie 1937. 
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ZIARUL „DREPTATEA“ ATRAGE ATENŢIA ASUPRA NESEMNĂRII  

DE CĂTRE CÂTEVA PERSOANE A SCRISORII FOŞTILOR MEMBRI AI 

CABINETULUI I.G. DUCA PRIVIND DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

Polemica Grigore Duca–N. Titulescu  

provoacă grave frământări la liberali 

 

D. Dinu Brătianu a refuzat să semneze alături  

de foştii colaboratori ai lui I. G. Duca 

Situaţia critică a dlui Guţă Tătărăscu 

 

 Lumea politică este preocupată de polemica născută în jurul dizolvării din 1933 a 

Gărzii de Fier. Se ştie că guvernul, pentru a acoperi răspunderile Partidului Liberal în 

dizolvarea din 1933, a adresat o scrisoare dlui Grigore Duca, prin care acuză pe d. Titulescu, 

fostul ministru de Externe, ca autor al dizolvării Gărzii de Fier. 

 Ori, spre stupefacţia lumii politice, această scrisoare de acuzare nu a fost semnată de 

dnii: Dinu Brătianu, şeful Partidului Liberal şi fost ministru de Finanţe în guvernul Duca, 

Victor Slăvescu, Al. Popescu-Necşeşti şi M. Negură, care, prin acest act grav, se 

desolidarizează public de acuzaţiile aduse de d. Grigore Duca dlui N. Titulescu. De altfel, din 

scrisoarea dlui Al. Popescu-Necşeşti, pe care o publicăm în altă parte a ziarului, reiese că 

afirmaţiile dlor Grigore Duca, Gh. Tătărăscu şi a tuturor semnatarilor scrisorii de acuzare a 

dlui Titulescu sunt neadevărate şi că tocmai acela care s-a opus la dizolvarea Gărzii de Fier a 

fost d. Titulescu. 

 Atât scrisoarea dlui Necşeşti, cât şi refuzul dlui Dinu Brătianu de a figura pe scrisoarea 

trimisă de d. Guţă Tătărescu dlui Grigore Duca, au provocat o enormă senzaţie în opinia 

publică şi o mare frământare în Partidul Liberal. 

 Cercurile guvernamentale consideră că gestul dlui Dinu Brătianu este îndreptat 

exclusiv împotriva membrilor guvernului, care astfel se văd complet descoperiţi pe chestiunea 

dizolvării din 1933. 

 Consecinţele atitudinii şefului liberalilor sunt atât de grave, încât autoritatea morală a 

guvernului este complet zdruncinată. Un asemenea gest nu se poate traduce decât prin 

afirmaţii categorice făcute oficial de conducerea Partidului Liberal, că atât d. Grigore Duca, 

precum şi d. Guţă Tătărăscu şi ceilalţi membri ai fostului guvern Duca, au minţit când au 

afirmat că autorul dizolvării Gărzii de Fier a fost Nicolae Titulescu. 

 Polemica deschisă pe această temă ne rezervă surprize extraordinare. 

În curând ţara va cunoaşte pe adevăratul sau pe adevăraţii autori ai acestei dizolvări, 

care a costat viaţa unui fost şef de partid şi fost preşedinte de Consiliu. 

 Dar, din acea zi, d. Guţă Tătărăscu va trebui să devină un simplu particular… 

 

„Dreptatea“, 16 decembrie 1937. 
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ZIARUL „ÎNDREPTAREA“ REPROŞEAZĂ LUI  

NICOLAE TITULESCU NEASUMAREA ROLULUI PERSONAL  

AVUT ÎN DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

Cazul dlui N. Titulescu 

 

Polemica deschisă de d. N. Titulescu în jurul dizolvării Gărzii de Fier, hotărâtă în 

decembrie 1933 de guvernul liberal prezidat de Ion Duca, continuă încă, deşi foştii colegi şi 

colaboratori ai ex-ministrului Afacerilor Străine au venit să afirme, pe propria lor semnătură, 

că dizolvarea fusese cerută de d. N. Titulescu, sub ameninţarea de a provoca o criză de 

guvern. 

D. N. Titulescu a căutat să deplaseze chestiunea răspunderii ministeriale colective, 

susţinând că răposatul Ion Duca i-ar fi spus că dizolvarea Gărzii de Fier fusese cerută din înalt 

loc. Fostul ministru al Afacerilor Străine a încercat astfel să arunce răspunderea guvernului 

asupra Coroanei. N-a izbutit pentru că toţi foştii săi colaboratori, fără excepţiune, au afirmat 

că d. N. Titulescu ceruse stăruitor guvernului dizolvarea Gărzii de Fier, fără de care fostul 

ministru al Afacerilor Străine se vedea silit să demisioneze. 

Drept răspuns la această afirmaţiune, d. N. Titulescu califică gestul foştilor săi colegi 

drept „sfruntată minciună“. 

Suntem, după cum se vede, în plin stil diplomatic. D. N. Titulescu păcătuieşte el însuşi 

prin ceea ce reproşa, cu două zile înainte, dlui Gr. Duca. 

Dar dacă, în adevăr, d. N. Titulescu crede că, nesocotind principiile de responsabilitate 

ministerială, poate degaja acum răspunderea sa de la hotărârea guvernului din decembrie 

1933, prin ce dovedeşte că a dezaprobat atunci gestul foştilor săi colegi? 

În această privinţă credem că este locul să amintim atitudinea Partidului Poporului şi a 

dlui mareşal Averescu faţă de dizolvarea Gărzii de Fier. 

În decembrie 1933, d. mareşal Averescu se găsea la via sa de lângă Turnu Severin. 

Aflând despre dizolvarea Gărzii de Fier, preşedintele Partidului Poporului a scris, pentru 

„Îndreptarea“ un articol intitulat Încă un precedent primejdios şi l-a trimis la Bucureşti printr-

un curier special. Înainte ca acest articol să fi parvenit la destinaţie, s-a comis odiosul atentat 

din gara Sinaia, în urma căruia s-a instituit starea de asediu şi cenzura. Articolul dlui mareşal 

Averescu n-a putut apare decât mai târziu, în februarie 1934, în urma unei întrevederi ce 

preşedintele Partidului Poporului a avut-o cu d. G. Tătărescu, noul prim-ministru. 

Nu vom reproduce azi acel articol prin care d. mareşal Averescu protesta împotriva 

măsurii luate de guvernul lui Ion Duca de a dizolva Garda de Fier; vom aminti numai că 

preşedintele Partidului Poporului încheia articolul său spunând că „în politică, tocmai ca şi în 

fizică, nu se evită exploziunile prin comprimări; cel mult se poate obţine pe această cale o 

întârziere, dar atunci explozia câştigă cu siguranţă în intensitate“. 

„La acest rezultat, adaugă d. mareşal Averescu, au ajuns conducătorii politicii ţariste“. 

Articolul, deşi apărut în „Îndreptarea“ de marţi, 6 februarie 1934, purta data de 28 

decembrie 1933, când fusese scris la Turnu Severin. 

Ca om politic, d. mareşal Averescu ţinea să-şi exprime părerea sa asupra unui act de 

guvernământ şi a făcut-o. 
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Ce a făcut însă d. N. Titulescu ca să-şi degajeze răspunderea, de care îl leagă 

constituţia şi legile, de actul de dizolvare a Gărzii de Fier hotărâtă de Consiliul de Miniştri? 

D. N. Titulescu invocă, pentru a angaja numai răspunderea lui Ion Duca, articolele 

scrise în „Viitorul“ împotriva Gărzii de Fier. 

Dar cine ne garantează că acele articole n-au fost trimise oficiosului liberal din însăşi 

oficina Ministerului Afacerilor Străine sau chiar cerute „Viitorului“ de însuşi d. N. Titulescu. 

Dacă, în adevăr, fostul ministru al Afacerilor Străine vroia să decline orice răspundere 

în hotărârea colectivă a colegilor săi din guvern, avea destule mijloace s-o facă. Putea să 

strecoare aceasta în orice ziar din ţară sau din străinătate, sub orice formă ar fi vroit. 

N-a făcut-o însă pentru că d. N. Titulescu era însuşi autorul actului de dizolvare a 

Gărzii de Fier pe care azi, invocând mărturisirea unui mort, caută s-o arunce în sarcina unui 

„înalt loc“ sau, trecând peste toate legile de răspundere ministerială, vrea s-o lase în sarcina 

exclusivă a foştilor săi colegi şi colaboratori. 

Acest fapt se petrece pentru prima dată în viaţa noastră politică şi este foarte regretabil 

că d. N. Titulescu care, după şapte ani de carieră diplomatică, se crede a fi devenit un 

tehnician al Afacerilor Străine, n-a izbutit să-şi asimileze şi textele constituţionale care 

proclamă persoana Regelui inviolabilă, adăugând că miniştrii sunt singuri şi solidari 

răspunzători de actele guvernului. 

D. N. Titulescu, reintrând în viaţa politică militantă, s-a pus singur într-o foarte 

delicată postură. 

 

„Îndreptarea“, 16 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ISTORICUL NICOLAE IORGA  

ÎN ZIARUL „NEAMUL ROMÂNESC“  

PRIN CARE ÎL ACUZĂ PE NICOLAE TITULESCU  

DE DUPLICITATE POLITICĂ 

 

 

Destăinuirile dlui Titulescu 

 

 Se ştia de mult că pentru fostul ministru de Externe al României, diplomaţia nu era o 

artă de mare prudenţă şi de mijloace adesea tăinuite, ci prilejul unei exhibiţii personale 

permanente, orice prilej fiind bun pentru un discurs difuzat apoi în cele patru colţuri ale lumii. 

 Procesul putea fi pierdut; esenţialul era să se audă avocatul. 

 Acela care oferă pactul de neagresiune aprigilor adversari ai săi avea însă – lucru de 

mirare! – câteva secrete pe care nu le strigase în auzul omului de pe stradă. 

 Le dă drumul astăzi. 

 Unul e propunerea repetată către Germania de a încheia cu noi, care, sărmanii, habar 

n-aveam, nu ştiu ce „pact de asistenţă reciprocă“. 

 Deci omul care şi azi, prin guri prietene bine nutrite cândva cu banul nostru, face să se 

spună la Paris că un singur Român iubeşte şi ajută Franţa, ceilalţi fiind hitlerişti făţişi sau 

mascaţi, omul care dădea ruşilor dreptul de a trece pe la noi, cu condiţia să lase o carte de 

vizită, acelaşi om era gata să fraternizeze cu aceia care n-au recunoscut hotarele noastre. 

 Ce inimă largă are d. Titulescu şi de ce iubiri ambigue era plină! 

N. Iorga 
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„Neamul Românesc“, 16 decembrie 1937. 
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ARTICOL APĂRUT ÎN ZIARUL „NEAMUL ROMÂNESC“  

ÎMPOTRIVA ORGANELOR PRESEI FRANCEZE FAVORABILE  

LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Atitudini care nu sunt permise 

 

 Am subliniat ieri atitudinea provocatoare şi insolentă pe care şi-au permis să o adopte 

câteva foi franceze – printre care oficioasele partidului comunist – care sprijină Frontul 

Popular azi la guvern. 

 Vizita misionarului Franţei, a eminentului om de stat Yvon Delbos, în capitalele 

prietene şi aliate, slujeşte acelor ziare ca pretext pentru o serie de atacuri nedemne şi 

respingătoare. 

 „Le Populaire“, ziarul socialiştilor, şi „L’Humanité“, ziarul comunismului francez, – 

vom mai cita şi altele capabile să adopte aceeaşi incalificabilă atitudine, îşi permit să atace pe 

Suveranul României, pe fruntaşii Ţării, aducând elogii… demagogiei ţărăniste! Mai mult: 

regrete adânci sunt rezervate dlui Titulescu, azi simplu particular, dar mereu favorit al foilor 

comuniste din serviciul extremei stângi franceze… 

 Cu câtă emoţie ne povesteşte în „Humanité“ d. Gabriel Péri – profund cunoscător al 

chestiilor politice din România! – eşuarea politicii de apropiere a dlui N. Titulescu faţă de 

Soviete! 

 Dar penibilele atacuri merg mai departe: se scrie şi pot apărea în ziare care susţin 

Frontul Popular, şi silinţele rodnice ale distinsului sol al Franţei, d. Delbos, – că la Bucureşti 

d. colonel Beck a făcut propagandă antisovietică, – şi că această propagandă a întâlnit o 

atmosferă favorabilă… la Curtea Regală!, – şi în unele „cercuri diriguitoare“ de la noi… 

 Mistificări şi inepţii de acestea, culese din oficinele suspecte care le colectează de pe 

trotuarele Bucureştilor, reuşesc să fie strecurate în presa franceză! În presa oficioasă a 

guvernului Chautemps, sprijinitor firesc al politicii de loialitate şi încredere pe care o 

reprezintă omul de caracter şi de ţinută, normalianul Delbos!! 

 Acelaşi domn Gabriel Péri, victimă a atâtor absurdităţi şi necuviinţe plecate de la 

Bucureşti, vom vedea curând de unde – ajunge şi la d. profesor Iorga. 

 Cităm: 

 „Guvernul Tătărăscu cuprinde câţiva membri ai Partidului Naţional-Democrat al dlui 

N. Iorga, – care, se spune, profesează o mare admiraţie pentru La Rocque – ceea ce, în 

circumstanţele prezente, rămâne o extravaganţă neliniştitoare.“ 

 Ni se va da voie să surâdem, compătimind pe sărmanele victime ale marelui european 

Madgearu… 

 Şi pe acelaşi ton neuzitat faţă de Suveranul şi de fruntaşii României, se repetă 

infamiile unei anumite categorii de agitatori inconştienţi din clubul ţărănist; se spune că 

Regele României are consilieri NAZI, cu aceeaşi superficială seninătate cu care d. profesor 

Iorga e „demascat“ din umbra suspectă în care manevrează toată jigodia demagogică a dlui 

Mihalache! 
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 În „Echo de Paris“, d. Pertinax, vechi şi încercat prieten al dlui Titulescu continuă 

insolite pledoarii pentru candidatul de pe listele căpăţăniste de la Olt! 

 D. Titulescu ar avea o autoritate europeană, – ca şi cum Europa se confundă cu un cerc 

amical de devotamente publicitare. Această autoritate formidabilă, ale cărei episoade ultime o 

fixează la aşa de minuscule dimensiuni, ar supăra înaltele cercuri de la noi; e regretabil că d. 

Pertinax cade mereu şi cu aceeaşi uşurinţă în penibila cursă pe care i-o întind de mult 

denigratorii inconştienţi ai României, agenţii odioasei demagogii spre care se îndreaptă vrăjit, 

şi imprudent, d. Titulescu… 

 D. Pertinax vorbeşte de coteriile de la noi; credem că ar fi mult mai competent să se 

ocupe de cele pe care le cunoaşte aşa de aproape, conduse prin reţeaua interlopă ale cărei 

capete se pierd în atâtea negustorii de presă continentală. 

 Rezervând subtilităţile Dsale de apreciat cunoscător al problemelor europene, Dsa ar 

evita un amestec în care încercăm cu greu să găsim măcar fărâme din distincţia şi de fineţe 

franceză… Ne-ar scuti să ne apară mereu înainte destăinuirile confratelui său de la „Je suis 

partout“, d. I. Cousteau, în ce priveşte forţa de receptivitate a atâtor ziare care sunt simple 

întreprinderi de comerţ, lucrativ uneori, nu întotdeauna însă de o calitate aleasă. 

 D. Pertinax, de a cărui onorabilitate profesională nu ne îndoim, ar evita, măcar în ce îl 

priveşte, demascarea permanentă a inspiratorilor de la noi, capabili să se scoboare şi să-şi 

injurieze Ţara, peste hotare. 

 Vom mai sublinia şi alte incursiuni deplasate pe care le fac, cu o regretabilă lipsă de 

măsură, câteva ziare franceze, care se pun în serviciul politicienilor disperaţi că nu sunt la 

guvern şi îngroziţi că nu vor mai ajunge niciodată acolo. 

 Pentru că trebuie să se ştie – d. profesor Iorga a spus-o răspicat şi de curând pentru o 

insolită atitudine a unei foi de la Praga: 

 România nu permite nici chiar celor mai buni prieteni să îi ofere sugestiuni necerute 

asupra problemelor de politică internă, ce ne privesc pe noi, exclusiv pe noi. 

 Sateliţi grafici şi recidivişti ai oficinei dlor Maniu & Madgearu, nu cunosc probabil că 

noi avem un Suveran şi că înţelegem să refuzăm neted regimul capitulaţiilor politice. 

n. g.
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„Neamul Românesc“, 16 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „MIŞCAREA“ PE MARGINEA  

POLEMICII ISCATE DE DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

Pe Maidanul Dulapului 

 

Urmărim cu toată atenţia polemica iscată în jurul dizolvării Gărzii de Fier. 

Ea constituie un fapt fără precedent în analele noastre politice. 

Din cele publicate până acum, o singură intervenţie nu poate fi discutată, aceea a dlui 

Gr. Duca, expresiune a unui sentiment de pietate, care în orice împrejurări are drept la 

respectul nostru, şi care, de altfel, nu era decât o reacţiune firească la articolul dlui N. 

Titulescu. 

                                                 
236

 Nicolae Georgescu. 
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Încă o dată, după cum a spus dl Gheorghe I. Brătianu alaltăieri, noi nu înţelegem să 

facem din probleme de politică externă o platformă electorală. Le vom discuta cu tot temeiul 

în Parlament. 

În ce priveşte chestiunea dizolvării Gărzii de Fier, afirmaţiunile şi replicile iscălite de 

foştii membri ai guvernului Duca, dintre care înregistrăm cu un sentiment de uşurare lipsa dlui 

Dinu Brătianu, impun deocamdată aceste două concluzii: 

a) Atmosfera în care se constituise guvernul din care făcea parte dl Titulescu şi 

preopinenţii săi de astăzi, care arată până la evidenţă atât intervenţia din afară, cât şi lipsa 

totală de conştiinţă şi răspundere lăuntrică. 

Concurenţa de laşitate în aruncarea răspunderilor unii asupra altora, cearta macabră în 

jurul numelui fostului lor şef de guvern şi de partid, constituie, desigur, spectacolul cel mai 

respingător al dramei ce se desfăşoară sub ochii noştri. 

b) Justificarea deplină a refuzului nostru de participare la guvernarea din 1933 şi a 

luptei noastre de atunci şi de astăzi. Şi aceşti oameni au îndrăznit cândva să vorbească de 

„autori morali“.  

 

„Mişcarea“, 16 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti]. 16 decembrie 1937 

 

În „Universul“ de azi dimineaţă, Titulescu şi-a publicat răspunsul anunţat în 

chestiunea Gărzii de Fier. Răspunsul e de o dezolantă slăbiciune. Negaţii, afirmări nesprijinite 

pe nimic, insinuări perfide, ploconeli exagerate la memoria lui Duca – nu slăbesc întru nimic 

precizările comentate în procesul-verbal de alaltăieri semnat de 15 miniştri. 

 A trimis şi Dinu Brătianu o scrisoare ziarelor, prin care explică că n-a semnat acel 

proces-verbal (sub formă de scrisoare adresată lui Grigore Duca) fiindcă în momentul 

dizolvării Gărzii se afla la Paris şi n-a luat cunoştinţă, la înapoierea sa, despre cele întâmplate, 

decât din auzite. E curios cum se leapădă acum toţi de actul de energie săvârşit în 1933 şi care 

a costat viaţa lui Duca. Oameni curajoşi, nu e vorbă. 

 În „Neamul Românesc“ de azi, a sărit şi Iorga împotriva lui Titulescu. Gestul nu e 

poate foarte elegant, dar articolul e bun. 

 Din toată cearta asta rămâne cert că Titulescu este autorul moral al dizolvării Gărzii de 

Fier. În seama Partidului Liberal, dacă nu şi a lui Duca, rămâne modul cum a fost executată 

măsura şi toate brutalităţile comise cu acest prilej. Pe acestea le-a plătit cu viaţa Duca, căci 

ceea ce a exasperat pe gardişti n-a fost dizolvarea (pe care o mai făcuse şi Mihalache), ci 

bătăile, arestările, schingiuirile şi omorurile Poliţiei. 

 

 Ziarele mai publică azi şi răspunsul lui Delbos la telegrama pe care i-a trimis-o 

Titulescu la Belgrad. Răspunsul lui Delbos e sec şi banal, dar Titulescu se mulţumeşte cu 

orice, numai numele său să rămână în permanenţă pe afiş. 
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Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, pp. 287–288. 

 

 

 

330 

 

ZIARUL „ŢARA NOASTRĂ“ PUBLICĂ UN VIRULENT ATAC,  

CU PUTERNICE NOTE PAMFLETARE, ÎMPOTRIVA LUI NICOLAE TITULESCU, PE 

MARGINEA ARTICOLULUI ACESTUIA EU ŞI GARDA DE FIER 

 

 

Noi şi d. N. Titulescu. 

Răspuns la Eu şi Garda de Fier 

 

A circulat odată prin lume o vorbă cu tâlc: idolii se ridică prin alţii şi cad prin ei înşişi. 

E adevărat. Nimeni nu contribuie cu mai multă osârdie la risipirea unei legende, decât chiar 

beneficiarul ei. Cazul dlui N. Titulescu vine să confirme încă odată această ciudată pornire de 

autofagie. Ce-şi face omul singur, nici Dumnezeu nu mai drege… 

D. N. Titulescu, după propria sa mărturisire, de care nu se mai simţea nevoie, s-a 

arătat a fi, ca toţi ceilalţi muritori, o persoană cu defecte şi însuşiri. Asupra celor dintâi eram 

cu toţii de acord. Ştiam, de pildă, că fostul învăţăcel al răposatului Take Ionescu nu-i prea 

cruţător cu banul statului, că-i place să trăiască în mijlocul unei opulenţe de maharadjah şi că 

sutele de milioane ridicate din tezaurul public au curs printre degetele lui ca nisipul în mâna 

nevinovată a copiilor, care se joacă veseli pe plaja de la Lido. Cu o dezinvoltură de 

surâzătoare ingenuă, d. N. Titulescu îndemna pe cei rămaşi acasă să consume mămăligă cu 

ceapă, dar să nu i se taie cumva dumisale porţia de icre negre aduse cu avionul şi tainul de 

şampanie franţuzească… Tot astfel, nimeni nu-şi făcea iluzia că d. N. Titulescu ar putea, în 

vreo împrejurare oarecare, să aibă ceea ce se cheamă o atitudine bărbătească. Trimisul nostru 

la Geneva, la Bad Gastein şi la St.-Moritz n-are specialitatea gesturilor de curaj. Nu poartă 

panaşi, ci flanelă. Nu mânuieşte spada, ci împunge cu acul. Se îmbracă la croitori pentru 

domni, dar glasul acestui manechin împodobit cu eleganţă se ridică până la cel mai autentic 

diapazon feminin. D. N. Titulescu are nervi – şi încă foarte des! – dar n-are muşchi. N-are 

oase, are cartilagii.  

Are unghii, dar n-are pumni. Nu strânge în braţe, ci pupă. Nu strigă, ţipă. A dovedit, 

câteodată, că are inimă de aur: întreţine după el o armată de paraziţi. N-a fost, însă, niciodată 

un caracter de bronz… A jurat iubire eternă tuturor şefilor de guvern din România şi i-a 

părăsit pe rând, pe toţi, cu surâsul pe buze. 

Cusururile acestea erau, deopotrivă, cunoscute şi iertate. Românii ziceau: are multe 

capriţuri Titulescu şi ne costă cam scump, dar ce-i al lui, e al lui. Oltean deştept şi cu 

meşteşug la vorbă! Nimeni n-ar fi putut să piardă cu atâta strălucire, ca el, faimosul proces al 

optanţilor, pe care, ca avocaţii meşteri de la tribunal, l-a lungit cât a putut. Inteligenţă, 

talent… Iată însuşirile pe care lumea i le-a atribuit cu dărnicie dlui N. Titulescu, în deplina 

convingere că i-au fost puse în leagăn de ursitoare. E drept că, pentru a întreţine iluzia, au 

intervenit tot soiul de efecte luminoase, farduri şi dresuri folosite cu dichis. O armată de 

gazetari străini, vă închipuiţi că nu de amorul artei, a fost mobilizată să facă atmosferă 

vedetei. La Bucureşti, de asemenea, confraţii noştri bine instruiţi în acest scop întreţineau o 

atmosferă de admiraţie, cu gura căscată şi cu mâna întinsă, în jurul generosului îndrumător al 

politicii externe româneşti. Fiecare întrevedere era istorică. Fiecare plimbare un triumf 

diplomatic. Fiecare silabă o frântură de genialitate… Iar noi, care încercam să coborâm pe 
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terenul realităţii româneşti această euforie de superlative gras subvenţionate, eram împiedicaţi 

să vorbim. Pe cei care îl lăudau, d. N. Titulescu îi răsplătea regeşte. (Nu din caseta sa 

particulară, desigur). În schimb, cerea guvernului, cu scene de isterie şi bătăi muiereşti din 

picior, să pună căluş la gură celor care îndrăzneau să-i scoată la lumină erorile. Scriitorul 

acestor rânduri are un volum întreg de articole despre actualul candidat la alegerile din Olt, pe 

care Cenzura de pe vremuri nu le-a lăsat să apară. Numai unul a văzut lumina tiparului, după 

ce am recurs la o vorbire cu aluzii, înlocuind numele de familie al dlui N. Titulescu printr-o 

poreclă ciugulită din Caragiale. I-am spus: „nepotul lui Farfuride“. Noroc că cititorii l-au 

ghicit. 

* 

Ei bine, nepotul lui Farfuride s-a întors în ţară. E în campanie electorală, ca tot 

românul care se respectă; scrie articole la gazetă; a intrat în polemică fără să mai fie apărat de 

creionul roşu al dlui colonel Hotineanu; dă lămuriri şi primeşte riposte; se scuză, se acuză şi 

se recuză; a coborât în pragul arenei şi lumea îl vede de-aproape, fără avantajele distanţei; 

uriaşul de pe afişele colorate nu mai păcăleşte pe nimeni, pentru că acum trebuie să se ia la 

trântă cu luptători în carne şi-n oase… 

Aşa da! 

Dar, iată că, dispărând prestigiul depărtării odată cu tămbălăul reclamei, d. N. 

Titulescu apare, nici mai mult, nici mai puţin, decât aşa cum este. A fost de ajuns o singură 

încercare de stil şi compoziţie, pagina publicată în ziarul „Universul“ şi intitulată Eu şi Garda 

de Fier, pentru ca vălul vrăjit să cadă brusc şi adevărul brutal să se arate în toată goliciunea 

lui. Unde-i deşteptăciunea? Unde-i farmecul cuvântului? Unde-i talentul? Unde-i strălucirea 

gândirii? O jalnică platitudine, ştearsă, aproape gângavă, lamentabilă ca formă, dezgustătoare 

în toate intenţiile ei, montată cu o lipsă de dibăcie care n-ar fi îngăduită niciunui debutant! De 

la primul pas al său în frământarea vieţii publice din ţară, fostul nostru întreţinut de la 

Societatea Naţiunilor a buclarisit-o. Nu numai că a început să umble cu stângul, dar a călcat 

de-a dreptul în străchini… 

Acestea nu sunt simple aprecieri răutăcioase, ci constatări întemeiate. Veţi judeca. 

Ce-a voit, din capul locului, d. N. Titulescu să arate mai înainte de a pleca spre Gura 

Boului cu cel mai proaspăt colaborator al său, diplomatul Căpăţâneanu, în campanie 

electorală? Ca să scape de pactul de… agresiune, pe care i l-a pus în vedere d. Corneliu Z. 

Codreanu, i-a venit în gând ideea de a se disculpa de acuzaţia că ar fi avut vreun amestec în 

dizolvarea Gărzii de Fier, acum patru ani, în decembrie 1933. Va să zică, o tardivă justificare 

de circumstanţă cu scopul de a-şi apăra pielea. Rău moment psihologic! Frica duce de-a 

dreptul spre laşitate; iar laşitatea se bâlbâie, minte şi se contrazice… 

Mai întâi, admiraţi eleganţa morală. D. N. Titulescu, pentru a se scoate din cauză şi a 

obţine iertarea Căpitanului, născoceşte o poveste neadevărată, răstălmăceşte faptele, întoarce 

pe dos lucruri petrecute aievea şi aruncă pe seama unui om mort răspunderea actului de 

autoritate cerut de el însuşi… Are dreptate fratele celui dispărut, d. Grigore Duca: e mai mult 

decât o impietate, e o monstruozitate… 

Această postură etică a dlui N. Titulescu, dacă ne gândim mai bine, n-ar însă nimic 

surprinzător. Cine ar fi putut să-şi închipuie că acest vorbăreţ gesticulator va face vreodată 

figură de erou, luându-şi cavalereşte întreaga responsabilitate a propriei sale biografii. Altceva 

ar putea să mire pe unii: neîndemânarea cu care autorul pledoariei Eu şi Garda de Fier îşi 

susţine teza lui, de la început compromisă. Ca să scape, d. N. Titulescu spune că „nu s-a 

amestecat în politica internă“, n-a fost decât „un tehnician al Afacerilor Străine“ şi, prin 

urmare, în chestiunea cu dizolvarea Gărzii de Fier, nu poate „să devină ţap ispăşitor“ al unei 

politici care n-a fost a sa. 

N-a fost a sa? Ce afirmaţie nesocotită! Ce minciună sfruntată! Ce răsturnare cu fundul 

în sus a unui capitol de istorie! Riposta a venit mai repede decât îşi închipuia d. N. Titulescu. 
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Toţi cei cincisprezece foşti colaboratori ai lui I.G. Duca în guvernul din luna decembrie 1933 

au sărit ca arşi, punând lucrurile la punct printr-o scrisoare categorică, clară şi tranşantă ca o 

muche de paloş, cu declaraţia concisă şi brutală că „d. N. Titulescu a cerut dizolvarea Gărzii 

de Fier ca o soluţie reclamată imperios de necesităţile politicii externe“ şi că „fără această 

dizolvare se vedea silit să demisioneze irevocabil din guvern“. Va să zică, dizolvarea Gărzii 

de Fier a fost condiţia sine qua non, pe care o punea tehnicianul N. Titulescu pentru a 

consimţi să conducă mai departe politica externă a României. Această mărturisire, venită după 

patru ani, din partea celor mai indicaţi s-o facă, are calitatea de a confirma întrutotul 

informaţia publicată de noi atunci. Răsfoiţi colecţia ziarului “Ţara Noastră“ şi veţi vedea că în 

ceea ce ne priveşte am înţeles şi am aflat că prigoana îndreptată împotriva mişcării 

naţionaliste în România n-a răsărit dintr-o nevoie a politicii interne, ci au pretins-o anumite 

cercuri cu puternică influenţă de peste graniţă, al căror exponent la Bucureşti era şi mai este 

încă d. N. Titulescu. Prieteni ai noştri, nu vă aduceţi aminte de câte ori am pronunţat, între 

altele, numele bancherului Finaly? 

În mod firesc, acţiunea Gărzii de Fier, oricât ar fi fost de turbulentă, nu prezinta, mai 

ales în preajma alegerilor din decembrie 1933, o primejdie atât de mare şi de iminentă în calea 

reuşitei guvernului I.G. Duca pentru a fi nevoie de o soluţie atât de drastică şi de iritantă ca 

aceea a dizolvării. Adevărul adevărat este că d. N. Titulescu a venit cu alarma că unii din 

aliaţii noştri sunt îngrijoraţi de progresul pe care îl realizează în România curentul de extremă-

dreaptă, cu vădite tendinţe hitleriste şi fasciste. Pentru menţinerea bunelor raporturi dintre d. 

N. Titulescu şi prietenii săi, pentru a înlesni îndeplinirea unor complicate manevre ale 

acestuia, guvernul liberal de la 1933 a dizolvat Garda de Fier, luându-şi o răspundere pe care 

a purtat-o fără să ezite şi pe care o mai poartă încă. 

* 

D. N. Titulescu nu face altceva, în explicaţiile sale, decât să arate prea vizibil că, şi în 

acele zile de încordare din decembrie 1933, a încercat să se eschiveze, să dea bir cu fugiţii şi 

să creeze o aparenţă falşe, căci singur povesteşte cum voia s-o şteargă în Cehoslovacia, ca să 

nu fie de faţă când se va semna Jurnalul Consiliului de Miniştri cu dizolvarea… A vrut să 

fugă de răspundere atunci, cum n-o să arunce vina pe alţii acum? În două ipostaze, 

răsfrângerea aceluiaşi portret moral. O admirabilă consecvenţă a lipsei de curaj! Un 

monument de ipocrizie, de falşitate şi de duplicitate. Parcă ar purta pecetea spirituală a dlui 

Iuliu Maniu. Bine spunea maestrul Istrate Micescu: „cine se aseamănă, se adună!“ 

Aceleaşi calităţi de sinceritate şi de onestitate sunt şi în celelalte două capitole din 

articolul dlui N. Titulescu. „Atitudinea faţă de Germania şi Italia“ şi „Atitudinea faţă de 

U.R.S.S.“, dar despre acestea în numărul viitor. 

Alex. Hodoş 

 

“Ţara Noastră“, 16 decembrie 1937. 
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TELEGRAMĂ TRIMISĂ DE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA BERLIN  

MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE PRIVIND 

UN COMENTARIU DE EXTREMĂ VIOLENŢĂ DIN  

„BERLINER BÖRSEN ZEITUNG“ ÎMPOTRIVA LUI NICOLAE TITULESCU  

ŞI A ARTICOLULUI SĂU EU ŞI GARDA DE FIER 
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Ministerul Regal al Afacerilor Străine 

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului 

 

Berlin, 16 decembrie 1937, ora 22,02 

Înregistrată la nr. 71 238 

din 17 decembrie 1937 

 

Externe 

Bucureşti 

 

„Berliner Börsen Zeitung“ de aseară publică o corespondenţă din Paris care reproduce 

pasagii dintr-o „scrisoare“ a domnului Titulescu, pe care o pune în legătură cu declaraţiunile 

de politică externă din articolul Eu şi Garda de Fier. 

Sus-zisul ziar acuză politica domnului Titulescu de duplicitate, întrebuinţând la adresa 

Domniei Sale calificative de o extremă violenţă. 

Brabetzianu 

3 787 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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ATAC DEFĂIMĂTOR PUBLICAT DE „BERLINER BOERSEN ZEITUNG“  

LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Verzweiflungsbrief eines „Weltpolitikers“ 

 

Zweimal Titulescu 

 

Drahtbericht der Berliner Börsen-Zeitung 

 

 Paris, 16. Dezember. – Mit hoffnungsvoller Erwartung verfolgt man in Frankreich die 

Reise des Aussenministers Delbos nach dem Südosten Europas. Allerdings haben die 

bisherigen Ergebnisse der Besprechungen in Warschau, Bukarest und Belgrad wenig 

befriedigt, und die skeptische Stimmung der Frankreich hörigen Kreise auf dem Balkan findet 

auch in den entsprechenden Pariser politischen Kreisen ihren Niederschlag. Es ist nicht 

verwunderlich, dass im Zusammenhang mit dem Verlauf der Reise und den Besprechungen in 

Paris auch alle Nebenerscheinungen  mit besonderer Spannung und Aufmerksamkeit 

verfolgt werden. Besonderes Aufsehen erregt in diesem Zusammenhang ein Brief  

Ti tulescus , der noch immer versucht, von seiner Person Aufsehen zu machen, während die 

politische Entwicklung über ihn längst die Akten geschlossen hat. Der langjährige Sachwalter 

französischer und auch bolschewistischer Interessen in Bukarest und Genf wendet sich in 

diesem Brief an einen ihm engbefreundeten französischen Politiker, den er durch „einen 

speziellen Boten eines fremden Landes – denn hier gibt es nichts weiter als 

Belagerungszustand und Zensur –“ überbringen liess. Dieser Brief ist eine einzige Jeremiade, 

die deswegen besonders interessant ist, weil sie einmal die verzweifelte Stimmung der 
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Balkanfranzosen enthüllt, zum anderen aber auch den Schreiber als den alten Charlatan aufs 

neue entlarvt. 

 Der Brief, der die Depression einseitig frankophiler Kreise auf dem Balkan 

unterstreicht, die nach den sich mehrenden Fehlschlägen der französischen Macht- und 

Einkreisungspläne in wachsendem Masse ansteigt, hat nicht nur in französischen Kreisen 

Aufsehen erregt. Er wird darüber hinaus vor allen Dingen seinen Verfasser auch in Bukarest 

endgültig aus der Liste der politisch tätigen Persönlichkeiten streichen. 

 Nach einer Darstellung seiner letzten Unterredung mit Minister Delbos beschwert  

s ich Ti tulescu  in gekränkter Eitelkeit darüber, dass man ihn seit längerer Zeit, besonders 

aber während des Delbos-Besuches, von offizieller französischer Seite völlig schneide. Ihm, 

der gestürzt sei, weil er sich zu sehr mit der französischen Sache identifiziert habe, sei das 

Gefühl der Ausgeschlossenheit aus der französischen Gesandtschaft in Bukarest „demütigend 

und unfassbar”. Er müsse sich fragen: „was gibt es denn noch zwischen Ihnen (Frankreich) 

und mir Gemeinsames”. Hier müsse, so meint Titulescu, Ministerpräsident Chautemps und 

der Präsident der Republik eingreifen. Und so bittet er, seinen Bericht diesen Persönlichkeiten 

vorzulegen „mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung und ihn zu bitten, in dem 

Früheren eine Geste der Ergebenheit Frankreich gegenüber zu sehen”. Schliesslich glaubt 

Titulescu Ratschläge über die Personalien der diplomatischen Vertretung Frankreichs in 

Rumänien erteilen zu dürfen: „Ich wiederhole nochmals, dass, solange Gesandter Thierry und 

Legationsrat Paul-Boncour Frankreich in Rumänien vertreten, Frankreich dort nur sein 

Prestige verlieren wird. Glauben Sie mir, das „französische Licht”, das das Gewissen eines 

jeden Rumänen erleuchtet, wird kleiner, seitdem wir festgestellt haben, dass es den offiziellen 

Stellen gelungen ist, die französische Freundschaft mit  anderen Freundschaften,  die  

Ihrem Vaterland  (Frankreich) völ l ig entgegengesezt  s ind , zusammenzutun.” 

* 

 Dieser – im absoluten Stil des politischen Lakeien gehaltene Jammerbrief ist uns in 

seiner Tendenz nichts Neues. Trotz seiner für die Öffentlichkeit nicht uninteressanten 

Einzelheiten interessierte uns der Hilferuf nicht weiter, wenn Titulescu nicht ausgerechnet in 

diesen Tagen in einem Bukarester  Blat te  das  genaue Gegente i l  dieses glühenden 

Bekenntnisses zum alten französischen Kurse des Kampfes gegen Deutschland niedergelegt 

hätte. Allerdings buhlt er hier nicht um die Gunst Frankreichs, denn er versucht in einem 

Artikel des Bukarester Blattes „Universul” seine Kandidatur für die Kammer zu retten. 

 Bei dieser Beschäftigung passt er sich dem heut igen  Kurse der rumänischen 

Aussenpolitik plötzlich in höchst bemerkenswerter Weise an. Er spricht von Rumäniens 

Freundschaften in Europa und erklärt, er sei „auch” Anhänger einer Freundschaft mit 

Frankreich. Aber er habe niemals gegen Ital ien  Stellung genommen. Und was 

Deutschland  anbetreffe, so habe er dem Reiche zweimal einen Beistandspakt angeboten, 

eine Behauptung, die sofort aus den Kreisen des Ministerpräsidiums entschieden dementiert 

wurde. Titulescu weiß in seinem Artikel nicht genug zu erzählen über die Herzlichkeit der 

Beziehungen, die er als Aussenminister zum Deutschen Reiche gehabt habe! Er beschliesst 

diesen Teil seiner Ausführungen mit der Feststellung, er lege Wert auf Freundschaft mit allen 

Ländern und stelle „diese Länder (also Deutschland und Italien, die Schriftl.) auf gleichen 

Fuss mit Frankreich oder England oder anderen Verbündeten Rumäniens”. 

 Wir stellen anheim, diesen Aufsatz Titulescus im „Universul” mit den Worten und 

besonders mit dem Sinn jenes Biefes zu vergleichen, den der frühere rumänische 

Aussenminister nur wenige Tage vorher an seinen französischen Freund richtete. Der 

Vergleich kennzeichnet den Brief- und Artikelschreiber, der in dem vertraulichen Briefe 

entsprechend seine wahre Gesinnung enthüllt, in dem öffentlichen Zeitungsaufsatz aber zur 

Rettung der Kandidatur sein Mäntelchen nach dem Winde hängt, als einen Hochstapler der 

internationalen Politik, über den der Stab längst gebrochen wurde. 
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 [Traducere] 

 

Scrisoare de disperare a unui „politician mondial“ 

 

De două ori Titulescu 

 

Corespondenţă telegrafică a ziarului „Berliner Boersen-Zeitung“ 

 

Paris, 16 decembrie. – Călătoria ministrului de Externe Delbos în Sud-Estul Europei 

este urmărită în Franţa cu aşteptare plină de speranţe. Ce-i drept, rezultatele de până acum ale 

convorbirilor de la Varşovia, Bucureşti şi Belgrad au fost foarte puţin mulţumitoare, iar 

scepticismul cercurilor din Balcani, aservite Franţei, are ecou şi în cercurile politice de la 

Paris. Nu este de mirare că, în legătură cu călătoria şi cu convorbirile, la Paris, toate 

fenomenele secundare se urmăresc şi ele cu  încordare şi atenţie mărită. O deosebită senzaţie a 

stârnit în acest context o  scrisoare a lui Titulescu, care încă mai încearcă să-şi pună persoana 

în evidenţă, cu toate că evoluţia politică a făcut să se închidă demult dosarul său. 

Reprezentantul  longeviv al intereselor franceze şi chiar bolşevice la Bucureşti şi Geneva se 

adresează unui politician francez, bun prieten de-al lui, trimiţându-i o scrisoare printr-un „sol 

special al unei ţări străine – căci aici domină starea de asediu şi cenzura“. Această scrisoare 

este o întreagă ieremiadă, interesantă mai ales pentru faptul că dezvăluie starea disperată de 

spirit a francofililor din Balcani, dar şi pentru că îl demască din nou pe autorul ei ca fiind un 

vechi şarlatan. 

Scrisoarea, care vădeşte depresia cercurilor prin excelenţă francofile din Balcani, 

depresie în continuă creştere odată cu eşecurile tot mai numeroase ale planurilor franceze de 

putere şi încercuire, a stârnit senzaţie nu doar în cercurile franceze, ci, mai presus de orice, îl 

va înlătura definitiv pe autorul ei şi la Bucureşti de pe lista personalităţilor politic active. 

După o evocare a ultimei sale convorbiri cu ministrul Delbos, Titulescu se plânge, 

lezat în vanitatea lui, că de mai multă vreme, dar mai ales în timpul vizitei lui Delbos, este 

complet neluat în seama de către partea oficială franceză. Lui, celui care a fost înlăturat pentru 

că s-a identificat prea mult cu cauza franceză, sentimentul de excludere de la Ambasada 

franceză din Bucureşti i se pare „umilitor şi de neînţeles“. Trebuie că s-a întrebat: „Oare ce 

mai există comun între dumneavoastră (Franţa) şi mine?“ După părerea lui Titulescu, aici se 

impune să intervină premierul Chautemps şi preşedintele Republicii, aşa că roagă să se 

prezinte raportul său acestor personalităţi „împreună cu expresia supremei mele stime şi cu 

rugămintea de a vedea în cele ce au fost un gest de devotament faţă de Franţa“. În cele din 

urmă, Titulescu crede că poate da sfaturi cu privire la personalul reprezentanţei diplomatice a 

Franţei de la Bucureşti: „Repet încă odată că, atâta timp cât trimisul Thierry şi consilierul de 

legaţie Paul-Boncour reprezintă Franţa în România, Franţa îşi va pierde acolo prestigiul. 

Credeţi-mă că «lumina franceză», care iradiază conştiinţa fiecărui român, scade de când am 

constatat că poziţiile oficiale au reuşit să alăture prietenia franceză cu alte prietenii,  care sunt 

cu totul opuse patriei dumneavoastră (Franţa)“. 

* 

Această scrisoare de jeluire – scrisă în perfectul stil al lacheului politic – nu reprezintă 

nimic nou ca tendinţă. În ciuda amănuntelor interesante pentru publicul larg, strigătul de 

ajutor nu ne-ar fi interesat foarte mult, dacă Titulescu nu ar fi publicat tocmai în aceste zile, 

într-un ziar bucureştean exact contrariul adeziunii înfocate la vechiul curs al luptei franceze 

împotriva Germaniei. Ce-i drept, el nu se străduieşte aici să obţină favoarea Franţei, ci 

încearcă, într-un articol încredinţat ziarului bucureştean „Universul“, să-şi salveze candidatura 

pentru Cameră.  
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Acest demers reliefează că el se adaptează brusc, în mod remarcabil, la  actualul curs 

al politicii externe româneşti. Vorbeşte despre prieteniile României în Europa şi declară că 

este „şi el“ adept al unei prietenii cu Franţa. Dar că nu a luat niciodată poziţie împotriva 

Italiei. Iar în ceea ce priveşte Germania, el ar fi oferit Reichului, de două ori, un pact de 

asistenţă,  afirmaţie care a fost imediat dezminţită de cercurile preşedinţiei. În articolul său, 

Titulescu nu mai pridideşte să menţioneze cordialitatea relaţiilor pe care le-a întreţinut cu 

Reichul german. Îşi încheie această parte a prezentării punctelor sale de vedere cu constatarea 

că pune preţ pe prietenia cu toate ţările şi că situează „aceste ţări [deci Germania şi Italia – 

n.red.] la acelaşi nivel cu Franţa sau Anglia sau alţi aliaţi ai României“. 

Lăsăm în seama dumneavoastră să comparaţi acest articol al lui Titulescu din 

“Universul” cu cuvintele şi mai ales cu înţelesul acelei scrisori pe care fostul ministru de 

Externe român a scris-o cu puţine zile în urmă prietenului său francez. Comparaţia este 

definitorie pentru autorul scrisorii şi al articolului menţionat, care în scrisoarea confidenţială 

dă expresie adevăratei convingeri, iar în articolul din ziar, pentru a-şi salva candidatura, se dă 

după cum bate vântul, dovedindu-se un escroc în politica internaţională, pentru care s-a 

pronunţat de mult sentinţa.  

 

„Berliner Boersen Zeitung“, ediţie de seară, 16 decembrie 1937; AMAE, fond 77/T. 34, vol. 

XI. 
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DEPEŞĂ TRIMISĂ DE ANDRÉ FRANÇOIS-PONCET,  

AMBASADOR AL FRANŢEI LA BERLIN,  

LUI CAMILLE CHAUTEMPS, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE a.i.  

AL FRANŢEI, CU PRIVIRE LA COMENTARIILE CERCURILOR GERMANE DESPRE 

VIZITA LUI YVON DELBOS ÎN EUROPA ORIENTALĂ 

 

 

D. no 1931 

 

Berlin, 16 Décembre 1937 

(Reçu : Dir. Pol., 20 Décembre) 

 

En observant, dans sa première étape, la tournée de M. Delbos en Europe orientale, les 

milieux politiques allemands n’ont pas su, tout d’abord, quelle attitude adopter. Les 

manifestations de solidarité franco-polonaise paraissent les avoir, au début, quelque peu 

déconcertées. De là un certain flottement qui s’est traduit par des jugements oscillants et 

incertains qui se résument ainsi : si la France arrive à s’entendre avec Varsovie, c’est qu’elle 

abandonne peu à peu les dangereuses chimères de la sécurité collective et de sa politique 

d’hégémonie. Faute de quoi, elle s’apercevra sans doute bien vite que les démonstrations 

d’amitié de la Pologne restent lettre morte (cf. ma dépêche no 1 905 du 9 Décembre).  

Au fur et à mesure que s’est poursuivi le voyage, la propagande germanique a retrouvé 

de l’assurance et aussi de l’effronterie, voire de la malveillance. Elle a déjà dressé un bilan 

dont les côtés négatifs l’emportent, d’après elle, sur les résultats positifs. Suivant son 

habitude, elle a mêlé aux informations les interprétations de son cru et à l’exposé des faits les 

manœuvres de dissociation. Dans un discours prononcé le 10 Décembre à Koenigsberg, M. 

Goebbels qui, par sa tournure d’esprit, est toujours enclin à porter l’optimisme officiel jusqu’à 
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la Schadenfreude, a cru pouvoir proclamer, aux applaudissements ironiques et enthousiastes 

de son auditoire, que « la randonnée de M. Delbos n’avait pas précisément revêtu un caractère 

triomphal ». 

Quand à la presse, elle a brossé, jour par jour, un tableau politique qui peut s’analyser 

comme suit.  

 

La politique de sécurité collective. – Le chef de la diplomatie française, prétendent les 

feuilles du Reich, n’est pas arrivé à rendre confiance aux gouvernements de Bucarest et de 

Belgrade, pas plus qu’à celui de Varsovie, dans les méthodes d’organisation collective. M. 

Antonesco a bien, à l’issue du banquet du 9 Décembre, proclamé son attachement à Genève, 

mais à en croire les commentateurs allemands, ce ne serait là qu’une déclaration platonique 

inspirée par le souci de ménager toutes les tendances. En réalité, la Roumanie serait résolue à 

ne plus se compromettre dans des entreprises comme celle des sanctions. Le désir qu’elle a de 

renouer des relations amicales avec Rome en fournirait la preuve. D’autre part, elle serait 

obligée de tenir compte de l’attitude de son alliée, la Yougoslavie, et celle-ci tiendrait 

justement a sauvegarder plus que jamais sa liberté de décision et d’action. Le communiqué 

final de Belgrade, a-t-on souligné ici, ne contient, en effet, qu’une allusion brève et purement 

verbale à la Société des Nations. 

 

L’influence de la France et ses alliances dans le bassin danubien. – La même volonté 

d’indépendance se manifesterait à l’égard du « système français des alliances ». Là encore, 

Belgrade se montrerait ferme et entraînerait Bucarest. Pour justifier et illustrer cette 

affirmation, les journaux berlinois ont insisté sur l’importance et le sens qu’il fallait, d’après 

eux, attribuer au voyage effectué par M. Stoyadinovitch en Italie quelques jours avant l’arrivé 

de M. Delbos. Ils on même, au moins au début, donné aux comptes rendus de ce voyage une 

place sensiblement plus grande qu’à celui du ministre français. Ils ont cherché à montrer que 

le président du Conseil yougoslave avait voulu, à côté des paroles aimables, mettre Paris 

devant le fait accompli d’une réconciliation, désormais très solide, des deux riverains de 

l’Adriatique. Le correspondant du Berliner Tageblatt à Budapest, qui s’est déjà signalé, en 

maintes occasions, par ses informations tendancieuses, a été jusqu’à écrire que les dirigeants 

serbes avaient montré peu d’empressement et gardé une certaine réserve en face des avances 

de la France.  

Dans un autre ordre d’idées, les reporters de la presse germanique ont indiqué que le 

royaume de Karageorgevitch demeurait toujours opposé au projet « d’inspiration franco-

tchèque » tendant à élargir le cadre des obligations qui lient entre eux les États de la Petite 

Entente. Sur ce point comme sur les autres, la Roumanie prendrait « une position 

intermédiaire entre Prague et Belgrade », c’est-à-dire qu’en pratique, elle se retrancherait 

derrière les objections de cette dernière capitale.  

Enfin, les efforts entrepris par Paris pour aplanir les difficultés entre la Hongrie et ses 

voisins de façon à attirer ce pays dans son « système danubien » n’auraient pas eu davantage 

de succès. Du côté roumain, la position prise à cet égard resterait flottante, voire obscure ; les 

différents partis, surtout à la veille des élections, refuseraient d’accorder aucune satisfaction 

concrète  aux minorités magyares et se paralyseraient mutuellement par des surenchères 

nationalistes. Dans le même esprit, les organes nazis ont minimisé la portée de l’entretien que 

M. Delbos a eu à son passage à Budapest avec le baron Apor.
237

  L’Angriff a même insinué 

que l’absence de M. de Kanya, « dont on avait tout d’abord annoncé qu’il se rendrait 

personnellement à la gare », avait presque la signification d’un échec pour les plans du Quai 

d’Orsay.  

                                                 
237

 Le 15 Décembre.  
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Ainsi, sur toutes les questions, déclare en termes hargneux la presse germanique, « la 

tournée de M. Delbos a révélé que les temps sont définitivement révolus où Paris maniait 

comme des simples instruments les États de l’Europe sud-orientale ». La Gazette de la 

Bourse
238

 cite, pour étayer cette appréciation, une « lettre de désespoir » que M. Titulesco, 

« le valet de la France », aurait adressée « à un homme politique français de ses amis ». 

L’ancien ministre roumain, « blessé dans sa vanité parce qu’il n’a pas été associé autant qu’il 

l’aurait voulu aux conversations de Bucarest », aurait « vidé son sac » et exposée « le recul de 

l’influence française dans son pays ». Les nationaux-paysans eux-mêmes évolueraient sous ce 

rapport. L’organe berlinois
239

 accuse, à ce propos, notre légation à Bucarest d’être intervenue, 

lors de la récente crise ministérielle, en faveur du parti libéral. On devine, du reste, entre les 

lignes de cet article, l’espoir que la confusion qui règne actuellement entre les différentes 

fractions roumaines, spécialement la paradoxale alliance électorale conclue entre les troupes 

de M. Maniu et celles de M. Codreano, auront finalement pour résultat d’émietter et de 

détruire les sentiments francophiles.  

Toutefois, ces accents de triomphe sadique paraissent quelque peu forcés. Ils 

répondent, semble-t-il, moins à une conviction absolue et intégrale qu’à une tactique de 

propagande qui croit pouvoir provoquer une certaine orientation des événements en 

l’annonçant à cor et à cri. Le ton même, souvent agressif, de ces commentaires, donne à 

penser que le dépit y tient davantage de place que l’enthousiasme.  

 

La collaboration militaire de la France avec la Roumanie. – Il faut, en effet, relever 

combien les milieux allemands ont été frappés de la collaboration militaire qui s’est établie 

entre la France et la Roumanie et qui s’est élargie encore par le récent accord prévoyant la 

livraison d’armes contre du pétrole. « La visite de Delbos est à rapprocher de celle de 

Gamelin », ont imprimé en gros caractères les journaux du Reich. L’un d’eux
240

 a essayé, il 

est vrai, d’atténuer ou de modifier la signification politique que revêt cette collaboration en 

écrivant que la Roumanie devait « pouvoir faire face à tous les dangers, en premier lieu au 

danger russe ».  

Mais la mauvaise humeur des cercles berlinois se découvre dans un entrefilet publié en 

première page par la Gazette de la Bourse. Cette feuille, dont on connaît les attaches avec la 

Wilhelmstrasse, évoquant, le 12 Décembre, les entretiens de M. Delbos, rapportait avec 

indignation des paroles qu’aurait prononcé le sous-secrétaire d’État fédéral Teodoresco
241

 ; 

celui-ci aurait dit que l’armée française était la première du monde et que l’armée allemande 

était excellente au point de vue de l’organisation, mais qu’elle était inférieure au point de vue 

de l’initiative individuelle des soldats. « Si ce général a acquis son expérience en 1916, en 

face des troupes de Mackensen, riposte le journal, il a pu se rendre compte de la valeur 

militaire de l’Allemagne ». 

 

Les relations économiques de la France avec les pays danubiens. – De même, en ce 

qui concerne les relations commerciales, il n’a pas échappé aux observateurs du IIIe Reich 

que la France faisait un effort pour développer ses échanges avec les États danubiens. Certes, 

la plupart des feuilles passent le fait sous silence, mais quelques-unes le relèvent dans des 

études techniques. La Gazette de Cologne du 9 Décembre souligne que, pour les sept premiers 

mois de l’année en cours, les achats de notre pays, dans l’ensemble de ces États, avaient 

augmenté en valeur de plus du double, « alors que l’accroissement n’est que de 60% sur le 

total des importations ». 

                                                 
238

 Numéro du 16 Décembre. 
239

 Numéro du 8 Décembre. 
240

 Gazette de Francfort du 12 Décembre. 
241

 Paul Teodorescu. 
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Pour se rassurer, l’organe rhénan essaie ensuite de montrer que cette extension du 

commerce français avec l’Europe centrale, « quoique facile à réaliser en soi puisque ce 

commerce n’est qu’une très faible fraction dans l’activité économique de la France », se 

heurtera très vite à des difficultés. Il affirme avec insistance que, « les lenteurs apportées à 

Paris à la ratification du projet d’emprunt tchécoslovaque » auraient causé à Prague une vive 

déception et que, d’autre part, les négociations franco-yougoslaves n’ont donné qu’un assez 

mince résultat.  

* 

 Il apparaît donc de plus en plus clairement qu’en proclamant l’échec du voyage de M. 

Delbos, les milieux officieux du Reich n’expriment pas entièrement leur pensée. Ils avaient 

compté que ce voyage révélerait « les nouvelles tendances de la politique française ». Ils 

espérait que Paris, non seulement « abandonnerait l’utopie de la sécurité collective », mais 

aussi « assouplirait le système de ses alliances ». En d’autres termes, on s’imaginait parfois à 

Berlin que le ministre français n’entreprenait guère cette tournée que pour maintenir les liens 

sentimentaux et qu’avant tout la France associerait l’Allemagne à l’organisation de l’Europe 

centrale. Certains publicistes ont formulé cette idée en écrivant, presque textuellement, que 

« le chef de la diplomatie française devrait tirer de ses entretiens balkaniques une leçon de 

réalisme ». Un autre témoignage du même état d’esprit se trouve dans plusieurs articles qui 

indiquent « que M. Delbos appellera sans doute l’attention des dirigeants de Prague sur la 

gravité de la question des Sudètes ». 

Au lieu d’exposer clairement ses desseins et la limite de ses ambitions, l’Allemagne 

cherche toujours à écarter pratiquement les puissances occidentales du bassin danubien. Les 

faits, ne répondant pas, ou très imparfaitement, à cette attente, les dirigeants de Berlin 

exhalent leur colère. Ils se vengent, pour ainsi dire, en insistant avec véhémence sur les 

divergences de vues qui, d’après eux, subsistent, en tout cas, entre Paris, Varsovie, Bucarest et 

Belgrade. Ils s’efforcent ainsi d’élargir les fissures que nous nous employons à combler et ils 

poursuivent, à la fois par la propagande et par la pression, les manœuvres dont ils viennent de 

constater les résultats, à leur gré encore insuffisants.  

 

[Traducere] 

 

D. nr. 1931 

 

Berlin, 16 decembrie 1937 

(Primită: Direcţia Politică, 20 decembrie) 

 

 Urmărind, în prima sa etapă, turneul dlui Delbos în Europa Orientală, cercurile politice 

germane nu au ştiut, iniţial, ce atitudine să adopte. Manifestările de solidaritate franco-

poloneză păreau, la început, să le fi deconcertat puţin. De aici şi o oarecare incertitudine care 

s-a tradus prin judecăţi oscilante şi nesigure care se rezumă astfel: dacă Franţa ajunge să se 

înţeleagă Varşovia, o face pentru că abandonează încetul cu încetul himerele primejdioase ale 

securităţii colective şi ale politicii ei de hegemonie. Dacă nu, îşi va da seama foarte repede, 

fără îndoială, că demonstraţiile de prietenie ale Poloniei rămân literă moartă (cf. telegrama nr. 

1 905 din 9 decembrie).  

Pe măsura desfăşurării călătoriei, propaganda germană şi-a regăsit aplombul şi 

obrăznicia, ba chiar reaua-voinţă. A elaborat deja un bilanţ în care părţile negative, după 

opinia ei, primează faţă de rezultatele pozitive. Potrivit obiceiului ei, a amestecat printre 

informaţii şi interpretări proprii, iar în expunerea faptelor manevrele de disociere. Într-un 

discurs pronunţat la 10 decembrie la Königsberg, dl Goebbels care, din fire, este întotdeauna 
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înclinat să împingă optimismul oficial până la Schadenfreude
242

, a crezut de cuviinţă să poată 

proclama, în aplauzele ironice şi entuziaste ale auditoriului său, că „plimbarea dlui Delbos nu 

a îmbrăcat neapărat un caracter triumfal“.  

În ceea ce priveşte presa, ea a prezentat, zi de zi, în linii mari, un tablou politic care 

poate fi analizat după cum urmează. 

 

Politica de securitate colectivă. – Şeful diplomaţiei franceze, după cum pretind ziarele 

din Reich, nu a reuşit să dea guvernelor de la Bucureşti şi Belgrad, nici celui de la Varşovia, 

încredere în metodele de organizare colectivă. Dl [Victor] Antonescu a proclamat, la sfârşitul 

banchetului de la 9 decembrie, ataşamentul faţă de Geneva, dar, dacă ar fi să dăm crezare 

comentatorilor germani, nu ar fi fost decât o declaraţie platonică inspirată de grija de a menaja 

toate tendinţele. În realitate, România ar fi hotărâtă să nu se mai compromită în întreprinderi 

precum cea a sancţiunilor. O dovadă ar fi dorinţa ei de a reînnoda relaţiile prieteneşti cu 

Roma. Pe de altă parte, ar fi obligată să ţină seama de atitudinea aliatului ei, Iugoslavia, iar 

aceasta ar tinde pe drept să salvgardeze mai mult ca oricând libertatea ei de decizie şi de 

acţiune. Comunicatul final de la Belgrad, s-a subliniat aici, nu conţine, într-adevăr, decât o 

aluzie succintă şi pur verbală la Societatea Naţiunilor.  

 

Influenţa Franţei şi alianţele ei în Bazinul dunărean. – Aceeaşi voinţă de 

independenţă s-ar manifesta şi în privinţa „sistemului francez de alianţe“. Şi în cazul acesta, 

Belgradul s-ar arăta ferm şi ar antrena Bucureştii. Pentru a justifica şi ilustra această afirmaţie, 

ziarele berlineze au insistat asupra importanţei şi sensului ce trebuia, potrivit lor, atribuite 

vizitei efectuate de dl Stojandinović în Italia cu câteva zile înainte de sosirea dlui Delbos. 

Ziarele au acordat, cel puţin la început, chiar un spaţiu sensibil mai mare relatărilor despre 

această călătorie decât vizitei ministrului francez. Au încercat să arate că preşedintele 

Consiliului iugoslav a vrut, în afara cuvintelor amabile, să pună Franţa în faţa faptului împlinit 

al unei reconcilieri, de aici înainte foarte solidă, a celor două state riverane la Adriatica. 

Corespondentul ziarului „Berliner Tageblatt“ la Budapesta, care s-a făcut deja remarcat, cu 

mai multe prilejuri, prin informaţiile sale tendenţioase, a ajuns până la a scrie că liderii sârbi 

nu s-au dovedit prea grăbiţi şi au păstrat o oarecare rezervă faţă de avansurile Franţei.  

Într-o altă ordine de idei, reporterii presei germane au arătat că regatul familiei 

Karadjordjević s-ar opune în continuare proiectului de „inspiraţie franco-cehă“ tinzând să 

lărgească cadrul obligaţiilor ce leagă între ele statele Micii Înţelegeri. În această privinţă, ca şi 

în altele, România s-ar situa pe „o poziţie intermediară între Praga şi Belgrad“, şi anume, s-ar 

retranşa, practic vorbind, în spatele obiecţiilor acestei din urmă capitale.  

În sfârşit, eforturile depuse de Paris pentru aplanarea dificultăţilor între Ungaria şi 

vecinii ei astfel încât să atragă această ţară în „sistemul ei dunărean“ n-ar fi avut nici ele mai 

mult succes. Din partea română, poziţia adoptată în această privinţă ar rămâne indecisă, mai 

bine spus obscură; diferitele partide, mai ales în preziua alegerilor, ar refuza să acorde orice 

satisfacţie concretă minorităţilor maghiare şi s-ar paraliza reciproc prin supralicitări 

naţionaliste. În acelaşi spirit, organele naziste au minimalizat importanţa întrevederii avute de 

dl Delbos în trecerea sa prin Budapesta cu baronul Apor.
243

 Ziarul „Angriff“ a insinuat chiar 

că absenţa dlui de Kanya, „despre care s-a anunţat iniţial că s-ar duce personal la gară“, ar 

avea aproape semnificaţia unui eşec pentru planurile Quai d’Orsay-ului. 

Astfel, în toate chestiunile, declară în termeni aspri presa germană, „turneul dlui 

Delbos a arătat că sunt definitiv revolute acele vremuri în care Parisul manipula ţările Europei 

Orientale ca pe nişte simple instrumente“. „La Gazette de la Bourse“
244

 citează, pentru a veni 
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 Schadenfreude (germ.) – Bucuria că îi merge altcuiva rău. 
243

 15 decembrie.  
244

 Numărul din 16 decembrie. 
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în sprijinul acestei aprecieri, o „scrisoare de disperare“ pe care dl Titulescu, „valetul Franţei“, 

ar fi adresat-o „unui om politic francez, unul dintre prietenii săi“. Fostul ministru român, 

„rănit în vanitatea sa pentru că nu a fost asociat convorbirilor de la Bucureşti atât cât şi-ar fi 

dorit“, şi-ar fi „deşertat sacul“ şi ar fi dat în vileag „reculul influenţei franceze în ţara sa“. 

Naţional-ţărăniştii înşişi ar evolua în acest sens. Organul berlinez
245

 acuză, în acest sens, 

legaţia noastră de la Bucureşti de a fi intervenit, cu ocazia recentei crize ministeriale, în 

favoarea Partidului Liberal. Se ghiceşte, în rest, printre rândurile acestui articol, speranţa că 

acea confuzie care domneşte în momentul de faţă între diferitele fracţiuni române, în special 

paradoxala alianţă electorală încheiată între trupele dlui Maniu şi cele ale dlui Codreanu, va 

avea, în cele din urmă, ca rezultat fărâmiţarea şi distrugerea sentimentelor francofile.  

Aceste accente de triumf sadic par totuşi oarecum forţate. Ele răspund, pare-se, mai 

puţin unei convingeri absolute şi integrale decât unei tactici propagandistice care crede să 

poată provoca o anumită orientare a evenimentelor, anunţând-o cu surle şi trâmbiţe. Tonul 

însuşi, adesea agresiv, al acestor comentarii, te face să gândeşti că ranchiuna este mai mare 

decât entuziasmul.  

 

Colaborarea militară a Franţei cu România. – Trebuie într-adevăr arătat cât de mult 

au fost lovite cercurile germane de colaborarea militară stabilită între Franţa şi România şi 

care s-a lărgit şi mai mult în urma recentului acord ce prevede livrarea de arme contra petrol. 

„Vizita lui Delbos trebuie legată de cea a lui Gamelin“, au titrat cu litere de-a şchioapă ziarele 

din Reich. Unul dintre ele,
246

 a încercat, este adevărat, să atenueze sau să modifice 

semnificaţia politică ce îmbracă această colaborare, scriind că România ar trebui „să poată 

face faţă tuturor pericolelor, în primul rând pericolului rus“. 

Însă proasta dispoziţie a cercurilor berlineze se dezvăluie într-un mic articol publicat 

pe prima pagină de ziarul „Gazette de la Bourse“. Această publicaţie, ale cărei legături cu 

Wilhelmstrasse sunt cunoscute, evocând, la 12 decembrie, întrevederile dlui Delbos, 

reproducea cu indignare cuvintele ce ar fi fost pronunţate de subsecretarul de stat 

Teodorescu
247

; acesta ar fi spus că armata franceză este prima din lume şi că armata germană 

este excelentă din punct de vedere al organizării, dar că este inferioară din punctul de vedere 

al iniţiativei personale a soldaţilor. „Dacă acest general şi-a câştigat experienţa în 1916, în faţa 

trupelor lui Mackensen, ripostează ziarul, şi-a putut da seama de valoarea militară a 

Germaniei“.  

 

Relaţiile economice ale Franţei cu ţările dunărene. – Tot astfel, în ceea ce priveşte 

relaţiile comerciale, nu a scăpat observatorilor celui de-al Treilea Reich, faptul că Franţa se 

străduieşte să dezvolte schimburile sale cu statele dunărene. Desigur, majoritatea ziarelor trec 

sub tăcere faptul, dar unele îl scot în evidenţă în studiile tehnice. „Gazette de Cologne“ din 9 

decembrie subliniază că, pentru primele şapte luni ale anului în curs, achiziţiile făcute de ţara 

noastră, în ansamblul acestor state, au sporit mai mult decât dublu ca valoare, „în timp ce la 

nivelul tuturor importurilor nu s-a înregistrat decât o creştere de 60%“. 

Pentru a se linişti, organul renan încearcă apoi să arate că această extindere a 

comerţului Franţei cu Europa Centrală, „oricât de uşor de realizat în sine întrucât acest comerţ 

nu este decât o mică parte din activitatea economică a Franţei“, se va lovi foarte curând de 

dificultăţi. Ziarul afirmă cu insistenţă că „încetinirile ce au avut loc la Paris în privinţa 

ratificării proiectului de împrumut cehoslovac“ ar fi provocat la Praga o puternică decepţie şi 

că, pe de altă parte, negocierile franco-iugoslave nu au avut decât un rezultat destul de slab.  

* 
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 Numărul din 8 decembrie. 
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 „Gazette de Francfort“, din 12 decembrie. 
247

 Paul Teodorescu. 
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 Apare deci din ce în ce mai clar că, proclamând eşecul călătoriei dlui Delbos, cercurile 

oficioase ale Reichului nu exprimă tot ceea ce gândesc. Au contat că această călătorie ar 

dezvălui „noile tendinţe ale politicii franceze“. Sperau ca Parisul, nu numai că „va abandona 

utopia securităţii colective“, dar şi „va mlădia sistemul ei de alianţe“. În alţi termeni, cei de la 

Berlin îşi imaginau uneori că ministrul francez nu întreprindea nicidecum acest turneu decât 

pentru a menţine legăturile sentimentale şi că înainte de toate Franţa ar asocia Germania la 

organizarea Europei Centrale. Anumiţi publicişti au formulat această idee scriind, aproape 

textual, că „şeful diplomaţiei franceze ar trebui să tragă din întrevederile sale balcanice o 

lecţie de realism“. O altă dovadă a aceleaşi stări de spirit se găseşte în mai multe articole care 

indică faptul că dl Delbos va atrage fără îndoială atenţia conducătorilor de la Praga asupra 

gravităţii chestiunii sudeţilor“.  

În loc să expună clar ţelurile şi limitele ambiţiilor ei, Germania caută întotdeauna să 

îndepărteze efectiv puterile occidentale din bazinul dunărean. Faptele, nerăspunzând, sau 

răspunzând nesatisfăcător, acestei aşteptări, conducătorii de la Berlin îşi exaltă furia. Se 

răzbună, ca să spunem aşa, insistând cu vehemenţă asupra divergenţelor de vederi care, 

potrivit lor, subzistă, în orice caz, între Paris, Varşovia, Bucureşti şi Belgrad. Se străduiesc 

astfel să mărească fisurile pe care noi încercăm să le umplem şi ei continuă, în egală măsură 

prin propagandă şi prin presiune, manevrele ale căror rezultate le constată, şi care, după 

părerea lor, sunt încă insuficiente.  
 
Documents diplomatiques français. 1932–1939, 2-e série (1936–1939), tome VII (29 

Septembre 1937–16 Janvier 1938), Paris, Imprimerie Nationale, 1972, doc. 360, pp. 729–731. 

 

 

 

334 

 

RĂSPUNSUL DAT DE NICOLAE TITULESCU  

SCRISORII FOŞTILOR COLABORATORI AI LUI I.G. DUCA  

CU PRIVIRE LA ACUZA DE IMPLICARE A SA  

ÎN DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 

N. Titulescu răspunde 

 

 Opinia publică a urmărit cu un deosebit interes discuţiunea deschisă asupra dizolvării 

Gărzii de Fier. Primul articol al dlui N. Titulescu, intitulat Eu şi Garda de Fier, a provocat 

intervenţia dlui Grigore Duca, fratele fostului prim-ministru, căreia i-au răspuns 15 dintre 

foştii colaboratori ai lui I.G. Duca, tăgăduind exactitatea afirmaţiilor dlui N. Titulescu şi 

susţinând că regretatul I.G. Duca le-ar fi spus că dl Titulescu a cerut să se dizolve Garda de 

Fier. 

 Au intervenit de asemenea precizările aduse de dl Al.P. Necşeşti publicate ieri şi 

scrisoarea dlui Dinu Brătianu – care n-a semnat alături de ceilalţi colaboratori ai lui I.G. Duca 

–, scrisoare publicată în altă parte a numărului de faţă. 

 Dl N. Titulescu, care, imediat după intervenţia dlui Grigore Duca, a promis că va 

răspunde după ce foştii colaboratori ai lui I.G. Duca îşi vor spune cuvântul, a trimis 

directorului nostru următoarea scrisoare: 

 

Scumpe dle director, 
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 Am luat cunoştinţă din ziare de scrisoarea dlui Grigore Duca, pe care personal n-am 

primit-o niciodată, precum şi de răspunsul foştilor colaboratori ai lui Ion Duca către fratele 

său, d. Grigore Duca. 

 Sunt gata, la timp, să public în facsimil, copii de pe anumite procese-verbale purtând 

semnătura principalilor autori ai scrisorii către d. Grigore Duca, pentru a arăta opiniei 

publice ce valoare au aceste semnături. 

 Deocamdată, pentru a curma scurt orice polemică, voi adăuga următoarele declaraţii 

care vor fi ultimele, căci eu am o prea mare experienţă spre a face jocul politic al acelora care, 

deţinând în chip ilegal puterea, pot să tragă în mine cu tunul, pe când eu nu pot să întrebuinţez 

faţă de ei decât bastonul. 

 

„Sfruntată minciună colectivă“ 

 

 În ce priveşte scrisoarea celor 15 colaboratori ai lui Ion Duca, declar că mă găsesc în 

faţa unei sfruntate minciuni colective întovărăşită de acte de devotament faţă de Partidul 

Liberal care primează totul, cum ar fi cazul dlui dr. Angelescu şi al dlui Lapedatu, 

preşedintele Academiei etc. 

 Scrisoarea de răspuns a foştilor colaboratori ai lui Ion Duca începe prin afirmaţia că nu 

se poate polemiza astăzi „cu un fost coleg care a uitat regulile şi uzanţele elementare ce stau la 

baza oricărei colaborări ministeriale şi care, sub stăpânirea unui exagerat instinct de 

conservare personală, sacrifică îndatoriri despre care niciun om care a practicat autoritatea 

ministerială nu poate trece“. 

 Nu pot admite ca acei care m-au demis din guvern precum se ştie, să-şi aroge dreptul 

de a vorbi de uzanţele guvernamentale. 

 Cât despre practica autorităţii ministeriale, eu am exercitat-o efectiv timp de aproape 

20 ani, pe când d. Tătărescu, beneficiar al unei nenorociri, şi-a creat de patru ani iluzia că o 

exercită. 

 Colaboratorii marelui Ion Duca vorbesc de instinctul de conservare personală până la 

gradul de a sacrifica onoarea şi îndatoririle de om. 

 Poate fi vorba de mine? 

 NU. 

 Acei care îşi sacrifică onoarea şi uzanţele colaborării ministeriale sunt înşişi membrii 

guvernului Tătărescu, care, candidând pe toată ţara şi care, neavând curajul de a declara pe 

faţă că sunt autorii dizolvării Gărzii de Fier, azvârlă toată răspunderea pe mine, tocmai în 

scopul de a capta bunăvoinţa adversarilor lor. 

 Este rizibil pentru oricine a trăit momentele din 1933, ca mine, să vadă cum guvernul 

dlui Tătărescu face în 1937 un mea culpa faţă de Garda de Fier. 

 Eu am declarat categoric în articolul meu din „Universul“, publicat în 12 decembrie 

1937, de două ori, lucruri pe care văd că cei 15 colaboratori ai lui Ion Duca nici nu le 

relevează. 

 

Solidar, da, – autor, nu! 

 

 În adevăr, am spus în acel articol că „nu înţeleg să critic politica Partidului Liberal; nu 

înţeleg nici să mă desolidarizez de actele mele din diferitele ministere liberale“, şi că eu 

„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“. 

 Solidar cu Ion Duca, DA; autor-inspirator al măsurilor luate de el şi de Partidul 

Liberal, NU. 
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 Este curios că niciunul din cei 15 semnatari ai acestei scrisori nu pun în gura mea un 

cuvânt despre dizolvarea Gărzii de Fier, ci fac să vorbească numai un mort. 

 Dar dacă morţii nu mai vorbesc, cele ce au vorbit se găsesc deseori consemnate la alţii 

şi pot servi la restabilirea adevărului. 

 În „La Revue des Deux Mondes“ din 1934, tomul I, sub semnătura lui René Pinon şi 

sub titlul Asasinatul lui Duca, se pot citi următoarele: 

 „Cu prilejul ultimei sale vizite la Paris, în luna iunie [adică cu 6 luni înainte de 

dizolvarea Gărzii de Fier, n.N.T.], d. Jean Duca, cu a cărui prietenie eram de multă vreme 

onorat, mi-a expus programul pe care voia să-l aplice, în cazul probabil şi prevăzut al 

însărcinării, înainte de finele anului, de a constitui un minister.“ 

 „El era un amic fidel al Franţei, un partizan fervent al politicii Micii Înţelegeri şi îşi 

propunea să-i dezvolte activitatea economică. El era îngrijorat de acţiunea Gărzii de Fier care 

pretindea să aclimatizeze în România fascismul italian, şi, mai ales, naţional-socialismul 

german.“ 

 „Ţara mea, spunea în substanţă Ion Duca, nu are nevoie, pentru a ieşi din dificultăţile 

politice prin care trece din cauza crizei economice, să importe din străinătate aceste remedii 

violente; pericolul comunist nu este alarmant. Ţăranii noştri, cinstiţi şi muncitori, legaţi de 

bucata lor de pământ, văd prea de aproape mizeria fraţilor lor din Ucraina, pentru a se lăsa 

seduşi de doctrina bolşevică.“ 

 „Ar fi de ajuns României să regăsească mâna forte a lui Ion Brătianu, să aibă un şef 

capabil de a asigura ordinea internă şi de a duce în exterior o politică de pace şi de înţelegere 

economică.“ 

 Mai departe se spune în articolul lui René Pinon: 

 „Unul din primele sale acte, când a venit la putere, a fost dizolvarea Gărzii de Fier, 

precum şi interzicerea afiliaţiilor ei de a prezenta candidaţi la alegeri.“ 

 „Aceste măsuri, care în executarea lor au fost poate prea brutale, au exasperat pe 

membrii acestei asociaţii şi au împins, pe câţiva dintre ei, la asasinat.“ 

 

Aplicarea măsurilor de dizolvare 

 

 Ţiu să adaug că dacă Partidul Liberal mă poate considera solidar cu actul juridic al 

dizolvării Gărzilor de Fier, eu nu am nicio răspundere pentru punerea în practică a măsurilor 

luate împotriva membrilor lor. 

 Se recunoaşte deci că sechestrarea a mii de oameni în noaptea de la 9–10 decembrie 

1933, regimul aplicat în închisori, regimul aplicat acelor încarceraţi în cazematele închisorii 

de la Jilava au revoltat Garda de Fier mai mult decât actul juridic al dizolvării. 

 Or, nu numai că nu am răspunderea aplicării acestor măsuri, căci nu eu eram ministru 

de Interne, dar în tot acest interval eu am fost lipsă din România. 

 

Străinătatea n-a cerut dizolvarea 

 

 În ce mă priveşte pe mine, pot să afirm că niciodată nu mi-au venit de peste graniţă 

sugestiuni pentru dizolvarea Gărzii de Fier şi că nu am cerut niciodată lui Ion Duca 

dizolvarea Gărzii de Fier. 

 Afirm că niciodată Ion Duca nu mi-a cerut mie să nu dizolve Garda de Fier. 

 Este curios că cei 15 semnatari declară că „de la preşedintele de Consiliu, până la cel 

mai tânăr dintre miniştri au fost de acord de a nu dizolva Garda de Fier“. 

 Scrisoarea dlui Necşeşti, pentru care trebuie să-i exprim recunoştinţa mea adâncă, 

dovedeşte contrariul. 
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 Dar cum? S-ar fi putut face în guvernul liberal o discuţie atât de importantă, fără ca eu 

să fiu prezent? 

 Ce fel de moravuri politice sunt acelea pe care le afirmă cei 15 semnatari, când din ele 

rezultă că o chestiune de importanţa acesteia s-a putut decide fără mine, membru în guvern? 

 Cei 15 semnatari spun că hotărârea guvernului ar fi fost de a nu dizolva Garda de Fier. 

 Am fost eu prezent la acel Consiliu de Miniştri? 

 Care a fost părerea mea? 

 Am cerut eu în Consiliul de Miniştri dizolvarea Gărzii de Fier şi m-am izbit de 

rezistenţa unanimă a membrilor lui? 

 Niciodată. 

 

Adevăratul motiv al demisiunii 

 

 Afirm că nu am demisionat niciodată pe chestiunea dizolvării Gărzii de Fier şi că 

niciodată chestiunea aceasta n-a făcut obiect de discuţie între Ion Duca şi mine, ci am 

demisionat pentru faptul că o convorbire pe care am avut-o într-un înalt loc a apărut în ziarul 

„Cuvântul“ din 5 decembrie 1933. 

 Eu l-am sfătuit totdeauna pe Ion Duca să nu facă dizolvarea fără decret. 

 Eu am de la Ion Duca un comunicat care spune: 

 „De altfel, după cum se ştie, d. Titulescu şi-a făcut o regulă din a nu se amesteca în 

chestiunile de politică internă.“ 

 Mai mult, la 8 noiembrie 1933, pe când eram ministru de Externe în cabinetul Vaida, 

amicul meu Ion Duca mi-a telefonat pentru a-mi spune că deputatul italian Choselschi a avut 

o primire triumfală făcută de Garda de Fier şi că va continua să vadă Garda de Fier la Galaţi şi 

la Iaşi. 

 „Aceasta nu o admit – a spus Ion Duca – deoarece noi suntem pentru dizolvarea Gărzii 

de Fier şi această manifestaţie nu poate decât să strice ţării.“ 

 Eu nu înţeleg ce concepţie îşi face Partidul Liberal de fostul său şef, Ion Duca. 

 Îl vede oare ca pe un om mic pe care l-aş fi putut conduce în orice direcţie? 

 Eu păstrez despre Ion Duca imaginea unui mare om de stat şi am povestit o scenă, cu 

privire la el, colegilor mei de la universitate, adăugând că, dacă cineva se ridică la asemenea 

înălţimi ca Ion Duca, fie măcar o dată în viaţa lui, îşi poate spune cu mândrie că nu şi-a 

pierdut viaţa. 

 

Cine e „actualul înalt personagiu“ 

 

 Eu am fost foarte politicos cu Partidul Liberal. 

 Dar când văd ce încearcă el astăzi împotriva mea, nu mă pot împiedica să adaug, 

deocamdată, faptele următoare: 

 „Actualul înalt personagiu“ de care vorbesc în articolul din 12 decembrie, venit să mă 

vadă de mai multe ori pentru a-mi spune că dacă nu cade guvernul Vaida şi nu se dizolvă 

Gărzile de Fier, ele se vor întări atât de mult încât ordinea internă va fi distrusă, este însuşi d. 

Tătărescu. 

 În al doilea rând, atunci când în înalt loc, Ion Duca, după ce a obţinut dizolvarea Gărzii 

de Fier, mi-a spus că dacă demisionez se va interpreta demisia mea ca împotriva dizolvării, 

am răspuns că dacă îmi retrag demisia se va interpreta gestul meu ca un act în favoarea 

dizolvării Gărzii de Fier. 

 Atunci mi s-a spus: 

 „Aceasta niciodată, căci pentru dizolvarea Gărzii de Fier au fost o serie de membri ai 

Partidului Liberal, în cap cu Ion Duca, Franasovici, Inculeţ, Tătărescu, Cipăianu etc.“ 
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 „Cum îţi poţi închipui că d-ta, care colaborezi ca tehnician în politica externă, poţi fi 

luat drept inspiratorul unei măsuri de politică internă de aşa anvergură?“ 

 Şi când eu am fost alături de Ion Duca numai din iubire pentru el şi pentru a-l acoperi, 

sacrificându-mi teoria că nu se poate dizolva Garda de Fier decât pe cale de decret, pot fi eu 

acuzat de derobare de la răspunderile mele politice? Este această afirmare un act de 

onestitate? 

 Rămâne un fapt peste care nu se poate trece: Partidul Liberal a cerut, pe cale de presă, 

încă din vara anului 1933, dizolvarea Gărzilor de Fier. 

 Eu am citat numai 25 articole din cele publicate de „Viitorul“, începând cu data de 17 

octombrie 1933. 

 Dar câte alte articole nu a scris „Viitorul“ înainte! 

 Şi nu a făcut Ion Duca destăinuirea intenţiilor sale de a dizolva Gărzile de Fier lui 

René Pinon în iunie 1933? 

 În toată această perioadă eu am fost ministru de Externe în cabinetul Vaida, care nu 

voia această dizolvare şi guvernam împreună cu el pe baza acestui program. 

 

„Imposibil de polemizat“ 

 

 Este imposibil de polemizat cu un guvern care are în mâinile lui toate armele. 

 Scrisoarea dată de colaboratorii lui Ion Duca a fost radiodifuzată. 

 Dacă aş cere eu să răspund la radio, mi s-ar refuza. 

 Întrunirile publice sunt permise pentru liberali. Dacă însă le fac naţional-ţărăniştii, ei 

primesc valuri de gaze lacrimogene. 

 Trăim sub cel mai ruşinos regim pe care l-a avut ţara. 

 Când mă gândesc că la un articol politic, obiectiv, documentat şi bazat numai pe fapte 

şi scrisuri, ca cel din 12 decembrie, mi se răspunde aşa cum a făcut d. Grigore Duca şi 

colaboratorii lui Ion Duca, îmi vine să cred că am făcut o greşeală. 

 Nu trebuia să intitulez articolul meu Eu şi Garda de Fier, ci Eu şi Partidul Naţional 

Liberal. 

 Îţi cer iertare, ţie, Jean Duca, acolo unde te afli, pentru faptele pe care am fost silit să 

le dezvălui, dar de patru ani de zile ştiam că se şopteşte în rândurile partidului tău că eu aş fi 

inspiratorul măsurii pe care ai luat-o, atunci când eu m-am solidarizat cu tine, din dragoste şi 

încredere, la o politică pe care o voiai demult. 

 Îţi mai cer iertare pentru micimile la care sunt silit să mă scobor spre a răspunde 

acelora care ţi-au fost mai de aproape. 

 Pentru mine vei rămâne toată viaţa o Icoană a Neamului. 

 

 Primiţi, vă rog, domnule director, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

N. Titulescu 

 
„Universul“, 17 decembrie 1937; AMAE, Fond 77/T. 34, vol. 11. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „DREPTATEA“ ÎMPOTRIVA CELOR CARE 

LANSEAZĂ ATACURI LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU 
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„Leul rănit şi măgari în ofensivă…“ 

 

Fabula leului rănit şi a măgarilor sănătoşi în ofensivă se verifică perfect cu prilejul 

răfuielilor dlui N. Titulescu. 

Strălucitul nostru diplomat, reîntors în ţară, după mari servicii aduse patriei în 

străinătate, a reluat contactul cu solul natal din judeţul Olt, prezentându-se alegătorilor pentru 

un mandat de deputat. 

Evident, dacă d. Nichifor Robu sau subtilul Stan Ghiţescu au dreptul să-şi spună 

cuvântul în Parlament, se contestă de către violenţi măgari à la Sandu Hodoş şi Bejan de la 

„Naţionalul Nou“ acest drept dlui N. Titulescu. 

Măgarii liberali şi măgăruşii cuzişti sunt în ofensivă împotriva unui leu pe care-l 

socotesc rănit. 

Grabă inutilă: d. Titulescu răspunde cu vârf şi îndesat. Apariţia acestui luptător pe 

arena politică devine din zi în zi mai senzaţională. 

 

„Dreptatea“, 17 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT DE ZIARUL „NEAMUL ROMÂNESC“ CONŢINÂND  

NOI ATACURI LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

A doua scrisoare – şi ultima... 

 

 D. N. Titulescu a socotit că e bine să dea încă o serie de lămuriri. Ca de obicei, nu a 

reuşit să clarifice nimic. 

 Ideea dizolvării Gărzii de Fier a aflat-o – dacă urmărim explicaţiile – din ziare. Nu e 

vinovat că a fost de acord cu acel act de guvernământ. Era „tehnician“ şi nu făcea politică. Tot 

aşa cum nu se gândeşte să facă nici acum. 

 Aşadar e responsabil, dar mai responsabil este I.G. Duca. Duce loialitatea până acolo 

încât se declară copărtaş al dizolvării, dar autor, asta nu! Cu niciun preţ! 

 D. Titulescu a elucidat prin urmare şi acest proces, optând pentru o răspundere 

parţială, şi pentru capul de listă de la Olt în tovărăşia celuilalt mare european local, d. 

Căpăţâneanu… 

 Dar, ca totdeauna, Dsa a mai scăpat câteva declaraţii, care trec cu mult dincolo de 

Maidanul Dulapului. S-a destăinuit lansând o inexactitate: că era pentru Italia şi cu inima 

sfâşiată de sancţiunile Genevei! 

 D. profesor Iorga a precizat care a fost, de fapt, atitudinea ministrului de Externe de 

atunci, al României: contra Romei, pentru sancţiuni riguroase şi generalizate. 

 Dar d. Titulescu a fost împiedicat la timp să realizeze ceea ce urmărea; – şi într-o zi 

vom spune noi, de ce nu s-au extins sancţiunile la produsele de petrol 

 În concluzie, şi pentru astăzi: 

 D. N. Titulescu subtilizează adevăruri limpezi. Aleargă la diversiuni care nu pot avea 

ecou… Operează exact ca la Maidanul Dulapului. 

 Şi, în toate aceste ipostaze, e sfâşietor. 

 

„Neamul Românesc“, 17 decembrie 1937. 
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ALEXANDRU HODOŞ LANSEAZĂ ÎN ZIARUL „ŢARA NOASTRĂ“  

NOI ATACURI VIRULENTE LA ADRESA LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Noi şi d. N. Titulescu. 

Politica externă: atitudinea faţă de Germania, Italia şi U.R.S.S. 

 

Să intrăm de-a dreptul în subiect. 

În declaraţiile făcute gazetelor, pentru a explica inexplicabilul pact de neagresiune al 

mişcării legionare cu internaţional-ţărăniştii înfieraţi cu atâta hotărâre până mai ieri, d. 

Corneliu Z. Codreanu a arătat că bunăvoinţa dumisale nu se extinde şi asupra dlui N. 

Titulescu, din două motive. Mai întâi, fiindcă d. N. Titulescu a avut acum patru ani un rol 

hotărâtor în dizolvarea Gărzii de Fier, iar în al doilea rând, pentru că d. Corneliu Z. Codreanu 

are în politica externă convingeri cu totul opuse celor pe care le profesează fostul nostru 

delegat la Societatea Naţiunilor. 

Obsedat de această adversitate, sub stăpânirea fricii, d. N. Titulescu a publicat 

recentele explicaţii, stârnind, cum s-a văzut, dispreţul unora, revolta altora, ca şi compătimirea 

câtorva. Ne-am ocupat, la rândul nostru, de lamentabila disculpare în chestiunea dizolvării 

Gărzii de Fier, constatând că d. N. Titulescu a încercat zadarnic să răstălmăcească realitatea, 

aruncând asupra unui om mort răspunderea măsurii, pe care el cel dintâi o ceruse, din motive 

cu totul străine de necesitatea menţinerii ordinii în ţară. 

D. N. Titulescu a mers însă şi mai departe cu temenelele. A ţinut să dea mai mult decât 

era nevoie, ignorând, desigur nu din neştiinţa limbii franceze, proverbul cu aluzii la excesul de 

zel în materie de pupătură: qui trop embrasse, mal étreint
248

… D. Corneliu Z. Codreanu 

spusese, fără prea multă toaletă de stil şi compoziţie: – „Dacă aş veni la guvern, în 48 ore aş 

încheia alianţă cu Germania şi cu Italia!“ Iar candidatul lui Căpăţâneanu de la Olt, ca să intre 

în voia Căpitanului, care nu vrea să-l ierte, se jură pe tot ce are mai scump că nici el nu 

urmăreşte altceva! – „Da, este adevărat, sunt prietenul Franţei – zice d. N. Titulescu – dar 

aceasta nu mă împiedică să fac o politică de apropiere şi cu Italia, şi cu Germania.“ Câte 

vorbe, atâtea minciuni. D. N. Titulescu nu-i nici prietenul Franţei, căreia i-a făcut un rău 

serviciu prin toate manevrele sale, după cum nici n-a căutat vreodată să se apropie de Italia şi 

de Germania. N-o spunem noi. O ştie o lume întreagă, fiindcă faptele sunt prea bine cunoscute 

tuturor. 

Hotărât lucru, d. N. Titulescu săvârşeşte două erori iniţiale, care-i taie de la început 

orice posibilitate de a convinge pe cineva. Îşi închipuie că nimeni nu află ceea ce se petrece 

şi-i socoteşte pe cititori mai proşti decât i-a lăsat Dumnezeu. E o purtare care nu dovedeşte 

inteligenţă. Pisica s-o fi crezând foarte isteaţă când îşi acopere murdăria cu cenuşă ca să nu 

miroasă; după cum struţul are o diplomaţie cu totul personală când bagă capul în nisip, ca să 

nu fie văzut. Iată-l pe fostul nostru ministru de Externe în atitudinea unui mare prieten al 

Romei şi al Berlinului… Habar n-aveţi dumneavoastră cât îl iubeşte d. N. Titulescu pe 

Mussolini! (Nici Ducele însuşi n-a aflat încă…) 

Pentru Adolf Hitler, cel puţin, nutreşte o veritabilă slăbiciune. (Dacă ar fi putut să 

bănuiască măcar, Führer-ul, ce mare prieten avea în mijlocul Micii Antante!) Cu o seninătate 

                                                 
248

 Qui trop embrasse, mal étreint (fr.) – Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul. 
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de muiere guralivă, care nu recunoaşte că a călcat strâmb nici când e prinsă în flagrant delict, 

d. N. Titulescu ne aruncă praf în ochi şi îşi închipuie că ipocrizia sa mai face victime. Nici 

pomeneală! 

– „În ce priveşte Italia, voi expune în Parlament rolul pe care l-am jucat în chestiunea 

sancţiunilor“, se eschivează din capul locului d. N. Titulescu. În Parlament? Când? După 

sărbătorile Crăciunului, prin februarie? De ce să aşteptăm până atunci? Cum va fi în stare s-o 

mai învârtească marele diplomat ca să facă din zi, noapte şi din alb, negru? Rolul pe care l-a 

jucat în chestiunea sancţiunilor nu-i secret. Drama nu s-a petrecut între culise, ci în văzul 

lumii. Mulţumită italofobiei dlui N. Titulescu, România a fost ţara care s-a grăbit să aplice cu 

cea mai mare străşnicie planul de represiune economică împotriva Italiei, luând înainte pe 

tema aceasta chiar guvernului din Londra. La aceasta s-a mai adăugat faimosul incident cu 

ziariştii italieni de la Geneva, venit să confirme un interviu mai vechi, în care d. N. Titulescu 

îl batjocorise pe d. Mussolini cu ironii usturătoare, foarte apreciate în tabăra Honigmanilor şi 

Blumenfelzilor de la noi… 

Se înţelege că asemenea repetate manifestări de ostilitate nu puteau să rămână fără 

replică. Întreaga presă fascistă s-a repezit asupra dlui N. Titulescu, atacându-l cu o 

înverşunare specific meridională. Ministrul nostru de Externe era copleşit de o adevărată 

avalanşă de epitete, pomenindu-se despre maimuţe, despre mongoli, despre ţigani, sub 

pornirea unei declarate vindicte personale. Cum a izbutit d. N. Titulescu să-şi aranjeze în toată 

Italia această atmosferă, care numai amicală nu se putea numi? Îl priveşte. În orice caz, 

sentimentul public italian îi era atât de ostil, încât, cu adevărat, o apropiere între cele două ţări 

devenise cu neputinţă, câtă vreme politica externă a României se găsea, ca o moşie prost 

gospodărită, pe mâna dlui N. Titulescu! (Adăugăm, în paranteză, că acelaşi lucru s-a întâmplat 

cu Polonia: din motive cu totul personale, d. N. Titulescu încercase să strice o alianţă de cea 

mai mare însemnătate pentru apărarea hotarelor româneşti în Răsărit.) 

D. N. Titulescu ar dori acum să punem la o parte toate aceste dovezi şi să-l credem pe 

cuvânt că toată Italia îl iubeşte… Dar ştiţi ce argument aduce? Iată-l, copiat textual din proza 

sa proprie: – „Dacă aş fi avut o atitudine neamicală faţă de Italia, n-aş fi avut plăcerea să văd 

pe d. Ugo Sola, venit să mă asculte în Gara de Nord…“ Da, da, nu vă miraţi, nu vă faceţi 

cruce, nu scuipaţi în sân, aşa vorbeşte sforarul genial, diplomatul care s-a măsurat cu contele 

Apponyi, olteanul deştept, strălucitul orator de la Geneva! Ca agent electoral de mâna a doua, 

de pe vremea răposatului Take Ionescu. Într-adevăr, ca la Maidanul Dulapului… Cum, adică? 

D. N. Titulescu, întorcându-se din străinătate şi purtând încă pe joben urmele ouălor clocite cu 

care l-a gratificat toată opinia fascistă, de la Veneţia la Taormina şi de la Genova la Brindisi, a 

zărit pe peronul Gării de Nord silueta ministrului Italiei la Bucureşti şi dintr-odată s-a liniştit 

şi şi-a zis în sinea lui: – „Gazetele italiene nu ştiu ce scriu, cu Mussolini stăm bine!“ 

Ţara poate să-şi dea seama astăzi de uluitoarea lipsă de seriozitate a dlui N. Titulescu. 

Noi eram lămuriţi mai demult… 

* 

Cu Germania, d. N. Titulescu pretinde că urmărea încheierea unei strânse înţelegeri. – 

„În anul 1936, pe când eram la Paris, cu prilejul vizitei M.S. Regelui, am însărcinat pe 

ministrul nostru la Berlin să ofere Germaniei un pact de asistenţă mutuală.“ Un pact de 

asistenţă mutuală, ştiţi bine ce însemnează. Dintr-o asemenea legătură decurg îndatoriri de 

sprijin şi ajutor reciproc, pe cale politică, diplomatică şi militară. Lucru lămurit… Dar, ne 

întrebăm noi, contra cui s-ar fi îndreptat pactul de asistenţă mutuală cu Germania? Fără 

îndoială, nu contra Poloniei, cu care suntem aliaţi. Nici contra Cehoslovaciei, cu care ne 

găsim alături în Mica Înţelegere. Ci, pur şi simplu, contra Rusiei Sovietice. O garanţie de 

linişte şi de siguranţă faţă de guvernul de la Moscova? Nimic de spus. Excelentă idee! 
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Atât numai că, în acelaşi timp, d. N. Titulescu – şiret nevoie mare! – trata şi cu 

guvernul de la Moscova şi Rusia Sovietică. Contra cui? Desigur, nu contra Bulgariei, nici 

contra Chinei. Ci, evident, contra Germaniei.  

D. N. Titulescu s-o fi mirat de ce propunerea sa n-a fost imediat acceptată la Berlin, ba 

chiar o fi rămas mâhnit de refuzul, de altfel politicos, cu care a fost întâmpinat. Trebuia să se 

gândească puţin să-şi dea seama că poziţia navigatorului cu fundul în două luntrii nu-i 

niciodată cea mai comodă. Bigamia nu-i îngăduită, nici în materie de politică externă. Nu poţi 

să fii şi cu Hristos şi cu Iuda. Zicătoarea românească glumeşte că-i rău să ajungi vizitiu la cal 

alb şi bărbat la nevastă văduvă. Dar nici slugă la doi stăpâni nu-i bine… 

Slugă la doi stăpâni? Nu. D. N. Titulescu n-a izbutit să meargă atât de departe. Metoda 

duplicităţii n-a dat roade. Germania l-a refuzat. Iar fostul dictator al politicii noastre externe a 

rămas în braţe cu U.R.S.S. Aici nu mai încap îndoieli. Pactul de asistenţă mutuală cu Rusia 

Sovietică a vrut să-l încheie. Pe vremea când îl negocia, a tăgăduit necontenit. Noi, însă, am 

cunoscut adevărul. Cartea dlui Jan Šeba, fostul ministru al Cehoslovaciei la Bucureşti, l-a 

confirmat. Acum vine d. N. Titulescu însuşi şi nu numai că mărturiseşte tratativele cu d. 

Litvinov, dar dă în vileag chiar clauzele pe care ar fi fost să le cuprindă pactul, în ceea ce 

priveşte trecerea trupelor sovietice prin România. Iar d. N. Titulescu ne îndeamnă să nu fim 

prea alarmaţi, fiindcă armatele lui Voroşilov n-ar fi trecut Nistrul decât cu prealabilul 

consimţământ al dumisale. Foarte mulţumiţi de o asemenea chezăşie… 

* 

Nu mai continuăm. Suntem lămuriţi. O legendă de-o viaţă se prăbuşeşte în fărâme la 

pământ. A căzut prestigiul distanţei, mirajul s-a risipit. D. N. Titulescu a fost tratat în stea 

europeană, a avut impresari care i-au întreţinut faima cu tot soiul de şiretlicuri, a avut un 

strălucit contract în valută forte, dar l-a costat mult reclama… Acum, totul s-a redus la 

proporţii normale. Răsfăţatul reuniunilor de pe malul lacului Leman scrie articole la 

„Universul“ şi candidează, în căpăţâna listei, la alegerile din Olt. Acasă la noi, apare aşa cum 

a fost totdeauna, grandilocvent, neserios şi cu pandalii…  

Vedeta de cinema, după ce s-au stins reflectoarele, s-a şters fardul şi a dispărut trucajul 

peliculei, se arată, între ai ei, aşa cum a născut-o maică-sa: lălâie şi toantă. 

Alex. Hodoş 

 

„Ţara Noastră“, 17 decembrie 1937. 
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ZIARUL „CURENTUL“ COMPLETEAZĂ SERIA MARTORILOR  

ÎN PROBLEMA DIZOLVĂRII GĂRZII DE FIER 

 

 

Redeschiderea procesului dizolvării Gărzii de Fier. 

Mărturia dlui Victor Antonescu. Discuţia va fi adusă în Parlament 

 

Procesul politic al dizolvării Gărzii de Fier – actualizat prin articolul dlui Titulescu şi 

prin răspunsul membrilor fostului guvern Duca – menţine interesul public prin polemica tot 

mai vie, deschisă în jurul răspunderii acestui act. 

După schimbul de scrisori, făcut până în prezent, d. Titulescu va răspunde, astăzi, 

printr-o nouă scrisoare, în care va căuta ca, repunând în discuţie răspunderea dizolvării, să 

producă noi dovezi asupra lipsei Dsale de iniţiativă în luarea acestei deciziuni. 
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După cât se ştie, rămăsese încă îndoială în ce priveşte faptul semnării de către d. 

Titulescu a Jurnalului Consiliului de Miniştri pentru dizolvarea Gărzii de Fier. 

Căutându-se originalul acestui Jurnal, s-a găsit că d. N. Titulescu a semnat şi Dsa acest 

Jurnal, alături de ceilalţi membri ai guvernului. 

Cercurile guvernamentale mai adaugă chiar că hotărârea dizolvării n-a putut fi luată în 

Consiliul de Miniştri, ţinut în acel timp. 

După acel Consiliu, d. N. Titulescu a chemat la locuinţa Dsale pe I.G. Duca, pentru a-i 

impune soluţia dizolvării. 

În vizita făcută de fostul preşedinte al Consiliului la d. Titulescu, I.G. Duca a fost 

însoţit şi de d. Victor Antonescu, „înaltul personaj“ vizat în articolul dlui Titulescu. 

D. Antonescu deţinea atunci portofoliul Justiţiei. 

Luând parte la toată conversaţia avută cu acel prilej de I.G. Duca cu d. N. Titulescu, 

actualul ministru de Externe a putut face interesante precizări asupra atitudinii avute în acel 

timp de predecesorul Dsale. 

Astfel, după mărturia dlui Victor Antonescu, ar reieşi că d. N. Titulescu a ţinut să 

afirme, în acea conversaţie, că nu-şi va mai putea continua activitatea pe tărâmul politicii 

externe atâta timp cât în politica internă nu se obţine dizolvarea Gărzii de Fier. 

Aceleaşi argumente ar fi fost utilizate apoi şi în audienţa comună, avută cu I.G. Duca, 

în cadrul căreia fostul ministru de Externe s-a menţinut, cu fermitate, la punctul de vedere al 

dizolvării Gărzii de Fier pe cale de decret-lege. 

Acestea sunt, precizăm, informaţiunile suplimentare ce se dau, din izvor 

guvernamental, asupra pasionantei polemici iscate pe tema dizolvării Gărzii de Fier. 

Din partea foştilor conducători ai acestei organizaţii, se afirmă că se va veni cu 

preţioase dovezi în răspunsul pe care d. Corneliu Codreanu şi-l rezervă a-l da la sfârşitul 

acestei polemici. 

* 

De altfel, discuţia va fi reluată pe larg şi în Parlament, când vor lua cuvântul toţi cei 

ce-au participat la conciliabulele duse în decembrie 1933 şi în special dnii V. Antonescu, R. 

Franasovici, V. Iamandi, N. Budurescu şi C. Tătăranu. 

 

O precizare a ziarului „Viitorul“ 

 

În această chestiune, oficiosul guvernului publică următoarea precizare:  

„Faţă de afirmaţiunile unor ziare prin care se arată că unii dintre colaboratorii 

guvernului lui I.G. Duca nu au semnat scrisoarea de răspuns adresată dlui Grigore Duca, 

ţinem să facem următoarele precizări:  

D. C.I.C. Brătianu, ministru de Finanţe în guvernul Duca, se găsea la Paris în acel timp 

şi deci nu a participat la nicio discuţie privitoare la Garda de Fier. 

D. Victor Slăvescu, care se găseşte în propagandă electorală în judeţul Covurlui, a 

trimis telegrafic adeziunea Dsale. 

D. Gh. Assan, fost subsecretar de stat, este actualmente ministrul nostru la 

Copenhaga“. 

 

Întâmpinarea dlui Dinu Brătianu 

 

Punându-se în discuţie absenţa semnăturii dlui Dinu Brătianu de pe răspunsul dat de 

guvern dlui Titulescu, şeful Partidului Liberal a trimis următoarea întâmpinare ziarului 

„Universul“: 

Domnule director, 
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Ziarul „Universul“, după ce publică scrisoarea adresată de foştii miniştri din guvernul 

Duca către d. Gr. Duca, adaugă o notiţă prin care arată că iscălitura mea lipseşte de pe acea 

scrisoare. 

Cum cititorii dvs. pot interpreta acest fapt ca o desolidarizare a mea atât la dizolvarea 

Gărzii de Fier, cât şi la scrisoarea foştilor mei colegi, vă rog să publicaţi că singurul motiv 

pentru care nu am iscălit această scrisoare este că, în timpul când s-a luat deciziunea 

Consiliului de Miniştri, eram la Paris şi, prin urmare, nu am putut lua parte la hotărârile luate 

şi nu am cunoscut discuţiunile din Consiliul de Miniştri decât prin spusele altor persoane. 

Primiţi, dle director, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni. 

Const. I.C. Brătianu 

15 decembrie 1937 

 

„Curentul“, 17 decembrie 1937. 
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ZIARUL „ADEVĂRUL“ INCRIMINEAZĂ  

POLEMICA ÎN JURUL DIZOLVĂRII GĂRZII DE FIER  

CA UN ACT DĂUNĂTOR DEMOCRAŢIEI 

 

 

Discuţia în jurul dizolvării Gărzii de Fier. 

Cui foloseşte această polemică? 

 

 În toiul acestei încordate campanii electorale, d. N. Titulescu a deschis un proces: cine 

a avut iniţiativa şi răspunderea dizolvării Gărzii de Fier. 

 Nu vom ascunde nedumerirea provocată în lumea politică de intervenţia neaşteptată a 

fostului ministru de Externe. D. Titulescu a revenit în politica internă după o absenţă de 

douăzeci de ani. Dsa a precizat că obiectivul principal al acţiunii va fi lămurirea şi susţinerea 

politicii externe pe care Dsa a practicat-o şi care-i pare ameninţată sub presiunea frământărilor 

interne din ultima vreme. 

 Concepţiile sale asupra problemelor internaţionale presupuneau vederi net 

democratice, inspirate din ideile largi şi generoase care stau la baza Societăţii Naţiunilor, al 

cărei susţinător fervent a fost şi este d. Titulescu. În bună logică, nu era greu de prevăzut care 

va fi orientarea internă a dlui Titulescu. 

 Dsa a tratat într-adevăr un cartel electoral cu Partidul Naţional Ţărănesc. Între timp a 

intervenit un incident: d. Corneliu Zelea Codreanu a declarat că faţă de d. Titulescu mişcarea 

legionară ia poziţie de agresiune. 

 Lucrul era şi natural, date fiind deosebirile fundamentale de concepţie dintre d. 

Titulescu şi membrii partidului Totul pentru Ţară. 

 Era de aşteptat ca, la rândul său, d. Titulescu să ia poziţie hotărâtă contra partidului 

Totul pentru Ţară, explicând opiniei publice, cu autoritatea Dsale, ţelurile urmărite de această 

mişcare şi primejdiile care ar surveni pentru ţară dacă s-ar adopta politica ei externă. 

 D. Titulescu s-a pus însă, din primul moment, într-o poziţie de defensivă. 

 Fostul ministru de Externe a redeschis procesul dizolvării Gărzii de Fier, lăsând 

impresia că nu vrea să-şi asume o deciziune a guvernului Duca din 1933, de care totuşi Dsa 

este legat prin solidaritatea ministerială. 
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 Fireşte, e bine ca orice chestiune rezolvată în împrejurări excepţionale să fie luminată 

până în cele mai mici detalii. Chestiunea dizolvării Gărzii de Fier putea fi discutată mai târziu, 

după campania electorală, când opinia publică n-ar mai avea impresia unei disculpări, a unei 

vini pe care unii şi-o asumă, de care alţii se feresc. 

 Foştii miniştri din guvernul I.G. Duca precizează astfel politica acelui cabinet faţă de 

mişcările extremiste: 

 „Dizolvarea Gărzii de Fier a fost un act de hotărâre colectivă a întregului guvern din 

decembrie 1933 şi nimeni dintre noi nu înţelege să se derobeze de la răspunderile pe care 

fiecare în parte şi toţi laolaltă le-am luat cu prilejul desăvârşirii acestui act. 

 În ceea ce priveşte rolul pe care fiecare dintre noi l-a avut în luarea acestei hotărâri, 

dacă nu s-ar fi produs uluitoarele destăinuiri ale dlui Titulescu, am fi răspuns simplu că în 

hotărârile colective ale unui guvern nu se pot căuta nici deosebiri de vederi, nici gradaţii în 

răspunderi. 

 Dar, în urma acestor destăinuiri care desfigurează atât de grav faptele, ne vedem siliţi 

să precizăm împrejurările care au dus la măsura dizolvării. 

 Este exact că unul din punctele programatice ale Partidului Naţional Liberal în 1933 a 

fost stăvilirea şi reprimarea tuturor exceselor extremiste, fie de stânga, fie de dreapta, în care 

am văzut şi vedem şi azi o ameninţare a ordinii şi a legalităţii în stat.“ 

 Asupra chestiei esenţiale deci nu poate fi discuţiune. 

 Campania „Viitorului“ împotriva extremismului, citată de d. Titulescu, mărturiile dlui 

René Pinon de la „Revue des deux Mondes“, – ultimul argument al dlui Titulescu – nu arată 

decât concepţiile consecvente ale lui Ion Duca faţă de mişcarea fascisto-hitleristă din 

România. Totuşi, membrii guvernului Duca declară că, fiind pusă în discuţie natura şi 

aplicarea măsurilor ce urmau să fie luate, guvernul de atunci nu s-a oprit la soluţia dizolvării 

şi a făcut-o numai in extremis, după ce d. Titulescu a considerat-o tot ca o „soluţiune 

reclamată imperios de necesităţile politicii externe“. 

 Aici este punctul controversat al chestiunii. D. Titulescu declară că n-a avut această 

atitudine şi că a cerut numai ca dizolvarea să se facă prin decret regal. Lucrul n-are importanţă 

deoarece decretul nu acoperă pe miniştri. De altfel, însuşi d. Titulescu declară că Partiul 

Liberal îl poate face solidar cu actul juridic al dizolvării „Gărzii de Fier“. 

 Atunci întrebăm: la ce foloseşte toată discuţia? 

 Indiferent de felul cum s-au petrecut lucrurile, indiferent de argumentele pe care le dau 

unii sau alţii, situaţia este clară: guvernul de atunci a luat o măsură care solidarizează pe toţi 

membrii săi. 

 Încă o dată deci: cui foloseşte această polemică? 

 În niciun caz democraţiei pe care şi d. Titulescu şi guvernul pretind că o apără. 

 Dar d. Titulescu afirmă că polemica este imposibilă în împrejurările actuale. Din 

moment ce ea nu serveşte cauza democraţiei – şi lasă impresia unei diversiuni cu scopul de a 

complace mişcării extremiste – ea nu este nici de dorit. 

A.B.C. 

„Adevărul“, 17 decembrie 1937. 

 

 

 

340 

 

ZIARUL „VIITORUL“ REPRODUCE PĂRŢI ALE EXPUNERII  

FĂCUTE DE VICTOR IAMANDI, MINISTRU AL INSTRUCŢIUNII,  

CULTELOR ŞI ARTELOR, PRIVIND CHESTIUNEA  

DIZOLVĂRII GĂRZII DE FIER ŞI  
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RĂSPUNDEREA LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

[Iaşi, 18 decembrie 1937] 

 

Tot în chestia dizolvării Gărzii de Fier. 

Câteva interesante preciziuni ale dlui ministru Iamandi 

 

Iaşi, 18. – Cu prilejul unei întruniri ce a avut loc sâmbătă la Sfatul Negustoresc, d. 

ministru Iamandi a făcut o expunere, răspunzând dlui Titulescu în chestia dizolvării Gărzii de 

Fier. 

Dsa a cetit din jurnalul său zilnic următoarele: 

La 7 decembrie 1933, a avut loc la locuinţa lui Duca o consfătuire ministerială la care 

s-a hotărât ca Garda de Fier să nu fie dizolvată. 

În aceeaşi seară a venit în gară d. Titulescu, cu care Duca a avut o consfătuire de 3 ore. 

A doua zi, primul-ministru m-a chemat acasă la dânsul şi mi-a spus: 

„Am fost silit să revin asupra hotărârii pe care am luat-o aseară că nu trebuie să 

dizolvăm Garda de Fier. În cursul dimineţii, împreună cu membrii din guvern desemnaţi de 

mine, s-a redactat Jurnalul Consiliului de Miniştri în această chestiune.“ 

Surprins de această neaşteptată schimbare a hotărârii luate în ajun, am întrebat pe 

Duca ce a intervenit pentru a-l determina să ajungă la asemenea deciziune. 

Duca mi-a răspuns: „După ce ne-am despărţit, l-am văzut pe Titulescu, căruia 

aducându-i la cunoştinţă hotărârea noastră de a nu dizolva Garda de Fier, mi-a replicat că dacă 

nu dizolvăm Garda, el nu mai îşi poate lua răspunderea conducerii politice externe şi că 

pleacă imediat din guvern. 

După ceasuri întregi de discuţie şi după intervenţiuni stăruitoare făcute zadarnic pe 

lângă el pentru a nu ne sili la acest act, am fost nevoiţi pentru a nu provoca o criză de guvern 

înaintea alegerilor, să-l asigurăm pe d. Titulescu că vom dizolva Garda.“ 

Întrebându-l apoi pe Duca ce este adevărat din versiunea care circulă că d. Titulescu ar 

voi ca dizolvarea Gărzii de Fier să se facă prin Decret regal, am primit următorul răspuns: „E 

adevărat că Titulescu ne-a cerut ca dizolvarea să se facă prin Decret regal, dar eu m-am opus 

categoric. 

Motivele opunerii mele sunt şi de natură legală şi de ordin moral. 

De natură legală, pentru că sub regimul nostru constituţional dizolvarea unei grupări 

politice socotită ca primejdioasă, siguranţa statului nu se poate face decât pe cale de Jurnal al 

Consiliului de Miniştri şi în acest caz este un act de guvernământ, sau printr-o lege votată de 

Parlament. 

Niciodată însă prin Decret regal. 

De ordin moral, pentru că nu pot sub niciun motiv conveni să ne acoperim un act de 

răspundere de guvern, care ne aparţine exclusiv, cu persoana Regelui. 

Dacă adepţii Gărzii de Fier sunt în adevăr capabili să comită, aşa precum se spune, un 

act de teroare, să-l comită împotriva mea, să mă împuşte pe mine.“ 

D. Iamandi continuă: în cea de a doua scrisoare, d. Titulescu se declară solidar numai 

din punct de vedere juridic cu actul dizolvării Gărzii de Fier şi încearcă să repudieze aplicarea 

acestei hotărâri crezând că astfel poate să tempereze agresivitatea acestei organizaţiuni 

împotriva sa. 

Această scindare a răspunderii sale constituie o nouă denaturare a adevărului şi o nouă 

manifestare a laşităţii sale, pe care nicio conştiinţă onestă din această ţară nu i-o poate ierta. 

Pot să afirm că dacă a fost cineva în guvern care a voit şi a cerut ca reprimarea Gărzii 

de Fier să fie mult mai severă decât a fost, acela a fost d. Titulescu. 
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Dacă va fi nevoie, şi cred că va fi, la timpul oportun şi în Parlament, unde îl aşteptăm 

cu nerăbdare pe d. Titulescu, vom vorbi deschis despre tot ce a constituit atitudinea sa în 

chestiunea Gărzii de Fier şi în alte chesiuni tot atât de importante, pentru a arăta lumii întregi 

în toată goliciunea sa pe omul care s-a erijat în mentor moral şi politic al acestei ţări, fiind 

suportat şi tolerat ani de-a rândul şi din consideraţiuni care astăzi se dovedesc a nu avea 

niciun temei. 

 

„Viitorul“, 21 decembrie 1937. 
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ADRESĂ PRIN CARE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA BERLIN TRIMITE  

LUI VICTOR ANTONESCU, MINISTRU AL AFACERILOR EXTERNE  

AL ROMÂNIEI, ARTICOLUL PUBLICAT ÎN „BERLINER BOERSEN ZEITUNG“ 

PRIVIND RELAŢIILE TITULESCU–DELBOS 

 

 

Legaţiunea Regală a României 

Nr. 4 096 

 

Berlin, 18 decembrie 1937 

Înregistrată la MAS cu nr. 72 499/22 decembrie 1937 

 

Anexe: 

 

Domnule ministru, 

Am onoarea a înainta aci-alăturat Excelenţei Voastre articolul publicat în „Berliner 

Boersen Zeitung“ din 16 decembrie crt., despre care am informat pe Excelenţa Voastră cu 

telegrama mea nr. 3 787 din 16 crt. 

Adaug că Direcţia Presei din Ministerul Afacerilor Străine german a declarat ataşatului 

nostru de presă că regretă termenii insultători cuprinşi în articolul corespondentului din Paris 

al acelui ziar, termeni ce nu sunt obişnuiţi în presa germană, şi că a luat din proprie iniţiativă 

măsuri ca o atare abatere să nu se mai producă. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţiuini. 

V. Brabeţianu 

 

Excelenţei Sale 

domnului V. Antonescu 

ministrul Afacerilor Străine 

etc. etc. etc. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. XI. 
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PROIECTUL UNUI DISCURS ELECTORAL  
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AL LUI NICOLAE TITULESCU DIFUZAT ÎN ORAŞUL SLATINA 

 

 

[ante 18 decembrie 1937, Bucureşti] 

 

 Iubiţi cetăţeni ai Slatinei,
249

 

 Împiedicat de a veni în mijlocul vostru, ţiu totuşi să vă trimet cuvântul meu, pentru a 

vă spune care este situaţia de astăzi şi care este datoria voastră. 

 România trăieşte de la un rând de vreme sub un regim personal în care minciuna 

triumfă, iar răspunderea nu se întâlneşte niciodată. 

 Voi ştiţi că nu fac politică internă. 

Voi ştiţi că mi-am consacrat ultimii ani ai vieţii pentru a susţine interesele naţionale 

peste graniţă. 

Demis dintr-un guvern în condiţiuni necunoscute până astăzi, am hotărât să încep lupta 

mea internă pentru a arăta linia de conducere ce trebuie să adopte România. 

Partidul Liberal este neputincios şi menţinerea lui la putere, printr-una din 

numeroasele grupări în care s-a sfărâmat, este un act care violează conştiinţa oricărui om 

cinstit. 

Partidul Naţional Ţărănist, devotat Coroanei, devotat ţărănimii, devotat ideii păstrării 

graniţelor noastre actuale prin alianţele ce avem, a fost, în mod nedrept, exclus de la putere. 

Mă găsiţi alături de el pentru că toată viaţa mea am fost acolo unde era şi dreptatea. 

În judeţul vostru am legături care mă fac să spun că aduc un aport Partidului Naţional 

Ţărănist. 

Eu nu aveam nevoie să candidez în alegerile actuale, căci sunt senator de drept. 

De altfel, dacă voi fi ales singur pe lista naţional-ţărănistă, vă declar de pe acum că 

optez pentru locul meu de la Senat şi las liber locul de deputat al şefului vostru, domnul 

Căpăţâneanu, care m-a mişcat prin sentimentele frumoase pe care mi le-a arătat.
250

  

Dar ca fiu al Oltului am voit să vă exprimaţi voturile în favoarea mea. 

Ştiu că împotriva voastră se duce urgie. 

Va veni timpul când funcţionarii care vă persecută astăzi, de la cel mai mare la cel mai 

mic, vor fi răspunzători în faţa mea. 

Eu cer autorităţilor judeţene şi comunale să ne trateze cu dreptate, iar nu să sugrume 

libertatea alegerilor, căci aceasta nu servă la nimic. 

Situaţia internaţională este foarte gravă. 

Guvernul nu îşi dă seama de ea şi se ocupă numai de acţiuni mici, ca şi cum marile 

greutăţi de din afară nu ar exista. 

Vrăjmaşii ţării pândesc şi vor împărţirea Rom[âniei] Mari de azi, pentru care s-au 

jertfit 800 mii de români şi pentru care am luptat timp de aproape 20 de ani. 

O singură rugă fac Cerului: să nu-mi iasă dreptatea în România mică. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 1–2. 

 

 

 

                                                 
249

 Nu dispunem de o transcriere a textului înregistrat pe placa de patefon care a fost folosită în campania 

electorală. Am identificat în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe proiectul unui discurs electoral pe care 

Nicolae Titulescu ar fi trebuit să-l ţină în faţa sătenilor din judeţul Olt. Nu este exclus ca acesta să reprezinte un 

proiect (unul dintre proiectele) cuvântării înregistrate pe placa de patefon, după cum nu este exclus ca acest text 

să fi fost destinat unei anume împrejurări, legată însă tot de campania electorală. 
250

 Pasajul cules cursiv a fost şters de Nicolae Titulescu din proiectul iniţial. 
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DISCURSUL ELECTORAL AL LUI NICOLAE TITULESCU  

ÎNREGISTRAT PE PLĂCI DE PATEFON, DIFUZAT  

ÎN TIMPUL CAMPANIEI ELECTORALE ÎN JUDEŢUL OLT 

 

 

Discuri cu discursul dlui Titulescu 

 

D. N. Titulescu, fost ministru de Externe, candidând în fruntea listei naţional-ţărăniste 

de la Olt, nu va putea să plece în acel judeţ pentru a conduce propaganda electorală, fiind 

suferind. 

Dsa a făcut însă să se imprime pe discuri de patefon discursul ce urma să-l ţină 

alegătorilor de la Olt. 

Discursul, imprimat pe plăci, cu marca primei societăţi româneşti „Pan“, va fi difuzat 

în judeţul Olt, de un megafon, instalat pe o autocamionetă, care va parcurge toate comunele 

din judeţ. 

* 

Discursul dlui N. Titulescu are următorul cuprins: 

„Cetăţeni ai Oltului, 

Sunt adânc mişcat prin faptul că mă regăsesc pe pământul strămoşesc din judeţul Olt. 

Aici tatăl meu a fost şeful Partidului Liberal, dar pe vremea marelui Brătianu
251

, iar nu 

falşilor lui moştenitori, a oamenilor mici, care îl reprezintă astăzi. 

În cuprinsul acestui judeţ mi-am petrecut copilăria. 

În judeţul vostru m-am căsătorit cu o fiică a Oltului. 

În judeţul vostru, înainte de a fi ministru, am fost prietenul ţăranului de pretutindeni. 

Judecătoriile de ocol sunt pline cu actele de împăciuire făcute de mine ca să pun capăt 

proceselor dintre voi. 

Sub dudul din curtea strămoşească am împărţit dreptate printre voi, pentru ca pacea şi 

iubirea să domnească între fiii Oltului. 

De atunci, timp de 20 de ani am luptat peste graniţă ca să ţiu sus drapelul intereselor 

naţionale. 

Azi revin în mijlocul vostru, ca să cer voturile oltenilor în calitatea mea de cap de listă 

al Partidului Naţional Ţărănist. 

Orice vot ce nu l-aţi dat listei noastre, este un vot dat contra ţării, contra dv. 

Eu vreau pacea, nu războiul. De aceea, prin tratatele de alianţă în regulă, am ferit ţara 

mea de toate invaziile străine. 

Cine se opune mie? 

Garda de Fier? 

I-am dat în public explicaţii, care cred că nu pot decât să dea depline satisfacţii. 

Partidele dlor Vaida şi Goga? 

Ele, voind alianţa cu Germania, nu şi cu celelalte ţări, duc România la război, iar nu la 

pacea dorită de noi toţi. 

Partidul Liberal, adică fraţii Alimănişteanu, nu mă vor pe mine? 

Dacă sunt contra mea, sunt contra lor. 

Am fost membru în guvernele liberale până în ultimul timp. Deci, dacă s-a făcut ceva 

bun de liberali pentru România, binele făcut de ei se răsfrânge şi asupra mea. 

                                                 
251

 Ion I.C. Brătianu. 
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În ce priveşte ţărănimea română, eu, fiul ei, declar că voi lupta pentru ridicarea clasei 

ţărăneşti în toate direcţiunile. 

Vreau pentru ţăranul român impozite mai mici, dreptate mai mare şi spor la muncă. 

Aveţi curaj! Fiţi cetăţeni demni de faima judeţului Olt. Prezenţa mea printre voi vă 

garantează că veţi fi feriţi de orice prigonire. 

Fac apelul meu judeţului Olt, ca răspunsul lui în întregime să fie dat: Voim pe 

Titulescu şi naţional-ţărănişti! 

Iar acei care vor vota contra mea sunt înstrăinaţi de neam şi pripăşiţi în România pe 

vremea când o băteau vânturile din toate părţile. 

Să trăiţi cu toţii, să trăiască judeţul Olt! 

 

„Curentul“, 18 decembrie 1937. 
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NOTĂ PUBLICATĂ ÎN ZIARUL „MIŞCAREA“ PRIVIND  

DISCURSUL ELECTORAL AL LUI NICOLAE TITULESCU  

DIFUZAT PE PLĂCI DE PATEFON ÎN JUDEŢUL OLT 

 

 

Dudul dlui Titulescu 

 

Am cetit cu emoţie discursul dlui Titulescu care va fi difuzat pe plăci de patefon în 

jud. Olt. 

Între alte amănunte mişcătoare, am aflat că: „Sub dudul din curtea strămoşească am 

împărţit dreptate printre voi, pentru ca pacea şi iubirea să domnească între fiii Oltului“. 

Unii colegi de Academie ai dlui Titulescu au relevat numaidecât asemănarea cu figura 

lui Ludovic cel Sfânt, regele Franţei, făcător de minuni. 

Această problemă interesând şi alte secţiuni ale înaltei instituţiuni, suntem informaţi că 

d. prof. dr. Marinescu va face o comunicare în şedinţa viitoare a Academiei Române, în 

legătură cu acest caz. 

 

„Mişcarea“, 18 decembrie 1937. 
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ZIARUL „CURENTUL“ REIA UN COMENTARIU  

AL ZIARULUI „ÎNDREPTAREA“ DE DEZAVUARE  

A ARTICOLULUI LUI NICOLAE TITULESCU  

PRIVIND DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

 

 
Averescanii şi „cazul dlui Titulescu“ 

„Situaţia în care s-a pus Dsa e foarte delicată“ 

Ce scrie oficiosul partidului“ 
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„Îndreptarea“ de ieri, ocupându-se de polemica provocată de scrisoarea dlui Titulescu, 

relativă la dizolvarea Gărzii de Fier, scrie în articolul de fond următoarele: 

„D. N. Titulescu a căutat să deplaseze chestiunea răspunderii ministeriale colective, 

susţinând că răposatul Ion Duca i-ar fi spus că dizolvarea Gărzii de Fier fusese cerută din înalt 

loc. Fostul ministru al Afacerilor Străine a încercat astfel să arunce răspunderea guvernului 

asupra Coroanei. N-a izbutit, pentru că toţi foştii săi colaboratori, fără excepţiune, au afirmat 

că d. N. Titulescu ceruse stăruitor guvernului dizolvarea Gărzii de Fier, fără de care fostul 

ministru al Afacerilor Străine se vedea silit să demisioneze. 

Drept răspuns la această afirmaţiune, d. N. Titulescu califică gestul foştilor săi colegi 

drept «sfruntată minciună». 

Suntem, după cum se vede, în plin stil diplomatic. D. N. Titulescu păcătuieşte el însuşi 

prin ceea ce reproşa, cu două zile înainte, dlui Gr. Duca. 

Dar, dacă, în adevăr, d. N. Titulescu crede că, nesocotind principiile de 

responsabilitate ministerială, poate degaja acum răspunderea sa de la hotărârea guvernului din 

decembrie 1933, prin ce dovedeşte că a dezaprobat atunci gestul foştilor săi colegi? 

Ce a făcut însă d. N. Titulescu ca să-şi degajeze răspunderea, de care îl leagă 

Constituţia şi legile, de actul de dizolvare a Gărzii de Fier hotărâtă de Consiliul de Miniştri? 

D. N. Titulescu invocă, pentru a angaja numai răspunderea lui Ion Duca, articolele 

scrise în «Viitorul» împotriva Gărzii de Fier. 

Dar cine ne garantează că acele articole n-au fost trimise oficiosului liberal din însăşi 

oficina Ministerului Afacerilor Străine sau chiar cerute «Viitorului» de însuşi d. N. Titulescu? 

Dacă, într-adevăr, fostul ministru al Afacerilor Străine vroia să decline orice 

răspundere în hotărârea colectivă a colegilor săi din guvern, avea destule mijloace s-o facă. 

Putea să strecoare aceasta în orice ziar din ţară sau din străinătate, sub orice formă ar fi voit. 

N-a făcut-o însă pentru că d. N. Titulescu era însuşi autorul actului de dizolvare al 

Gărzii de Fier, pe care azi, invocând mărturisirea unui mort, caută s-o arunce în sarcina unui 

«înalt loc» sau, trecând peste toate legile de răspundere ministerială, vrea s-o lase în sarcina 

exclusivă a foştilor săi colegi şi colaboratori. 

Acest fapt se petrece pentru prima dată în viaţa noastră politică şi este foarte regretabil 

că d. N. Titulescu, care, după şapte ani de carieră diplomatică, se crede a fi devenit un 

tehnician al afacerilor străine, n-a izbutit să-şi asimileze şi textele constituţionale care 

proclamă persoana Regelui inviolabilă, adăugând că miniştrii sunt singuri şi solidari 

răspunzători de actele guvernului. 

D. N. Titulescu, reintrând în viaţa politică militantă, s-a pus singur într-o foarte 

delicată postură.“ 

 

„Curentul“, 18 decembrie 1937. 
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ARTICOL PUBLICAT ÎN ZIARUL „ŢARA NOASTRĂ“  

ÎMPOTRIVA REVENIRII LUI NICOLAE TITULESCU  

ÎN VIAŢA POLITICĂ INTERNĂ 

 

 

„Ingrata soartă a dlui Titulescu 

sau o lecţie din La Fontaine“ 
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Nu m-aş ocupa acum de ceea ce va trebui să se cheme „cazul N. Titulescu“, fiindcă, 

nu ştiu de ce, dar simt că nu aş avea largul care mi-ar trebui. Nu ştiu apoi nici dacă toate 

piesele sunt la dosar, fiindcă lunga maculatură care ni se citează din oficiosul bătrânului 

Brătianu îmi apare aproape nici cât un pai, care se oferă în mare grabă fostului nostru 

cancelar, obligat parcă să-şi salveze candidatura, să-şi salveze poate chiar existenţa politică, 

plătind pe negândite un incomparabil şi greu tribut de mândrie. 

D. Titulescu ne spune de altfel cât este de mândru… Nu credeţi oare că era inutil! Este 

cineva care să nu fi cunoscut până azi atitudinea olimpiană, gestul peremptoriu şi indiscutabil 

al neregretatului ministru de Externe – şi mai ales credeţi că s-ar găsi cineva care să nu-l 

înţeleagă şi să nu-l plângă acum! 

Aşadar, d. N. Titulescu e mândru: din atitudinea de astăzi nu s-ar înţelege lucrul ăsta 

uşor – se ştie însă, slavă Domnului!, destul din atitudinea lui de ieri. Şi eu îmi amintesc, nu 

mai ştiu bine ce zi dintr-o iarnă de acum vreo trei ani, mi se pare, când d. Titulescu mă uluise 

de superbie şi de indiferenţă, când – de ce n-aş spune cuvântul! – în faţa mea, care priveam 

anonim dintr-un fotoliu la Cameră, aveam sentimentul că se ridică omul acela inexplicabil şi 

rece care voia să se bată pur şi simplu cu ţara, care pretindea parcă nimic mai mult decât, 

liber, s-o strângă de gât! 

Ah, cine s-ar fi ridicat atunci să stea de vorbă cu iresponsabilul zeu! Cui, mai ales, i-ar 

fi răspuns d. N. Titulescu… Închipuind Ministerul de Externe ca o moştenire, nu se ştie de 

unde, dar cuvenită geniului său, sigur de altfel că nimeni nu l-ar fi deposedat de un bun la care 

nu s-ar fi gândit să renunţe, N. Titulescu afişa o regalitate nedefinită, un fel de suveranitate 

permanentă asupra destinelor noastre – şi apăra, se spune, cu o violenţă bolnavă, cu isterie 

aproape, acest privilegiu pe care nu-l discuta cu nimeni şi nu l-a explicat niciodată! Şi pentru 

ca distanţa să fie încă şi mai vizibilă, d. Titulescu rămânea, el, permanent invizibil, nu apărea 

niciodată şi s-ar fi resemnat foarte greu să întârzie o lună întreagă în ţara pe care astăzi o 

iubeşte atât de emoţionat! 

Ce făcea d. Titulescu p-acolo pe unde trăia pentru noi! În orice caz, n-a oprit campania 

lordului Rothermere şi n-a oprit nici lătratul revizionist care sfâşie azi România pe tot 

continentul! În schimb, de pe înălţimile de la Cap Martin, din nordul de ceaţă al Londrei sau 

din florile de la Nisa, d. Titulescu dându-se pe gheaţă, cum îl fotografiau gazetele, guverna 

România! Dicta regimul presei – ah, câte articole mi-am înghiţit eu din cauza lui! – ne dicta 

cum să simţim, ce gânduri s-avem şi cum să trăim, ne-a oferit chiar într-o zi, îmi amintesc 

bine, într-o zi în care grija economiei îl biruise neverosimil de mult, ne-a oferit (tot de la 

Londra sau de la Cap Martin) şi regimul alimentar care trebuia să fie de „mămăligă şi 

ceapă“… El ne trimitea, în sfârşit, în telegrame spasmurile unei mândrii inutil mărturisite 

acum, nervii orgoliului său care trebuiau să fie dogmele noastre! 

În iulie acum doi ani însă, d. N. Titulescu a avut să priceapă câtă durere şi cât tragic 

adevăr se cuprind în cuvântul înţeleptului vechi care ştia că niciun om n-ar putea spune că a 

fost fericit înainte de ceasul din urmă al morţii… 

De aceea, acum nici n-aş mai îndrăzni să-l „atac“ pe d. Titulescu… El s-a găsit nu 

demult la doi paşi de prăpastia oarbă a celei mai grele pedepse! 

Astăzi candidează penibil – îi cedează… (pentru numai câteva luni!) d. Căpăţâneanu 

mandatul său de Olt… Îl contestă un Popescu sau Policarp, de nu mai ştiu unde… Şi speriat 

excesiv de o campanie care-l opreşte să doarmă, el întinde o mână desperată acolo unde nu se 

uita, şi-l vedem publicând o scrisoare pe care eu încă ezit să cred că a semnat-o dânsul! Dar…  

On a souvent besoin d’un plus petit que soi!
252

 

                                                 
252

 On a toujour besoin d’un plus petit que soi! (fr.) – Ai întotdeauna nevoie de unul mai mic decât tine. 



477 

 

Şi şoptindu-şi această stranie iertare din La Fontaine, puţin uitând zilele de ieri, – les 

neiges d’antan… de Cap Martin! – eu ştiu bine că d. N. Titulescu va fi pentru viitor mai puţin 

mândru decât a fost până azi. 

Este deocamdată tot ce am vrut să spun despre d. N. Titulescu. 

Toma Vlădescu 

 

“Ţara Noastră“, 18 decembrie 1937. 
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ZIARUL „ŢARA NOASTRĂ“ INSEREAZĂ EXTRASE  

DIN PUBLICAŢII FRANCEZE PROFUND OSTILE  

LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Franţa înfierează pe d. N. Titulescu 

Marile cotidiane pariziene îl arată „agent sovietic şi corupător internaţional“ 

Uneltitor la legaţii împotriva ţării 

 

D. N. Titulescu este autorul propriei sale legende. Faima de care s-a bucurat până 

deunăzi şi-a făcut-o singur în presa română şi cea străină. Poporul nostru n-a contribuit cu 

nimic. 

Dimpotrivă, bietul nostru cetăţean s-a văzut sugrumat de regizoratul ziaristic al dlui 

Titulescu. El n-a mai avut răgaz să mediteze, să vadă ce este la mijloc, căci a fost îndopat 

zilnic cu ce a făcut d. Titulescu la Geneva şi cu ce scriu ziarele mondiale asupra geniului său 

internaţional. 

Teroarea presei franceze şi engleze, pe care a exercitat-o indirect d. Titulescu asupra 

incipientei noastre opinii publice, a făcut cu neputinţă o discuţie privitor la reala Dsale 

capacitate, ani de-a rândul. 

Iată că azi, când d. Titulescu este un simplu particular şi nu mai poate să influenţeze 

redacţiile, ele îşi dau pe faţă ce cred sincer despre Dsa. 

A vrut să ne ţină în cătuşe cu presa străină, dar tot ea ne liberează. 

Şi dacă i-a plăcut să se pună veşnic la adăpostul ei, binevoiască să-i acorde aceeaşi 

autoritate şi acum. 

Pieirea ta prin tine, Israele! 

* 

Din maldărul de opinii nimicitoare care s-au îngrămădit pe capul dlui Titulescu, 

desprindem numai două, dar concludente. 

Una este a ziarului naţionalist francez „L’Action Française“, iar cealaltă din ziarul „Le 

Matin“. Aşadar, o gazetă de doctrină şi una de mare informaţie. 

Cu prilejul voiajului dlui Delbos la Bucureşti, „L’Action Française“, fiind informat de 

manevrele democratice ale dlui Titulescu în jurul ministrului francez, le declară în aceşti 

termeni: „Intrigile agentului sovietic şi cumpărător profesional de conştiinţe avariate 

Titulescu“. 

În continuare, aceeaşi gazetă se ridică împotriva încercării de a face din miniştrii 

francezi „agenţi electorali în străinătate“. Tentativa aceasta aparţine dlor Maniu şi Titulescu, 

care au crezut că pot anexa pe d. Delbos la campania electorală a ţărăniştilor. 
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Dar organul dreptei franceze, unde n-a putut pătrunde influenţa dlui Titulescu, revine 

într-alt număr asupra cazului Dsale şi pe baza informaţiilor de la corespondenţii din Bucureşti 

afirmă: „Partizanii corupătorului Titulescu au încercat să dreseze pe d. Delbos contra 

guvernului regal“. 

Şi „L’Action Française“ pune această întrebare pe care o imprimă cu caractere 

cursive: „Cine plăteşte viaţa luxoasă pe care o duce d. Titulescu de atâta vreme, departe de 

ţara sa şi fără funcţie publică, fără profesiune privată?“ 

Dacă presa pariziană ar şti de mesele electorale pe care le dă d. Titulescu după ce s-a 

înapoiat în ţară, ar reînnoi întrebarea legitimă de mai sus. 

Marele cotidian „Le Matin“, urmărind prin corespondentul său special la Bucureşti, d. 

Philippe Barrès, acţiunea tenebroasă a dlui Titulescu, insistă asupra telegramei acestuia 

trimisă unei personalităţi franceze influente. 

„Această telegramă, scrie d. Barrès, ar fi fost trimisă confidenţial de la Bucureşti la 

Paris prin ambasada unei puteri străine, care, fireşte, n-ar fi nici Franţa, nici Rusia… E 

întrebare dacă această ceartă nu e de natură să jeneze anumite conversaţiuni apropiate ale dlui 

Delbos la Praga. Aceasta, din pricina bunelor raporturi ale dlui Titulescu cu d. Beneš.“ 

Aceasta pare excesiv! 

Iată ultima postură în care apare d. N. Titulescu în ochii străinătăţii: uneltitor din 

umbră împotriva ţării sale, umblând pe la legaţii cu intrigi şi dând naştere la înfierări ca cele 

de mai sus. 

Legenda Titulescu se destramă văzând cu ochii, acum când Dsa nu mai are puterea s-o 

întreţină peste hotare. 
 

“Ţara Noastră“, 18 decembrie 1937. 

 

 

 

348 

 

ISTRATE N. MICESCU, DECANUL BAROULUI DE ILFOV,  

DEZAVUEAZĂ ÎN „ŢARA NOASTRĂ“ ATÂT ARTICOLUL LUI  

NICOLAE TITULESCU EU ŞI GARDA DE FIER, CÂT ŞI  

PARTICIPAREA ACESTUIA LA ALEGERI PE LISTELE  

PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

 

 

Războiul epistolar şi panică pistolară 

 

 D. Istrati N. Micescu, decanul Baroului Ilfov, candidat al Asociaţiei avocaţilor români-

creştini pe lista Partidului Naţional-Creştin pentru Cameră la Capitală, a făcut aseară 

reprezentanţilor presei următoarele declaraţiuni: 

 În dezorientarea generală, pe care lipsa de autoritate şi de curaj a guvernului o împinge 

până la panică, răscolirea patimilor a ajuns până la evocarea morţilor. 

 În alegerile din trecut erau câţiva morţi în numele cărora se vota; în alegerile actuale se 

evocă morţi, în numele cărora se candidează. 

 Fantoma morţii apare în întruniri, în presă, în zvârcolirile neputincioase ale 

guvernului. 

 Ei se datorează panica (e)pistolară, dezlănţuită în spiritul foştilor colaboratori de 

guvern ai răposatului I.G. Duca prin articolul de penibilă inspiraţie şi lamentabilă ţinută 

morală al dlui N. Titulescu, în care se ocupă intempestiv despre „El şi Garda de Fier“. 
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 Aceeaşi fantomă a morţii tronează zilnic în paginile „Bunei Vestiri“, consacrate 

epistolelor prin care toţi nechemaţii, neintraţii ori de mult ieşiţii din actual, încearcă să 

substituie obiectivelor luptei electorale apărarea memoriei unor morţi de care nimeni nu s-a 

ocupat şi pe care nimeni nu s-a gândit s-o atace. 

 Mai sunt patru zile până la alegeri, de grija cărora morţii au scăpat, cei vii însă nu, căci 

dacă moartea îi aşteaptă când participă la o întrunire, măcelul în masă îi ameninţă când vor 

veni la vot. 

 Atenţia guvernului faţă de asemenea perspectivă e absentă pentru că guvernul e absent. 

Guvernul? E obsedat de ideea morţii şi dă impresia că, dacă nu s-ar fi inventat tremuratul şi 

epistolele funerare, ar fi până acum mort de frică. 

 Deocamdată şi până când vom avea un guvern, căci aşa nu se poate trăi, să ne gândim 

la alegeri, stăpânind frica rău povăţuitoare şi să ne gândim, ca de obicei în atare întâmplări, 

pentru cine votăm. 

 Care sunt oamenii pe care îi vom alege şi care sunt criteriile după care îi vom alege? 

Iată o primă chestiune de rezolvat. 

 O a doua. Care e datoria guvernului faţă de alegători şi faţă de candidaţi? Ce suntem în 

drept să-i pretindem şi ce e în măsură să ne dea? 

 

Calitatea de a candida 

 

 Să începem cu persoana candidaţilor. Fiind vorba de Parlamentul României, prima 

condiţie pentru a candida e să fii român şi să fi păstrat această calitate în conformitate cu 

legile Ţării pentru care ai pretenţia de a legifera, neputându-se concepe ca acei care nu sunt 

români să poate face legi aplicabile românilor. Aceasta e evidentă. 

 Ori la întrebarea ce am pus duminica trecută în sala „Arta“, în faţa cetăţenilor 

Capitalei, dlui ministru al Justiţiei: ce ne facem cu candidaţii partidului „Totul pentru Ţară“, 

despre care unii contestatori susţin că şi-ar fi pierdut calitatea de cetăţeni români în virtutea 

art. 32 din Constituţie şi 37 din legea naţionalităţii române prin faptul că s-au înrolat 

vremelnic sub drapel spaniol, fără o prealabilă autorizaţie a guvernului român, nici ministrul 

întrebat, nici cei contestaţi nu ne-au lămurit. 

 Chestiunea e gravă, căci dacă e adevărat ce spun contestatorii şi nu se dă acestei 

chestiuni o soluţie înainte de alegeri, alegerile vor fi falsificate prin eliminarea din calcule a 

voturilor date acestor candidaţi. E necesar ca alegătorii să ştie înainte de alegeri, căci dacă e 

adevărat că aceşti candidaţi nu mai sunt români, alegătorii ar putea să voteze pe alţii în loc să-

şi piardă ei voturile, ca şi cum n-ar mai fi cetăţeni. 

 La această chestiune care trebuie lămurită imediat, ce răspunde ministrul Justiţiei, ce 

răspunde guvernul, ce răspund cei contestaţi? 

 

Un răspuns care nu vine 

 

 Cei contestaţi, în loc să răspundă spulberând îndoiala, ţipă prin „Buna Vestire“: „O 

nouă mişelie a lui Istrati Micescu; – umbră sinistră de cavouri! – care profanează mormintele 

şi se atinge de icoanele sfinte ale lui Moţa şi Marin“. Apoi în subtitlu şi cu litere de-o 

şchioapă: „Ne mirăm cum sala a răbdat această mişelie şi nu l-a plesnit cu toate scaunele în 

cap pentru a-l suprima, cum au fost suprimaţi Duca şi Stelescu“. 

 Ţin ca opinia publică să ştie că nu am fost încă suprimat şi că până mi s-o întâmpla, 

mă bucur de plăcerea de a gândi (condamnaţilor la moarte li se acordă ultimele plăceri!). 

 Gândindu-mă, ce-mi zic? 

 Mai întâi, dacă plesnirea cu scaunul în capul celui care pune o întrebare atât de gravă 

ca aceea pe care am pus-o eu echivalează, în doctrina naţionalismului totalitar, [ca] răspuns la 
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întrebarea pusă, logic, nu putea veni decât după ce întrebarea era deja pusă: post hoc quia 

propter hoc! Perfect. Dar atunci plesnirea cu scaunul în cap este inutilă pentru că este 

inoperantă, întrebarea supravieţuind celui care a pus-o. Ca atare, suprimarea mea nu atinge 

ideea; şi ceea ce este esenţial e ideea. Cum adică, simpatizanţii la demnitatea de viitori 

legiuitori ai României din Partidul Totul pentru Ţară îşi închipuie că plesnindu-mă cu scaunul 

în cap suprimă odată cu fiinţa mea şi aricolul 32 din Constituţie şi art. 37 din legea 

naţionalităţii române? Dar ce, aceste articole îşi au sediul în capul meu? Vedeţi, dacă ar 

raţiona, m-aş duce la Sibiu şi i-aş spune Căpitanului: „Potoleşte-ţi legionarii, frate-mio, căci 

fie că m-or plesni cu scaunul în cap, fie că or tăbărî cu revolverele pe Constituţie, tot nimic nu 

fac. De ce să mai intre şi ăştia la ocnă după asasinii lui Duca şi ai lui Stelescu?“ Dacă trag în 

mine merg la ocnă şi chestia rămâne deschisă pentru că e în Constituţie, nu e în mine. Dacă 

trag în Constituţie, o să-l facă cel mult să plângă pe d. Maniu; dar nici asta nu mai e 

senzaţional după premiera de la Marna. 

 Deci şi întrucât această dublă operaţie nu rezolvă chestiunea, să căutăm altă soluţie. 

 Ce mai propun, dlor, candidaţii contestaţi? Prin diverse nisipisme şi găvănisme, dlor 

susţin că atât Constituţia, cât şi legea naţionalităţii române nu mai au dreptul la viaţă de vreme 

ce aplicarea lor „sanguinarilor“ pasionaţi de controverse politice pistolare, candidaţi ai 

„Totului pentru Ţară“, ar atinge memoria lui Moţa şi Marin, lucru la care sunt obligat să mă 

gândesc de vreme ce am fost şi eu la înmormântarea lor, pentru că şi ei au vegheat la 

catafalcul fratelui meu, care era legionar. 

 Chestiunea astfel pusă e gravă şi cel dintâi care protestează din pricina gravităţii ei 

sunt eu. Sunt în drept să o fac pentru că nu eu profanez aceste morminte, ci acei care 

speculează în alegeri o moarte care nu e a lor şi nu pot trage niciun merit din ea. 

 Doamne, ce ar fi dacă aş câştiga şi aş cere voturile în aceste alegeri în numele 

răposatului meu frate, maiorul Petre Micescu, mort pentru întregirea României, nu pentru 

mântuirea Spaniei. Un frate e mai mult decât un cumnat şi un maior adevărat mai mult decât 

un căpitan improvizat. Ce ar fi? Ce pagini, ce titluri în „Buna Vestire“: „Speculatorul de 

morminte cerşeşte voturi în numele umbrelor sinistre ale cavourilor“. 

 Să ne oprim. Moartea nu e articol de program electoral. 

 Cei contestaţi nu sunt martirii războiului civil din Spania, ci supravieţuitorii acestui 

război, despre care nu se ştie nici dacă au părăsit România ca să ducă războiul în Spania, nici 

dacă au părăsit războiul din Spania ca să candideze în Parlamentul României, nici dacă mai 

sunt români, de vreme ce n-aduc dovada că înainte de a se înrola în armata lui Franco au 

obţinut autorizarea guvernului României, în al cărui Parlament pretind a intra. Eu nu mai ştiu 

nici măcar dacă sunt naţionalişti pentru că dacă „Totul pentru Ţară“ înseamnă în mintea lor 

„totul pentru orice ţară“, asta se cheamă internaţionalism şi aşa înţeleg de ce nu sunt în 

agresiune cu partidul prezidat de d. Maniu. 

 

Guvernul trebuie să dea un răspuns clar 

 

 Să-i lăsăm deci în braţele internaţionalismului şi să ne întoarcem la guvern. Ce face 

guvernul cu aceste candidaturi? Guvernul care prezidează aceste alegeri, guvernul care a 

obţinut această înaltă însărcinare în numele Partidului Liberal şi al frontului românesc? 

 Răspunsul dlui ministru al Justiţiei nu e un răspuns. Pierderea naţionalităţii române din 

partea candidaţilor Partidului Totul pentru Ţară rezultă de plin drept şi fără a fi nevoie de vreo 

judecată, nici din partea Comisiunii Centrale Electorale, pe care d. ministru al Justiţiei o 

felicită că şi-a declinat competenţa, nici din partea Parlamentului. Ea nu are nevoie să fie 

pronunţată întrucât rezultă din lege şi depinde de un singur fapt asupra existenţei căruia numai 

guvernul e în măsură să ne lămurească. 
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 Pentru ca aceşti candidaţi, în cartel cu Partidul Naţional Ţărănesc şi în pact de 

neagresiune cu d. Maniu, de vreme ce recunosc şi se laudă că au luptat sub drapel spaniol, să 

fi rămas români, trebuia să obţină, înainte de a se înrola într-o corporaţie militară străină, 

autorizaţia guvernului român. Numai guvernul poate şti dacă le-a dat-o ori nu le-a dat-o. Noi 

credem că nu le-a dat-o pentru că în altfel d. Iuca n-ar fi încheiat cu ei, ca cu reprezentanţii 

unui stat străin, un contract în dublu exemplar, pentru transportul mortuar al lui Moţa şi 

Marin, lucru de neconceput între un guvern şi naţionalii ţării. E adevărat că d. Iuca a ispăşit cu 

pierderea calităţii de ministru această umilinţă a autorităţii statului român. 

 Dar, în fine, dacă guvernul nu le-a dat atare autorizaţie, ce aşteaptă d. Sassu pentru a 

proceda cu ei conform articolelor 196 combinat cu 202 din Codul Penal, dându-i pe mâna 

Parchetului. De data aceasta, d. Sassu nu mai poate invoca incompetenţa Comisiunii 

Electorale Centrale, pentru că e vorba de competenţa şi datoria dlui ca ministru al Justiţiei şi 

şef al Parchetului. Să nu ne spună minciuna că Partidul Liberal nu contestă asemenea 

candidaturi, pentru că d. Dinu Brătianu a spus la Piteşti că lupta se dă între Partidul Totul 

pentru Ţară şi Partidul Liberal. Să nu încerce, pentru că am documente cu care voi dovedi că 

contestaţiile candidaturilor în chestiune pentru pierderea calităţii de român s-au fabricat în 

prefecturile liberale. 

 Documentele mele nu sunt ca ale dlui Titulescu, care a inventat existenţa lor de frica 

Gărzii de Fier, după cum s-a văzut. Suprimarea mea nu suprimă documentele şi nici frica de a 

fi suprimat nu mă va împiedica să le produc. 

 Cum rămâne faţă de această situaţie d. Maniu, care face ceea ce face sub cuvânt că 

apără Constituţia? Candidaturile unor neromâni în virtutea art. 32 din Constituţie nu jenează 

conştiinţa constituţională a dlui Maniu? Dar art. 87 din Constituţie, după care persoana 

Regelui este inviolabilă, nu opreşte conştiinţa dlui Maniu de a ne mai minţi că apără 

Constituţia? 

 În fine, văd că d. Gabriel Marinescu promite să aplice Codul Penal dlui Maniu. De ce 

nu l-a aplicat dlui Mihai Popovici după cele petrecute la Braşov? 

 Ce face, în fine, d. Tătărăscu, că n-o fi vorbind toată ziua la radio?! 

 Mă opresc. Sper a fi arătat opiniei publice că, pe când ţara se zbate în ghearele anarhiei 

şi fiecare întrunire de propagandă electorală se termină cu înmormântări, guvernul e ocupat 

să-şi apere pielea de Garda de Fier, prezentând pe bietul Duca – căruia d. Guţă Tătărăscu ar 

trebui să-i fie recunoscător pentru că l-a moştenit – drept o jucărie a dlui Titulescu, care la 

rândul lui apare un tremurici mincinos, care imploră pe căpitanul Gărzii de Fier: nu trageţi în 

mine că, dacă îmi găuriţi pielea, răsuflă secretele, şi eu sunt gata să vând orice secret al 

Regelui, al ţării mele, al Franţei mai scumpă mie decât Anglia, al Europei întregi, numai 

pentru a-mi scăpa pielea. 

 Sire, dă-ne un guvern, căci dacă nu ne omorâm ca fiarele! 

 

„Ţara Noastră“, 18 decembrie 1937. 
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NICOLAE IORGA DEZAPROBĂ ÎN „NEAMUL ROMÂNESC“  

ARTICOLUL EU ŞI GARDA DE FIER AL LUI NICOLAE TITULESCU 

 

 

Un proces inutil 

 



482 

 

 D. Nicolae Titulescu, vechi diplomat şi „ministru timp de douăzeci de ani“, ţipă şi „dă 

cu bastonul“ într-un guvern „ilegal“, care a comis o „minciună colectivă“, şi d. Titulescu, 

prietenul Italiei, dar partizan al sancţiunilor cu refuz de benzină, are tot dreptul a o înfiera. 

 Cred că după o lovitură aşa de „dulapică“ nu va mai fi discuţie. 

 Dar unele observaţii ni le putem îngădui pentru a se învedera că atâtea ţipete stridente 

şi atâta proză de o calitate neaşteptat de inferioară au fost inutile. 

 În adevăr, orice guvern are dreptul să ia măsuri contra unor asociaţii secrete, legate cu 

jurământ şi întrebuinţând violenţa. Guvernul prezidat de mine a interzis o asociaţie de 

respectabili ofiţeri în rezervă pentru atitudinea faţă de Coroană. 

 Al doilea, un Consiliu de Miniştri nu e o adunare legată de principiul majorităţii. Dacă 

nu-i place unui ministru hotărârea ce se ia, n-are decât să demisioneze. Dar d. Titulescu n-a 

demisionat. 

 Atunci, de ce atâta vorbă de clacă, mai ales când alegătorii de la Slatina aşteaptă cu 

atâta nerbdare pe candidatul popular? 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 18 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 18 decembrie 1937 

 

Palinodiile lui Titulescu sunt fără sfârşit. După tot teatrul pe care l-a făcut trimiţându-

şi oamenii la Tituleşti cu baie, cu closet englezesc, cu perdele şi cu saltele – a renunţat să mai 

meargă în Olt, dar şi-a înregistrat pe plăci un searbăd discurs adresat „ţărănimii române“, al 

cărei fiu se declară, deşi n-a dat niciodată ochi cu dânsa, discurs ce va fi difuzat printr-un 

megafon montat pe o camionetă automobilă. Procedeul e cu totul nou în România şi va 

înveseli pe alegători. Poate chiar că va izbuti să adune voturi. Discursul este însă mai 

lamentabil ca articolul Eu şi Garda de Fier. 

Citit ieri în „Ţara Noastră“ un remarcabil articol a lui Alexandru Hodoş, asupra 

„cazului Titulescu“. O magistrală execuţie. Bietul Titulescu n-a păşit numai cu stângul, de 

când s-a înapoiat în ţară, a pus piciorul în toate străchinile, cum foarte bine o spune Hodoş. Eu 

adaug că trebuie să fie bolnav, căci manifestările lui au toate caracterul actelor săvârşite sub 

obsesia semidelirului uremic
253

. Căci altfel cum s-ar putea explica fraze ca acestea culese din 

discursul său către fiii Oltului: 

„Eu vreau pacea, nu războiul. De aceea prin tratate de alianţă în regulă am ferit ţara 

mea de toate invaziile străine“. 

Şi: 

„Sub dudul (!) din curtea strămoşească (?) am împărţit dreptate printre voi (ca un nou 

Saint-Louis!!!) pentru ca pacea şi iubirea să domnească între fiii Oltului“ (!!!). 

Bietul Titulică, înjurat şi dispreţuit de toată lumea, până şi de Elena Văcărescu, rău a 

ajuns! 

                                                 
253

 Creşterea cantităţii de uree în sânge duce la pierderea cunoştinţei şi la manifestări de delir. 
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Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 290. 
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ZIARUL „MIŞCAREA“ CONSIDERĂ JUSTIFICATE CRITICILE  

ADUSE DE NICOLAE TITULESCU GUVERNULUI TĂTĂRESCU,  

DAR RELEVAREA LOR O APRECIAZĂ DREPT OPORTUNISTĂ 

 

 

Guvern ticălos şi ieri şi azi 

 
Domnul Nicolae Titulescu, fost ministru de Externe, este foarte indignat împotriva 

guvernului Tătărescu. Desigur că indignarea aceasta nu este prea proaspătă. Ea are cauze mai 

vechi. Manifestarea violentă a indignării a făcut-o public abia acum, cu prilejul polemicii 

iscate în jurul dizolvării fostei Gărzi de Fier. 

Polemica este abia la început şi chiar dacă ea, pentru scurt timp, va fi lăsată pe planul 

al doilea din cauza alegerilor, va continua apoi în Parlament, căpătând amploarea cuvenită şi 

aducând, cum este şi de aşteptat, precizări şi dezvăluiri de ascunzişuri care vor trebui să 

limpezească anumite situaţii, stabilind răspunderi şi consecinţe. 

Domnul Titulescu, într-una din scrisorile sale lămuritoare, îşi exprimă pentru prima 

dată, pe faţă şi violent, părerea pe care o are despre guvernul Tătărescu. 

Este guvernul cel mai ticălos pe care l-a avut ţara, exclamă dl Titulescu. 

Strigătul acesta de revoltă este foarte preţios. El conţine o mărturisire intimă. Sinceră 

sau nu, ea s-a produs. Şi e bine că s-a produs acum. 

Cel mai ticălos guvern! spune dl Titulescu. Da. E adevărat. 

Noi am spus-o mai de mult. Am spus-o şi ieri, o spunem şi azi. Domnul Titulescu n-a 

spus-o ieri. Poate că a gândit-o. Azi o spune. Şi bine face. Dar dl Titulescu a făcut parte din 

guvernul Tătărescu. A tăcut atâta timp cât i-a oferit colaborarea. Astăzi a părăsit tăcerea şi 

strigă. Să căutăm motivele acestei indignări care nu e subită? Inutil. 

Nu analizăm, luăm act şi e destul.  

Fostul ministru de Externe vine şi confirmă punctul nostru de vedere. O face aceasta 

pentru că este oportun, pentru că îi foloseşte astăzi în polemica pe care o duce. 

Noi am spus adevărul nu pentru noi, ci pentru a sluji interesele Neamului. 

E o deosebire care constituie o apreciabilă distanţă de altitudine. 
 

„Mişcarea“, 19 decembrie 1937. 
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ZIARUL „DREPTATEA“ FACE O SEVERĂ PUNERE LA PUNCT  

A PUBLICAŢIILOR „ADEVĂRUL“ ŞI „DIMINEAŢA“, CARE AU REPROŞAT  

LUI NICOLAE TITULESCU DEMERSUL PUBLICISTIC EU ŞI GARDA DE FIER, 

CONSIDERAT DREPT UN ACT DEFENSIV, PREJUDICIOS DEMOCRAŢIEI 
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Atitudini inexplicabile faţă de d. Titulescu 

 

Pentru „Adevărul“ şi „Dimineaţa“ 

 

 D. N. Titulescu, întors în ţară, s-a găsit în faţa acelei atmosfere de intrigă, de ură şi de 

violenţă, pe care au cultivat-o în contra Dsale toate lichelele şi toţi simbriaşii forţelor 

dictatoriale. 

 Aceste intrigi, cultivate cu perseverenţă şi perfidie, cu acompaniamente entuziaste la 

Budapesta, cu care „naţionaliştii“ români s-au găsit deodată într-un perfect acord, aduceau 

dlui Titulescu învinuiri atât în politica internă, cât şi în cea externă. 

 D. N. Titulescu, printr-o documentată scrisoare, a lămurit toate aceste învinuiri şi a 

spulberat intriga şi calomnia. 

D. N. Titulescu avea desigur datoria şi faţă de ţară şi faţă de conştiinţa sa, să arate 

adevărul şi să dea datele pe baza cărora să se facă o judecată dreaptă. 

Ceea ce a făcut d. Titulescu prin lămuririle date, era normal să se facă. Un om de 

valoarea dlui Titulescu, care şi-a pus în serviciul ţării sale toată energia şi toată priceperea, 

într-o măsură în care nimeni altul n-ar fi putut-o face. Un om ca d. N. Titulescu, care a ridicat 

România în manifestările politice internaţionale la demnitatea şi prestigiul pe care le merită 

acest popor, nu putea să rămâie mai departe, după întoarcerea Dsale în ţară, sub calomnii 

urzite atât de tenace de către duşmanii ţării. 

Tot ce s-a urzit în ţara noastră contra dlui N. Titulescu şi pentru crearea unei atmosfere 

de vrăjmăşie în contra Dsale, a făcut bucuria şi satisfacţia Budapestei, a Italiei şi Germaniei, 

adică exact a acelor ţări care susţin revizionismul maghiar şi care s-au înscris în contra Ligii 

Naţiunilor şi Micii Înţelegeri. 

Nu era deci de mirat ca toate fiţuicile de dreapta să alimenteze aceste calomnii contra 

dlui Titulescu, dat fiind inconştienţa lor constantă cu care au susţinut întotdeauna politica 

ţărilor revizioniste, fără jenă de trădarea la care participau. 

Orice restabilire a adevărului şi orice degajare a dlui Titulescu de sub calomniile 

ticluite în cea mai mare parte de revizioniştii din afară, trecute peste graniţă şi predate 

complicilor, conştienţi sau inconştienţi dinăuntru, însemna câştigarea pentru politica externă a 

ţării, pentru Liga Naţiunilor şi Mica Înţelegere, a marelui şi de neînlocuit aport pe care-l 

reprezintă d. Titulescu. 

De aceea apare neînţeleasă atitudinea ziarelor „Adevărul“ şi „Dimineaţa“, care – 

bineînţeles, în numele „democraţiei“ – au luat faţă de d. N. Titulescu o atitudine şovăielnică şi 

plină de confuziune. 

Este, desigur, de neînţeles pentru opinia publică a ţării, de care trebuie să ţie cont un 

ziar democrat, că astăzi „Adevărul“ şi „Dimineaţa“ în atitudinea faţă de d. N. Titulescu se 

găsesc alături şi în bună tovărăşie cu „Viitorul“, cu “Porunca Vremii“ şi cu “Ţara Noastră“. 

Pentru cauza pe care apără d. Titulescu, socotim chiar mai preferabilă atitudinea 

ziarelor de extremă dreaptă care mărturisesc făţiş o adversitate, atitudinii „Adevărului“ şi 

„Dimineţii“, care, sub aparenţă de obiectivitate, face un joc care nu poate fi al intereselor şi 

principiilor pe care aceste două ziare le-au apărat până acum. 

Aceste ziare scriu: 

„Lumea ştie că d. N. Titulescu a apărat întotdeauna principiile care stau la baza însăşi 

a Societăţii Naţiunilor, că Dsa a apărat prin aceasta libertatea, ideea, dreptatea împotriva 

violenţei; că prin urmare fostul ministru de Externe împărtăşeşte convingeri democratice în tot 

ceea ce ele au ca esenţă şi ca o consecinţă atât în politica internă, cât şi în cea externă. 
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Dacă este aşa, atunci este interesul crezului democratic pe care-l susţine d. Titulescu, 

ca Dsa să fie scos de sub acuzaţiuni nedrepte, pentru ca să rămâie mai departe liberat de 

calomnii, apărător al democraţiei.“ 

Ziarele „Dimineaţa“ şi „Adevărul“ ar fi dorit o amânare. 

Nimeni însă nu poate fi obligat să rămână sub o acuzaţiune nedreaptă, de îndată ce 

este în măsură, nu să se apere, dar să spulbere un neadevăr, oricare ar fi acela. 

Nimeni nu poate fi constrâns să ia asupra sa un fapt pe care nu l-a săvârşit şi nici 

răspunde de care la timp şi cu anticipaţie s-a desolidarizat. Ar fi inuman. 

În lupta mult mai mare pentru salvarea democraţiei şi înlăturarea pericolelor care o 

ameninţă, despre care vorbeşte „Dimineaţa“, este în interesul acestei lupte şi pentru asigurarea 

victoriei ei, ca un luptător ca d. N. Titulescu să fie pus în situaţiunea de a lupta eliberat de 

calomnii şi intrigi. Cum era oare în interesul democraţiei ca d. Titulescu să fie scos din luptă? 

Şi cel mai nevinovat om, dacă este acuzat oricât de nedrept şi fantezist, se apără. 

O fi aceasta „atitudine defensivă“, cum o denumeşte „Dimineaţa“ insinuat cu intenţie 

de compromitere, dar aceasta nu diminuează nimic. Cel care apărându-se sau, mai exact, 

luminând adevărul, izbuteşte ca d. N. Titulescu să zădărnicească o calomnie, poate cere ţării 

încredere neîndoioasă, ca aceea la care are dreptul d. N. Titulescu. 

Ţinerea mai departe a dlui N. Titulescu sub calomnii nu era de natură să servească nici 

democraţia, nici interesele superioare ale ţării, ci numai să prelungească bucuria 

revizioniştilor de afară şi mercenarilor lor dinăuntru. 

Atunci pentru ce încercarea de confuzie pe care o fac „Adevărul“ şi „Dimineaţa“? 

Iată ceea ce opinia publică adevărat democratică nu poate înţelege. 

Iată ceea ce înţelege numai “Porunca Vremii“, “Ţara Noastră“ şi presa revizionistă din 

toate ţările dictatoriale. 

Rămâne bine fixat pentru lupta istorică a democraţiei româneşti, că în acest ceas greu 

de luptă pentru ea, „Adevărul“ şi „Dimineaţa“ n-au înţeles să fie nici măcar obiective faţă de 

d. N. Titulescu, o mare personalitate şi un mare luptător pentru toate ideile de politică internă 

şi externă pe care aceste ziare le-au susţinut fără echivoc altădată. 

S-au lăsat impresionate exclusiv de faptul că d. N. Titulescu s-a declarat contra 

dizolvării Gărzii de Fier. 

Obsesiunile exclud întotdeauna judecata amplă şi dreaptă. 

 

„Dreptatea“, 19 decembrie 1937; pasaje substanţiale au fost preluate în „Universul“, 20 

decembrie 1937. 
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ZIARUL „UNIVERSUL“ RESPINGE INSINUĂRILE LUI  

ISTRATE N. MICESCU, DECANUL BAROULUI DE ILFOV,  

PRIVIND ANGAJAREA LUI NICOLAE TITULESCU ÎN VIAŢA POLITICĂ INTERNĂ, 

PRECIZAREA PRIVIND RESPONSABILITĂŢILE PENTRU DESFIINŢAREA GĂRZII 

DE FIER ŞI PARTICIPAREA SA LA ALEGERI  

PE LISTELE PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

 

 

Declaraţiile dlui Istrati N. Micescu 
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 Decanul Baroului de Ilfov, d. Istrati N. Micescu, candidat al Asociaţiei avocaţilor 

români creştini pe lista Partidului Naţional-Creştin pentru Cameră la Capitală a făcut 

reprezentanţilor presei declaraţii în legătură cu situaţia actuală. 

 Dsa critică lipsa de curaj şi de autoritate a guvernului, blamează pe d. N. Titulescu 

pentru destăinuirile în legătură cu dizolvarea Gărzii de Fier. 

 „Guvernul? E obsedat de ideea morţii şi dă impresia că dacă nu s-ar fi inventat 

tremuratul şi epistolele funerare, ar fi deja mort de frică. 

 Deocamdată şi până când vom avea un guvern, căci aşa nu se poate trăi, să ne gândim 

la alegeri stăpânind frica rău povăţuitoare şi să ne gândim ca de obicei la atare întâmplări 

pentru cine votăm. 

 Care sunt oamenii pe care îi vom alege şi care sunt criteriile după care îi vom alege? 

Iată o primă chestiune de rezolvat. 

 O a doua. Care e datoria guvernului faţă de alegători şi faţă de candidaţi? Ce suntem în 

drept să-i pretindem şi ce e în măsură să ne dea?“ 

 D. Micescu spune apoi că legionarii români care au luptat în Spania şi-au pierdut 

cetăţenia română, întreabă guvernul şi pe d. Iuliu Maniu ce cred în această problemă 

constituţională. 

 D. Micescu spune că pe când ţara se zbate în ghearele anarhiei şi fiecare întrunire de 

propagandă electorală se termină cu înmormântări, guvernul e ocupat să se apere prezentând 

pe I.G. Duca drept o jucărie a dlui Titulescu. 

 

„Universul“, 19 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 19 decembrie 1937 

 

Abandonat de toată lumea, Titulescu şi-a găsit un apărător în „Dreptatea“. L-au luat 

ţărăniştii în spinare, trebuie să-l apere până la sfârşit. Dar aşa cum îl apără, mai bine nu l-ar 

apăra. 

Dl Arie, pe care-l mai cheamă şi Napoleon, a scris un lung articol – reprodus in 

extenso în „Universul“ – prin care aruncă asupra coreligionarilor săi toată vina mişcării 

antisemite! E cam trasă de păr, onorabile Napoleon! Toată vina ovreilor e că există şi tot 

nenorocul nostru e că i-am întâlnit în calea noastră, în mase atât de compacte încât au devenit 

într-adevăr supărători. Problema evreiască, la noi cel puţin, e cu totul insolubilă – de aceea cei 

care o învrăjbesc comit o mare greşeală politică.  

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 293. 
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ZIARUL „ŢARA NOASTRĂ“ RĂSPUNDE UNOR DECLARAŢII  

ŞI APRECIERI FĂCUTE DE NICOLAE TITULESCU  

ÎN DISCURSUL SĂU ELECTORAL 

 

 

…Ca la Maidanul Dulapului 

 

Calomniile dlui N. Titulescu 

Cine pregăteşte războiul 

 

 D. N. Titulescu, fostul ministru de Externe, şi-a imprimat pe plăci de patefon un 

discurs pe care-l va ţine astfel în jud. Olt. 

 „Cine se opune, cine?“ – strigă curajos din placă şi printr-un megafon instalat într-o 

camionetă d. N. Titulescu. 

 „Partidele dlor Vaida şi Goga?“ – răspunde glasul metalic difuzat. 

 „Ele voind alianţa cu Germania, nu şi cu celelalte ţări, duc România la război, iar nu la 

pacea dorită de noi toţi.“ 

 Noi nu vom răspunde în numele dlui Al. Vaida, care e în cartel cu guvernul, deşi ştim 

că şeful fostei organizaţii „Frontul Românesc“, după ce s-a declarat un focos adept al 

„Crucilor de Foc“ şi un adversar hotărât al Franţei Frontului Popular, s-a aciuat blând la sânul 

guvernului, însuşindu-şi politica Partidului Liberal. Dar vom respinge cu hotărâre, în ceea ce 

ne priveşte, afirmaţia dlui N. Titulescu că Partidul Naţional-Creştin ar duce România la 

război. E un sfruntat neadevăr lucrul acesta. Partidul Naţional-Creştin nu are politica externă 

la care se referă d. N. Titulescu. Partidul Naţional-Creştin vrea să menţină alianţa cu Franţa, 

nu este împotriva acestei alianţe sau împotriva celorlalte alianţe ale României. 

 Partidul Naţional-Creştin nu doreşte ca România să încheie o alianţă în plus faţă de 

cele existente, dar nu poate fi nici duşmanul Germaniei, ca d. N. Titulescu. Partidul Naţional-

Creştin vrea să încheie cu Germania acorduri economice, un pact de înţelegere, dar aceasta 

înseamnă că el întăreşte pacea şi că în niciun caz nu pregăteşte războiul, aşa cum a făcut d. N. 

Titulescu prin tratativele duse cu bolşevicii şi prin clauza din pactul de asistenţă mutuală 

propus Moscovei prin care se dădea libertate trupelor bolşevice să treacă prin ţara noastră. 

 

„Ţara Noastră“, 20 decembrie 1937. 
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NICOLAE IORGA SE DEZLĂNŢUIE ÎN „NEAMUL ROMÂNESC“  

ÎNTR-UN ATAC NEDREPT ÎMPOTRIVA LUI NICOLAE TITULESCU,  

ACUZAT DE ABANDONAREA TUTUROR EXIGENŢELOR  

FUNCŢIEI ŞI MUNCII DIPLOMATICE 

 

 

O lecţie de diplomaţie 

 

 Diplomaţia e o grea şi delicată artă care cere uitarea de sine, evitarea luminilor tari şi a 

sunetelor de gong, a luminilor electrice proiectate violent asupra actorului pentru a-i da o 

expresie pe care cu mijloacele sale fireşti n-o poate găsi. Ea presupune tăcere şi şoaptă, umbră 

şi întuneric. Aşa se hotărăşte acţiunea statelor şi se pregăteşte soarta naţiunilor. 
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 Aşa am învăţat, aşa am văzut noi pe vremuri. 

 Dar cât de repede se schimbă lucrurile. Diplomatul e altceva: e un nerăbdător, un 

pripit, un agitat. La orice atingere a electricităţii din aerul politic, el are tresăriri galvanice ca 

ale muşchilor de broască. Secretele care-i sunt încredinţate el le strigă, le strigă în momentul 

când, orice pagubă ar face ţării lui, ele îi vin de folos pentru o satisfacţie personală. 

 Această lecţie de diplomaţie mi-a dat-o d. Nicolae Titulescu. 

 De când e la Bucureşti, unde a venit ca să-l urmeze Maidanul Dulapului, ce foc de 

artificii al destăinuirilor, ce orbitoare lumină, de zi şi de noapte, la rampă şi mai ales ce 

zgomot al străchinilor pe care le sfarmă călcând necăjit pasul greoi al diplomatului de eră 

nouă! 

 Sau poate lecţia de diplomaţie nu trebuie urmată, ci o altă lecţie: să nu facem dintr-un 

avocat cu temperament un diplomat în serviciul ţării. 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 20 decembrie 1937. 
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ZIARELE „ADEVĂRUL“ ŞI „DIMINEAŢA“ RESPING  

REPROŞURILE FĂCUTE DE ZIARUL „DREPTATEA“,  

REÎNNOIND APRECIERI CRITICE  

LA ADRESA ANGAJĂRII LUI NICOLAE TITULESCU  

ÎNTR-O DEZBATERE POLEMICĂ PE MARGINEA RESPONSABILITĂŢII  

DESFIINŢĂRII GĂRZII DE FIER 

 

 

Noi şi d. N. Titulescu 

 

Un răspuns pentru oficiosul Partidului Naţional Ţărănist 

 

 „Dreptatea“, oficiosul Partidului Naţional Ţărănesc, crede necesar să ia apărarea dlui 

Nicolae Titulescu împotriva ziarelor noastre. 

 Noi credem că această apărare este cu totul nejustificată. Ziarele noastre au fost 

totdeauna favorabile politicii şi persoanei dlui Titulescu. În ce priveşte persoana, sentimentele 

noastre sunt nealterate. În ce priveşte politica dlui Titulescu credem, sperăm, că principial, ne 

găsim pe aceeaşi linie. Unde cu mare părere de rău ne deosebim de d. Titulescu, este, când e 

vorba de ultimele sale proceduri, de tactica Dsale politică. 

 Cum n-am crezut şi nu credem că d. Iuliu Maniu a fost fericit inspirat când a încheiat 

pactul de neagresiune cu d. Corneliu Z. Codreanu, tot aşa nu credem că era acum momentul 

ca d. Nicolae Titulescu să lichideze un proces pendinte de patru ani de zile. 

 Socotim că, cu cât avem mai multe şi mai mari simpatii pentru un om politic, cu atât 

suntem mai datori să-i spunem ceea ce în adâncul nostru credem că este adevărul. Credem că 

polemica pe care fostul ministru de Externe a pornit-o în toiul unei campanii în care o linie 

clară trebuia să despartă pe partizanii democraţiei de cei ai ideologiilor, vechi sau noi, de 

dreapta, – nu a servit nici cauzei Dsale, dar a servit mai puţin încă, ba a deservit, cauzei 

democraţiei. 

 D. Titulescu a fost considerat de toţi cei pentru care democraţia e un crez permanent şi 

nu o armă politică ocazională, ca o rezervă a democraţiei, ca o nădejde a ei. Noi toţi am 
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aşteptat ca d. Titulescu să intervie ca un fulger luminător şi curăţitor de atmosferă în haosul 

politic, în rătăcirea politică în mijlocul căreia trăim. 

 În loc de aceasta, s-a produs o intervenţie a Dsale care, repetăm, nici Dsale, nici 

democraţiei nu i-a servit, dar a adus apă la moara dreptei. Că nu a fost în intenţia Dsale s-o 

facă, e sigur. Dar că a obţinut acest rezultat, vede toată lumea şi cine de bună credinţă neagă 

aceasta, va mai avea ocazia s-o constate. 

 Totuşi, noi nu am dat glas acestor gânduri ale noastre şi ale opiniei democratice în 

general. Noi am publicat conţinutul primei scrisori a dlui Titulescu, la loc de frunte, cum se 

cuvine să se facă cu manifestaţia unui om de seamă, chiar când nu împărtăşeşti nici părerea că 

e oportună, nici cea că va fi fericită în rezultatele ei. 

 Am fi fost în drept să fim supăraţi. D. Titulescu a ales pentru a aduce la cunoştinţa 

publică opiniile Dsale un singur ziar, şi anume unul care face cea mai radicală politică de 

dreapta, un ziar care în politica sa externă se pretinde pe aceeaşi linie cu d. Titulescu, dar în 

cea  internă are o activitate care e diametralmente opusă ei. 

 Noi însă nu ne-am supărat de această alegere. Nu ne-am mirat măcar că d. Titulescu  a 

ignorat, atunci când voia să vorbească ţării, tocmai ziarele care au fost şi sunt democratice în 

sensul strict al cuvântului şi care au susţinut, din toate puterile lor şi pe cât condiţiunile în care 

apare azi presa, au îngăduit-o, nu numai politica Dsale, dar şi persoana Dsale. 

 Dar când în urma unei solicitări personale a dlui N. Titulescu de a publica a doua 

Dsale scrisoare, am anunţat cititorilor noştri că o vom publica şi ne-am pomenit că şi ea a 

apărut în aceeaşi gazetă, cu ignorarea noastră, – era greu să nu considerăm aceasta ca o 

jignire. 

 D. Titulescu, care este de o sensibilitate firească la un om ca Dsa, conştient de 

valoarea şi de meritele sale, ne va fi înţeles şi ne va înţelege cel dintâi. 

 Aceasta pentru „Dreptatea“ care, de altfel, nu are de ce să-l apere pe d. Titulescu. 

 Activitatea politică a acestuia nu se încheie cu cele două scrisori în chestia dizolvării 

Gărzii de Fier. Cum cea a Partidului Naţional Ţărănesc nu se încheie nici cu aceste alegeri, 

mai puţin încă cu pactul de neagresiune sau de apărare a libertăţii electorale în care lupul are 

rolul de cioban. 

 Aşa fiind, nădăjduim că ne vom mai întâlni în arena politică şi se va verifica atunci şi 

cine sunt adevăraţii prieteni şi unde se găsesc adevăraţii apărători ai acelor principii, pentru 

care sperăm vor lupta, şi d. Titulescu, faţă de care sentimentele noastre sunt neschimbate, şi 

Partidul Naţional Ţărănesc, care n-a avut susţinător mai aprig decât aceste ziare ale noastre – 

tocmai din pricina aceasta mult hulite de duşmanii democraţiei totdeauna şi uneori chiar de 

cei care se reclamă de la ea. 

 

„Dimineaţa“, 20 decembrie 1937. 
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„UNIVERSUL“ RESPINGE CRITICA ZIARELOR „ADEVĂRUL“  

ŞI „DIMINEAŢA“ ÎN LEGĂTURĂ CU IMPLICAREA LUI  

NICOLAE TITULESCU ÎN CLARIFICAREA RESPONSABILITĂŢILOR  

PENTRU SCOATEREA GĂRZII DE FIER ÎN AFARA LEGII,  

RESPECTIVELE ZIARE, DE DREAPTA ŞI DE STÂNGA,  

ANGAJÂNDU-SE ÎNTR-O RĂFUIALĂ MESCHINĂ CARE N-ARE  

NICIO LEGĂTURĂ CU NICOLAE TITULESCU,  

DAR ÎN CARE ACESTA ESTE INVOCAT 
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Ies la iveală turpitudinile 

 

 „Dimineaţa“ de duminică încearcă să-şi justifice atitudinea sa din urmă faţă de d. 

Titulescu, atitudine care a fost relevată de oficiosul naţional-ţărănist, într-un articol reprodus 

în numărul nostru de ieri. 

 Pe noi nu ne-a surprins ieşirea ziarelor din Sărindar contra dlui Titulescu. 

 Este o veche tactică a acestor ziare de a nu lua apărarea decât acelora de care au interes 

şi numai atât timp cât aceştia pot servi interesele lor de tot felul. 

 Ne-a surprins însă şi ne surprinde că se mai găsesc oameni care să mai puie preţ pe 

laudele calculate ale acestor ziare. Rând pe rând, oamenii politici se conving de dreptatea 

spuselor noastre. Acum a fost rândul dlui Titulescu. Mai curând sau mai târziu va veni şi 

rândul acelora pe care îi laudă azi ziarele din Sărindar. 

 Dar „Dimineaţa“ caută să explice ieşirea sa faţă de d. Titulescu, prin faptul că fostul 

ministru de Externe ar fi ales ziarul nostru spre a aduce la cunoştinţa opiniei publice părerile 

sale. 

 Numitul ziar trebuie să înţeleagă, o dată pentru totdeauna, că în această ţară, tot 

românul cinstit, patriot şi care vrea să ia contact cu adevărata opinie publică românească, 

alege ziarul „Universul“, fiindcă el este tribuna românească pusă numai în serviciile ţării. 

 Ziar de dreapta, ne califică „Dimineaţa“ şi se miră că d. Titulescu, care e democrat şi a 

cărui politică externă este alături de Franţa, poate fi în legătură cu „Universul“. 

 Da, suntem ziar de dreapta, dacă „dreapta“ reprezintă în primul rând politica 

naţionalistă, politica principiilor care asigură naţiunii române drepturile ei suverane împotriva 

străinilor şi a înstrăinaţilor. 

 Suntem ziar de dreapta dacă „dreapta“ reprezintă ideea de ordine şi de egalitate, în 

cadrul căreia libertăţile constituţionale să nu poată fi interpretate ca licenţe pentru uzul şi 

abuzul ideilor şi practicilor anarhice. 

 Şi pătrunşi de acest crez, care va rămâne unul din punctele cardinale ale activităţii 

noastre, înţelegem să încurajăm şi să susţinem pe toţi acei care se menţin în cadrul 

naţionalismului şi pentru care întărirea caracterului naţional al statului român formează 

obiectivul principal al străduinţelor lor. 

 Şi, nu e nicio contrazicere între atitudinea noastră în politica internă şi cea externă. 

 În aceasta din urmă, „Universul“ s-a menţinut tot în cadrul ideii naţionale. De aceea 

suntem pentru acea politică externă care să ne garanteze securitatea şi integritatea teritoriului 

nostru naţional. În politica externă, ca şi în cea internă, atitudinea noastră n-a fost şi nu este 

dictată decât de interesul naţional care trebuie să stea la temelia statului nostru, pentru 

înjghebarea căruia, în forma lui unitară şi definitivă actuală, poporul român a făcut sacrificii 

pe care cei de la „Dimineaţa“ şi „Adevărul“ nu le-au priceput nici atunci când, în zilele de 

durere ale neamului românesc, serveau comandatura germană şi nu le pricep nici astăzi, când 

sunt antigermani numai fiindcă Germania este sub conducerea dlui Hitler. 

 Şi dacă am fost şi suntem alături de Franţa, dacă socotim că România trebuie să 

întărească legăturile ei cu Franţa, indiferent de regimul intern al acestei ţări, este tocmai 

fiindcă pe noi nu ne interesează regimul intern al statelor cu care întreţinem relaţiuni amicale, 

ci politica lor generală în raport cu interesele ţării noastre. 

 Franţa este ţara care ne-a ajutat să realizăm idealul nostru naţional. Soldaţii francezi, 

alături de soldaţii români, şi-au vărsat sângele pentru triumful dreptăţii pe temeiul căreia s-a 

stabilit unitatea noastră naţională. Noi nu vom uita niciodată aceasta. 

 Iată ce nu pot pricepe cei de la „Dimineaţa“ şi „Adevărul“, obişnuiţi cu criterii cu totul 

de altă natură în activitatea lor. 
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 Iată, în acelaşi timp, adevăratele motive pentru care, desigur, şi d. Titulescu, atunci 

când a voit să ia contact cu opinia publică românească, a ales un ziar românesc cu o atitudine 

rectilinie şi dezinteresată, atât în politica internă, cât şi în cea externă. 

 Cu cât se face mai multă lumină pe tărâmul naţional, cu atât ies la iveală mai evident 

turpitudinile acelora care n-au putut trăi decât în întuneric, speculând totul şi pe toţi. 

 Şi se convinge toată lumea câtă dreptate este în ceea ce spunem noi şi vom continua să 

spunem până în ziua victoriei integrale şi definitive care se apropie. 

 

„Universul“, 21 decembrie 1937. 
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NOTĂ DE CONVORBIRE PRIVIND ÎNTÂLNIREA DINTRE  

VICTOR ANTONESCU, MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE  

AL ROMÂNIEI, ŞI FERDINAND VEVERKA, TRIMIS EXTRAORDINAR ŞI  

MINISTRU PLENIPOTENŢIAR AL CEHOSLOVACIEI LA BUCUREŞTI 

 

 

[Bucureşti], 21 decembrie 1937 

 

 I. Domnul Veverka s-a informat de atitudinea ce o vom adopta în privinţa liberării 

scrisorilor de acreditare a noului ministru la Roma. 

 Dl ministru V. Antonescu i-a dat explicaţiunile ce le dăduse deja dlui Delbos, lui Sir 

Reginald Hoare şi dlui Collas, arătând că nu putem întrebuinţa altă titulatură decât acea pe 

care legislaţia internă italiană a atribuit-o Regelui Italiei. 

 Dl Veverka a spus că nici el nu vede cum ar putea Mica Înţelegere să aibă altă 

atitudine. 

 II. Dl Veverka a vorbit şi de chestiunea destăinuirilor făcute de dl Titulescu în articolul 

Eu şi Garda de Fier, cu privire la ofertele ce le-ar fi făcut Germaniei, pe când era ministru al 

Afacerilor Străine, în vederea încheierii unui Pact de asistenţă mutuală germano-român. 

Dl Veverka a spus că a văzut pe dl Ostrovski (de care are de altfel o idee puţin 

favorabilă) şi că l-a întrebat dacă Dsa, fiind de mai multă vreme la Bucureşti, îi poate da 

lămuriri în legătură cu această chestiune. 

Ministrul sovietic i-a spus că nu trebuie să-i dea importanţă, căci dl Titulescu nu a 

înţeles niciodată să facă o ofertă serioasă. Dl Ostrovski a ştiut de atunci ce era cu această 

ofertă şi nici nu a comunicat ceva la Moscova, fiindcă ştia că nu e nimic serios şi nu voia să 

alarmeze degeaba guvernul sovietic. 

Dl Titulescu informase de pe atunci Parisul şi arătase şi dlui Ostrovski că nu era vorba 

decât de o manevră, menită să scuze în faţa opiniei publice române eventuala încheiere a unui 

Pact de asistenţă mutuală cu Uniunea Sovietică. Dl Titulescu ştia ce impresie defavorabilă ar 

produce asupra opiniunii publice române acel pact şi de aceea voia să arate că n-a făcut nicio 

discriminare şi că a oferit şi Germaniei să încheie un pact identic cu dânsa. 

Dl Titulescu ştia prea bine că Germania îi va da un refuz negativ, care-i va permite 

însă să justifice mai uşor pactul româno-sovietic. 

 

AMAE, fond 77/T. 34, vol. 15. 
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NICOLAE IORGA IRONIZEAZĂ ÎN ZIARUL  

„NEAMUL ROMÂNESC“ CALITATEA PRESTAŢIEI  

LUI NICOLAE TITULESCU ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ 

 

 

D. Titulescu şi literatura 

 

Am cetit cuvântarea cu care d. Nicolae Titulescu onorează pe ţărani şi ţărăniştii mai 

mult sau mai puţin naţionali, care erau rugaţi să-l voteze ca deputat, şi o întrebare pentru care, 

cu toate silinţele mele, nu pot găsi niciun răspuns mă chinuieşte. 

Iat-o: 

Poate oare un om care a făcut o Universitate, care a ajuns să fie profesor de 

Universitate, fie şi cu o absenţă de vreo douăzeci de ani, determinată de cerinţele inexorabile 

ale patriei, poate un cetitor asiduu de gazete, reviste şi cărţi franceze, poate un vorbitor în 

două limbi, de a cărui elocvenţă au răsunat continentele, poate să fie aşa de inferior ca 

literatură? 

Fiindcă rostirile dlui Titulescu către a sa Slatină sunt de un ridicul desăvârşit sau, ca să 

vorbim ca Dsa, perfect „rizibile“. 

„Mă regăsesc pe pământul strămoşesc din judeţul Olt… 

În judeţul vostru m-am căsătorit cu o fiică a Oltului… 

Am fost prietenul ţăranului de pretutindeni… 

Sub dudul din curtea strămoşească am împărţit dreptatea printre voi…! 

Orice vot ce nu l-aţi dat listei noastre este un vot dat contra ţării… 

Cine se opune mie?...“ 

I-am dat în public explicaţii care cred că nu pot decât să dea depline satisfacţii. 

S-a gândit oare Caragiale că modestul său Caţavencu va putea ajunge ministru de 

Externe şi mare European şi va vorbi, de mult curaj ce are, ca d. Titulescu, cu patefonul în 

căruţă prin sate? 

N. Iorga 

 

„Neamul Românesc“, 23 decembrie 1937. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

 

[Bucureşti], 29 decembrie 1937 

 

Se zice, se zice… 

Se zice că singurul care a avut vânt de combinaţia Goga, pe care Regele o rumina
254

 în 

sânul său, fără să se deschidă nimănui, a fost Ostrovski, ministrul Sovietelor
255

 – pe ce cale, 

                                                 
254

 Ruminer (fr.) – A rumega (figurat). 
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mister – şi că a pus în curent pe Titulescu care n-ar fi plecat în ajului Crăciunului la Viena, 

decât ca să poată telefona liber la Paris şi să asmută presa impotriva noului regim. Se poate. 

Intimii lui Titulescu pretind însă că paranoicul a plecat să consulte medici, căci nu se simţea 

bine deloc.  

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 311. 
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FRAGMENT DIN ÎNSEMNĂRI ZILNICE  

ALE LUI CONSTANTIN ARGETOIANU 

 

[Bucureşti], 30 decembrie 1937 

 

 Pangal a mai aflat una bună, dar nu de la Boncour. Titulescu – completamente 

înnebunit – ar fi scris la Paris că „slugile“ Thierry şi Boncour trebuiesc numaidecât rechemate 

de la Bucureşti, altfel, el, Titulescu va împăca Germania cu Rusia şi le va aduce să semneze 

un tratat de alianţă!! Efectul la Paris a fost dezastruos – pentru Titulescu! Ultimele 

manifestări ale lui Titulescu sunt de altminteri manifestările unui nebun, toate. Se spune că 

înainte să plece la Viena s-ar fi pus în genunchi înaintea doctorului Paulian (alienatul) şi ar fi 

început să plângă… 

 

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), ediţie de 

Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, p. 313. 
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SCHIMB DE TELEGRAME: NICOLAE TITULESCU  

ADRESEAZĂ LUI IULIU MANIU CEREREA DE ÎNSCRIERE  

ÎN PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC, IAR IULIU MANIU TRANSMITE  

LUI NICOLAE TITULESCU FELICITĂRI PENTRU DECIZIA ADOPTATĂ 

 

 

D. N. Titulescu s-a înscris în Partidul Naţional Ţărănesc 

 

D. Iuliu Maniu, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, a primit în ajunul Anului 

Nou următoarea telegramă din partea dlui N. Titulescu: 

 

[St.-Moritz, 31 decembrie 1937] 

 

Preşedinte I. Maniu 

Athénée Palace 

Bucureşti 

                                                                                                                                                         
255

 Mai sunt care spun că au ştiut de dânsa şi au lucrat activ la realizarea ei: Wieder (reintrat în graţii) şi Gigurtu, 

devenit de curând omul de afaceri al dnei Lupescu. 
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În momentul când văd că unii fruntaşi ai Partidului Naţional Ţărănesc găsesc cu cale 

să părăsească partidul, cer ca o onoare înscrierea mea în partidul dstră ca simplu soldat şi fără 

condiţii. An Nou fericit. 

(ss) Titulescu 

 

La această telegramă, d. Iuliu Maniu a răspuns următoarele: 

 

[Bucureşti, 31 decembrie 1937] 

 

Dlui Nicolae Titulescu 

fost ministru 

Hotel Suvretta 

St.-Moritz 

 

Încântat de hotărârea dvoastră de a intra în rândurile luptătoare ale Partidului Naţional 

Ţărănesc pentru atingerea ţintei noastre de a întări patria prin spiritul de frăţietate, care trebuie 

să pătrundă toate statele lumii civilizate şi a înălţa neamul românesc prin înstăpânirea 

democraţiei naţionale, a dreptăţii sociale şi prin ridicarea ţărănimii şi a tuturor claselor sociale 

producătoare, – mă gândesc cu suflet înălţat la rezultatul muncii noastre comune în viitor, a 

cărei bază este atât de solid cimentată prin repetatele şi fericitele colaborări din trecut. 

Vă rog să primiţi o frăţească strângere de mână. 

Cu cele mai distinse sentimente. 

(ss) Iuliu Maniu 

* 

Odată cu d. Titulescu, s-au mai înscris în Partidul [Naţional] Ţărănesc şi dnii Savel 

Rădulescu, fost subsecretar de stat la Ministerul de Externe, şi d. colonel Nenişor
256

, 

secretarul particular al dlui Titulescu. 

 

„Universul“, 4 ianuarie 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256

 Sergiu Nenişor. 
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POLITICA EXTERNĂ 

A ROMÂNIEI – 1937 
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CRIZA MINISTERIALĂ ROMÂNĂ 

DIN AUGUST 1936 

 

 

 La 29 august 1936, fără vreo avertizare prealabilă sau vreo comunicare de orice fel din 

partea Guvernului român, am încetat să mai fiu ministru al Afacerilor Străine şi am fost 

înlăturat subit de la toate activităţile ministeriale pe care le îndeplinisem timp de aproape 20 

de ani
257

. 

 M-am întrebat adesea dacă, având în vedere modul în care am fost tratat, nu ar fi fost 

preferabil să păstrez o tăcere deplină în ceea ce priveşte plecarea mea
258

 din guvernul 

Tătărescu.
259

 

 Trebuie să mărturisesc că aş fi preferat să păstrez tăcerea. 

 Există unii oameni cu care nu se discută şi unele probleme despre care nu se vorbeşte. 

 Dar, gândindu-mă mai bine la această chestiune, nu pot să nu-mi dau seama că aceasta 

nu este o treabă personală, pe care să o pot trata ca orice persoană particulară, potrivit 

dictatelor propriei mele mândrii. Este o chestiune care priveşte în acelaşi timp opinia publică 

internaţională şi opinia publică naţională. 

 În ce fel? 

 Aş fi putut oare să-i las pe cei care mă cunosc în străinătate, pe cei care mi-au acordat 

atâta încredere încât, datorită acestui fapt, am fost în stare să-mi slujesc ţara şi să militez întru 

interesul general al păcii, să-şi dea frâu liber imaginaţiei în ceea ce priveşte cauza plecării 

mele? 

 Aş fi putut oare, pe de altă parte, să permit ca mii de români să-şi explice plecarea mea 

potrivit dictatelor unor insinuări părtinitoare, după simpatia pe care mi-au arătat-o în timpul 

gravei mele îmbolnăviri
260

, care m-a făcut să cunosc într-o măsură nevisată bunătatea 

omenească
261

 şi mi-a acordat un nou impuls de a trăi? 

 Nu, nici nu m-aş fi putut gândi la un asemenea lucru. 

 Atâta timp cât nu reveneam în viaţa publică, exista o raţiune pentru a păstra tăcerea. 

Astăzi o asemenea raţiune nu mai există. 

                                                 
257

 Ministru de Finanţe (10 iulie 1917–28 ianuarie 1918). Din nou ministru de Finanţe (13 iunie 1920–16 

decembrie 1921). Ministru de Externe (6 iulie 1927–23 noiembrie 1927; 24 noiembrie 1927–9 noiembrie 1928). 

Din nou ministru de Externe (20 octombrie 1932–13 ianuarie 1933; 14 ianuarie 1933–13 noiembrie 1933; 14 

noiembrie 1933–29 decembrie 1933; 30 decembrie 1933–2 ianuarie 1934; 10 ianuarie 1934–1 octombrie 1934; 

10 octombrie 1934–29 august 1936). 
258

 La 29 august 1936, ca urmare a acţiunii unor forţe potrivnice, atât din exterior, cât şi din interior, Carol al II-

lea a decis, cu concursul primului-ministru Gheorghe Tătărescu, să procedeze la eliminarea lui Nicolae Titulescu 

din viaţa politică a României. În acest scop, s-a apelat la o manevră politică – „omogenizarea guvernului“. 

Cercurile politico-diplomatice, presa şi opinia publică din România şi din numeroase ţări europene şi de pe alte 

continente au interpretat actul ca o demitere a lui Nicolae Titulescu. Opiniile în legătură cu raţiunile care au dus 

la o asemenea hotărâre şi, mai ales, în legătură cu consecinţele sale au fost foarte diferite, plasându-se adeseori la 

antipozi. 
259

 Gheorghe Tătărescu. 
260

 Starea sănătăţii lui Nicolae Titulescu a continuat să se înrăutăţească permanent în a doua jumătate a lunii 

august şi prima jumătate a lunii septembrie 1936. Şocul psihic provocat de demiterea din guvern avea să adauge 

noi elemente destabilizatoare sănătăţii precare a lui Nicolae Titulescu. Sfârşitul celei de a doua decade a lunii 

septembrie 1936 avea să marcheze un moment dramatic în existenţa sa, medicii constatând că se aflau în faţa 

unui caz neobişnuit, a cărui etiologie nu putea fi determinată cu exactitudine. 
261

 Simpatia de care s-a bucurat în aceste clipe grele Nicolae Titulescu a primit extrem de numeroase şi diverse 

manifestări: mesaje din partea Adunării şi Consiliului Societăţii Naţiunilor, telegrame, telefoane şi scrisori din 

partea a numeroşi şefi de stat şi de guvern, miniştri; diplomaţi din diverse state, mesaje ale multor societăţi 

internaţionale şi diverselor uniuni naţionale ale ziariştilor; mesaje din partea organizaţiilor şi partidelor politice 

din România, a instituţiilor academice şi universitare, a societăţilor culturale, asociaţiilor profesionale şi 

comunităţilor orăşeneşti şi rurale din ţara noastră. 
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 Cei ce trăiesc de cealaltă parte a frontierelor trebuie să ştie că, dacă am plecat, plecarea 

mea nu a fost datorată vreunei nelegiuiri din partea mea. 

 Iar cei ce trăiesc în interiorul ţării trebuie să ştie că, dacă refuz să fiu iar ministru în 

aceleaşi condiţii ca în anii din urmă, aceasta nu este pentru că ţara mi-ar fi devenit străină, că 

interesele naţiunii mele mi-ar fi azi mai puţin dragi decât ieri, că devotamentul meu faţă de 

poporul român ar cunoaşte azi limite pe care nu le-a ştiut în ziua de ieri; ci mai degrabă pentru 

că experienţa mea – şi aceasta poate s-o afle oricine doreşte – mi-a arătat că fotoliul 

ministerial în România de azi este plasat deasupra unei trape, pe care nu te poţi aşeza cu 

încredere din cauza maşinăriei secrete acţionate de mâini discrete, care ţi-l aruncă de sub tine 

tocmai în momentul când te credeai mai sigur instalat. 

 Compromisul între tendinţa mea personală spre tăcere şi necesitatea politică de a 

vorbi, pentru a lămuri opinia publică, mă îndeamnă să fac o simplă prezentare a faptelor, aşa 

cum reies din documentele scrise, fără să atac pe nimeni. 

 De altfel, aceste fapte sunt atât de elocvente, încât concluzia va apare oricui ca 

evidentă. 

 Dacă, drept răspuns la aceasta, vor fi folosite alte tactici, îmi rezerv bineînţeles dreptul 

de a mi-o schimba pe a mea şi de a folosi toate armele pe care le posed. 

 Pentru ca prezentarea mea să fie conformă acestei metode aş dori, de la bun început, să 

fac următoarea declaraţie: Majestatea Sa Regele fiind deasupra tuturor chestiunilor de acest 

fel, preşedintele Gheorghe Tătărescu mi-a dat ocazia de a-i fi profund îndatorat. 

 Mulţumită lui am recăpătat un lucru de mare preţ pe care îl pierdusem în ultimii 20 de 

ani, lucrul cel mai de preţ dintre toate, ceva la care nu renunţi cu uşurinţă atunci când l-ai 

gustat din nou – Libertatea. 

 Şi acum să ne ocupăm de fapte. 

 La 27 şi 30 iunie 1936 am trimis preşedintelui Tătărescu două telegrame, arătând că 

situaţia internaţională a României nu este cea pe care ţara o merită. 

 Ideea de a dăuna guvernului din care făceam parte era atât de departe de mine, încât 

îmi permit să citez următorul fragment din telegrama din 30 iunie: 

 …„Şi când mă gândesc că vina noii situaţiuni nu ne revine nouă, acelor care 

guvernăm, ci acelora care, pentru a ne lua locul, fac din politica externă arme pentru 

politica internă, tristeţea mea este şi mai mare“. 

 Aceasta nu l-a împiedicat pe dl Gheorghe Tătărescu să-mi telegrafieze la 30 iunie, pe 

un ton de acuzare, pentru a mă face răspunzător de situaţia opiniei publice internaţionale cu 

privire la România, din cauza lipsei de propagandă, şi să-mi dea instrucţiuni amănunţite, 

incluzând chiar punctuaţia, în ceea ce priveşte cursul acţiunilor de întreprins – lucru ce nu mi 

se mai întâmplase niciodată în orice alt guvern din care am făcut parte: cele ale lui Ion I.C. 

Brătianu
262

, mareşalului Averescu
263

, Vintilă Brătianu
264

, I. Maniu
265

, A.Vaida
266

 şi I.G. 

Duca
267

. 

 I-am răspuns imediat dlui Tătărescu: 

„Eu am împărtăşit guvernului din care fac parte durerea ce am încercat faţă de 

concluziunile inexacte ce se trag din anumite fapte de la noi. Dacă, pe urma acestui 

drept al meu de a împărtăşi colegilor mei şi ce se întâmplă şi ce presimt personal, în 

loc să se tragă concluziunea unei încetări a luptelor interne de la noi, care sunt unicul 

izvor al ştirilor alarmante de peste graniţă, mi se indică până la virgulă felul cum 

                                                 
262

 Ion (Ionel) I.C. Brătianu. 
263

 Alexandru Averescu. 
264

 Vintilă I.C. Brătianu. 
265

 Iuliu Maniu. 
266

 Alexandru Vaida-Voevod. 
267

 Ion Gheorghe Duca. 
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trebuie să procedez şi se trage concluzia că nu există un organism special care să ne 

apere în presa străină, atunci când […] telegrama dv. nr. 36020 comportă pentru mine 

consecinţe pe care le pricep şi pe care nu refuz deloc să le trag“. 

 De data aceasta, dl Tătărescu mi-a telegrafiat la 3 iulie într-un mod mai prietenesc, 

spunând că a fost foarte mâhnit când a aflat cum am interpretat telegrama sa, dar referindu-se 

din nou la lipsa oricărei organizări pentru a reacţiona la atacurile presei străine. 

 Propaganda în legătură cu România? 

 Evenimentele din România sunt cunoscute imediat de toţi corespondenţii străini de la 

Bucureşti, care telegrafiază fără întârziere la ziarele lor. 

 Nu este oare un fapt că, timp de mai bine de un an, guvernul dlui G. Tătărescu a 

îndrumat propaganda pentru străinătate prin alţi oameni, iar nu prin mine? Aş dori foarte mult 

să ştiu ce articol neprietenos la adresa României a reuşit să suprime Guvernul român din presa 

străină, o dată ce aceasta hotărâse deja asupra publicării lui? 

 Pus în faţa situaţiei de mai sus, am hotărât să iau poziţie pe baza faptelor şi, la 9 iulie 

1936, am părăsit Conferinţa de la Montreux
268

. 

 La 11 iulie, orele 14,00, soseam la Bucureşti cu Orient Express-ul. 

 Întrucât dl Tătărescu mi-a telefonat că nu mă poate primi între 2 şi 6 după-amiază – 

oră la care Majestatea Sa Regele mi-a acordat audienţă – am trimis demisia mea printr-un 

mesager de încredere şi am înmânat Majestăţii Sale Regelui, nu, aşa cum s-a spus, demisia 

mea, ci o copie a scrisorii de demisie pe care o trimisesem dlui Tătărescu. 

 Iată textul scrisorii de demisie: 

„Bucureşti, 11 iulie 1936 

 Domnule Prim-ministru, 

 Curând se vor împlini trei ani de când colaborez, ca ministru al Afacerilor 

Străine, la guvernul format din rândurile Partidului Liberal, întâi sub preşedinţia 

neuitatului I.G. Duca, iar apoi sub preşedinţia dv. 

 Nu voi îndrăzni să fac aprecieri asupra valorii sau rezultatelor acestei 

colaborări, dar mă simt îndreptăţit din punct de vedere psihologic să o calific drept 

loială şi deosebit de amicală. 

 De fapt, amintirile foarte dragi ale colaborării mele cu Partidul Liberal sunt 

intim legate de cea mai mare parte a vieţii mele politice. 

 Cu toate acestea, aş dori să subliniez că, de câtva timp încoace, diferite fapte 

interne mi-au arătat foarte clar că nu mai pot rămâne răspunzător pentru evoluţia 

politicii noastre externe pe baza principiului ei esenţial, adică buna înţelegere cu toate 

naţiunile, fără distincţiune. Dimpotrivă, ele mi-au arătat că nici măcar nu-mi pot 

asuma responsabilitatea menţinerii rezultatelor obţinute până acum. 

 Nu pretind că ceilalţi trebuie să împărtăşească această părere, dar faptul că eu o 

am este suficient pentru a mă pune în imposibilitatea de a rămâne ministru al 

Afacerilor Străine. 

 Aş dori să arăt cu toată claritatea la ce nu se referă sus-menţionatele 

circumstanţe interne. 

 Sunt român, născut din părinţi români, crescut la şcoala lui Take Ionescu
269

 şi 

Vintilă Brătianu şi, prin urmare, naţionalismul românesc este pentru mine o dogmă
270

 

atât în interiorul ţării, cât şi în afară. 

                                                 
268

 Între 22 iunie şi 20 iulie 1936, la Montreux, a avut loc Conferinţa internaţională pentru stabilirea regimului 

strâmtorilor Mării Negre. 
269

 Dumitru (Take) Ionescu. 
270

 Întreaga ideologie a paşoptiştilor, a generaţiei Unirii, a celor care au luptat şi s-au sacrificat pentru 

Independenţă, pentru făurirea statului naţional unitar român, pune în lumină adevărul că ideea de naţie, 

preocuparea pentru salvarea ei, pentru consolidarea coeziunii şi identităţii ei, pentru dobândirea neatârnării şi 
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 De aceea, cer ca nimeni din afara ţării să nu se amestece în treburile noastre 

interne şi ca principiile directoare ale politicii noastre interne să fie pur româneşti. 

  În timpul mandatului meu am fost preocupat nu numai de a rămâne fidel 

tratatelor noastre de alianţă, dar şi de a stabili cele mai bune relaţii posibile cu toţi 

vecinii noştri, menţinând, desigur, integritatea noastră teritorială şi interesele 

naţionale. 

  Folosesc acest prilej pentru a repeta ceea ce am mai spus, şi anume că eu nu am 

încheiat vreun tratat
271

 de asistenţă cu U.R.S.S. şi că nu mi-am asumat niciodată un 

angajament privind trecerea armatelor sovietice prin teritoriul românesc
272

, o 

asemenea chestiune nefiind nici măcar discutată vreodată. 

 Vă mulţumesc, domnule Prim-ministru, pentru întreaga amabilitate pe care mi-

aţi arătat-o în perioada colaborării noastre şi am onoarea de a prezenta demisia mea 

din calitatea de ministru al Afacerilor Străine şi delegat permanent al României la 

Societatea Naţiunilor, fiind încredinţat că am menţinut independenţa şi prestigiul 

politicii externe a României. 

  Primiţi etc. 

(semnat) N. Titulescu“ 

 Dl Tătărescu, dl Inculeţ
273

 şi, mai ales, dl Victor Antonescu au insistat să-mi retrag 

demisia. 

 Am răspuns că nu suntem de acord asupra politicii externe. 

 Când, după o lungă discuţie, am convenit până la urmă asupra liniilor principale ale 

politicii noastre externe, pe baza cărora lucrasem de fapt în ultimii patru ani, am cerut să se 

                                                                                                                                                         
pentru afirmarea ei suverană a constituit o forţă a gândirii româneşti a secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, în 

consonanţă deplină cu idealurile întregului popor român, dar şi cu valorile care se afirmau pe plan european, 

având drept efect apariţia şi propăşirea statelor naţionale. Naţia şi Patria au fost pentru gânditorii şi oamenii 

politici români ai epocii moderne şi contemporane noţiuni şi valori complementare, ba chiar identice, 

patriotismul sau naţionalismul exprimând nevoia regăsirii de sine, într-o lume sfâşiată de numeroase contradicţii, 

de interese opuse, de ambiţiile cuceritoare ale marilor imperii ale vremii. „Naţionalismul“ a reprezentat pentru 

locuitorii spaţiului românesc, insulă latină într-o lume slavă, o şansă de supravieţuire, elementul de coagulare, 

singurul în măsură să dea, de altfel, trăinicie şi dăinuire fiinţei popoarelor mici şi tinere la scara istoriei. 

Purtătorii şi promotorii în timp ai naţionalismului românesc – fie că îi avem în vedere pe Bărnuţiu, Bălcescu, 

Kogălniceanu, Hasdeu, fie pe Brătianu, Iorga, Titulescu – nu au căzut niciodată pradă sentimentelor exclusiviste 

şi, cu atât mai puţin, xenofobe. O certifică întreaga lor operă, concepţia privind organizarea societăţii româneşti, 

perspectiva lor realistă şi democratică privind drepturile şi obligaţiile tuturor locuitorilor ţării, indiferent de etnie 

şi religie, dorinţa lor de a asigura conlucrarea cu toate ţările lumii, sub semnul păcii, securităţii reciproce şi 

progresului. Orice încercare de a proceda la o transgresie de sens – pe baza unei evaluări vinovate a sensului 

iniţial al termenului – nu poate anula valoarea cardinală a acestui concept, esenţa sa profund democratică, 

progresistă şi umanistă. Excesele la care s-au dedat sau se dedau mişcările extremiste nu pot pune sub semnul 

întrebării acest sentiment. Încercările de a-l discredita şi de a-l condamna, fără nici o discriminare, abstracţie 

făcând de epocă, de cadrul social-politic, de contextul geopolitic ş.a. nu au nimic de a face cu abordarea 

ştiinţifică, exprimând – chiar dacă disimulat – interese politice foarte marcate, pentru care atributele statului 

naţional independent şi suveran au reprezentat şi reprezintă un obstacol. 
271

 În baza deplinelor puteri primite din partea Guvernului român, la 12 şi 14 iulie 1935, reconfirmate la 14 iulie 

1936, ca urmare a tratativelor purtate la Montreux, Nicolae Titulescu a parafat cu Maksim Maksimovici 

Litvinov, la 21 iulie 1936, un protocol care cuprindea principiile ce urmau să stea la baza Tratatului de asistenţă 

mutuală dintre România şi Uniunea Sovietică. Protocolul avea 4 puncte. Cei doi miniştri de Externe au căzut de 

acord asupra punctelor 1, 3 şi 4. Litvinov a declarat că nu poate accepta punctul 2, iar Titulescu a precizat că nu 

poate semna un tratat fără acest punct. Negocierile urmau să fie reluate în septembrie 1936, la Geneva, urmând 

ca tratatul să fie semnat cu aceeaşi ocazie. 
272

 Punctul 3 al Protocolului cuprinzând principiile care urmau să stea la baza Tratatului de asistenţă mutuală 

dintre România şi Uniunea Sovietică prevedea că trupele sovietice şi române nu vor putea trece Nistrul în 

România şi, respectiv, în U.R.S.S., fără o cerere formală a Guvernului român şi, respectiv, a Guvernului sovietic. 
273

 Ion Inculeţ. 
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alcătuiască o minută a acestei convorbiri, care să fie semnată de domnii Tătărescu, Inculeţ, 

vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, de V. Antonescu şi de mine. 

 Iată textul acestei minute, care poartă data de 14 iulie 1936: 

  1) Consiliul de Miniştri şi rezoluţiunea lui. 

   2) Pactul de alianţă unică între Franţa şi Mica Înţelegere contra oricărui  

agresor ar fi. 

3) În vederea semnării Pactului de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., pentru care 

Guvernul a dat autorizarea lui încă din iulie trecut
274

, şi pe care azi Sovietele refuză a-l 

încheia, întreprinderea unei opere de destindere a Sovietelor pe baza principiilor 

următoare: 

   a) Încetarea atacurilor în presă contra lui U.R.S.S. şi combaterea numai 

a comunismului intern al cărui partizan nici unul din membrii Guvernului nu 

sunt. 

  b) Articole de presă favorabile apropierii cu U.R.S.S. din punct de 

vedere extern, învederând că noi nu putem păstra alianţele noastre existente 

cu Franţa
275

, Cehoslovacia
276

 şi Turcia
277

 dacă nu cădem la o înţelegere, ba 

chiar devenim inamicii lui U.R.S.S., aliatul aliaţilor noştri. 

   c) Vorbirea în întrunirile publice ale Partidului Liberal despre 

necesitatea unei înţelegeri pe tărâmul politicii externe cu U.R.S.S. şi pe baza 

acestei discriminaţiuni: suntem inamicii comunismului intern şi hotărâţi să ne 

conducem destinele ţării după directive proprii româneşti, dar pe tărâmul 

politicii externe suntem pentru o înţelegere cu U.R.S.S., aliatul aliaţilor noştri, 

Franţa
278

, Cehoslovacia
279

 şi Turcia
280

, înţelegere care singură poate da acestor 

alianţe valoarea lor efectivă, noi neputând fi în acelaşi timp şi aliatul Franţei şi 

inamicul Rusiei, aliata ei. 

  4) Păstrarea deplinelor puteri pentru încheierea unui pact de asistenţă 

mutuală cu U.R.S.S., date deja domnului Titulescu de mult. 

  5) Încetarea atacurilor prin presă contra tuturor statelor străine şi în special 

contra regimurilor lor interne, chiar dacă politica lor externă nu concordă cu a noastră, 

asemenea acte neputând decât slăbi poziţiunea externă a României. 

  6) Supravegherea tuturor legaţiunilor, fără deosebire, care se amestecă în 

viaţa noastră internă şi aducerea la cunoştinţa ministrului de Afaceri Străine a 

raporturilor de poliţie făcute în acest scop, precum şi luarea tuturor măsurilor ca 

                                                 
274

 Evoluţiile politice generale din anul 1935 şi semnarea tratatelor franco-sovietic şi cehoslovaco-sovietic au fost 

argumente hotărâtoare în pledoaria lui Nicolae Titulescu pentru încheierea unui tratat de asistenţă mutuală 

româno-sovietic, la 12 şi 14 iulie 1935 primind pentru prima dată depline puteri pentru a negocia şi a semna un 

asemenea tratat. 
275

 La 10 iunie 1926, la Paris, s-a semnat Tratatul de amiciţie dintre România şi Franţa. A fost ratificat de 

România la 30 septembrie 1926 şi de Franţa la 11 septembrie 1926. La data de 10 iunie 1926, la Paris, a fost 

semnată, de asemenea, Convenţia între România şi Franţa pentru reglementarea paşnică a diferendelor, intrată şi 

ea în vigoare la 8 noiembrie 1926. 
276

 La 23 aprilie 1921 a fost semnată la Bucureşti Convenţia de alianţă defensivă româno-cehoslovacă. Convenţia 

a intrat în vigoare la 27 mai 1921. A fost prorogată la 7 mai 1923, la 13 iunie 1926, la 21 mai 1929 şi prin art. 1 

al Pactului de Organizare a Micii Înţelegeri, semnat la Geneva, la 16 februarie 1933, a fost prelungită fără limită. 
277

 La 17 octombrie 1933 s-a semnat la Ankara Tratatul de prietenie, de neagresiune, de arbitraj şi de conciliere 

între România şi Turcia. 
278

 În urma eşuării proiectului Pactului Oriental, Franţa şi U.R.S.S. semnează, la 2 mai 1935, la Paris, un Tratat 

de asistenţă mutuală pe durată de 5 ani. 
279

 La 16 mai 1935, la Praga, s-a semnat Pactul de asistenţă mutuală cehoslovaco-sovietic, condiţionat de 

aplicarea Tratatului franco-sovietic din 2 mai 1935. 
280

 La 17 decembrie 1925, la Paris, G.V. Cicerin şi Tewfik Rüstü Aras au semnat Tratatul de prietenie şi 

neutralitate între U.R.S.S. şi Turcia. A intrat în vigoare la 29 aprilie 1926. Încheiat pe o durată de 3 ani, după 

două prelungiri a câte 3 ani, a fost prelungit la 30 octombrie 1931 (pe 5 ani) şi la 7 noiembrie 1935 (pe 10 ani). 
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toate legaţiunile străine – fără deosebire – să nu mai iasă din rolul lor diplomatic şi 

să nu mai continue imixtiunea lor în viaţa politicii noastre interne fie prin 

propagandă de la om la om, fie prin imixtiuni în presă.
281

 

 7) Solidarizarea cea mai desăvârşită a întregului Guvern în raporturile lui cu 

acei miniştri străini care şi-au făcut o specialitate din a separa pe ministrul Afacerilor 

Străine de restul Guvernului şi de a-l considera că conduce o politică pur personală 

atunci când el nu este decât expresiunea Guvernului, a Parlamentului şi a Ţării
282

. 

 

* 

 

 Nu datorită lipsei de încredere am cerut să fie alcătuită şi semnată minuta. Dar este 

atât de greu să discuţi probleme de importanţă vitală pentru ţară atunci când eşti la mii de 

mile
283

 depărtare, încât liniile principale ale unei politici trebuie să fie elaborate de ambele 

părţi cu grijă, în amănunt şi în scris. 

 Tocmai pe această bază am lucrat cu Vintilă Brătianu. De exemplu, în legătură cu 

negocierile pentru consolidarea datoriei noastre de război faţă de Anglia
284

 şi Statele Unite
285

 

dl Vintilă Brătianu, la cererea mea, a semnat instrucţiuni pe care le discutaserăm în prealabil 

împreună; şi, totuşi, nimeni nu ar putea nega faptul că aveam încrederea cea mai deplină în 

Vintilă Brătianu. 

 Permiteţi-mi să citez această minută din 14 iulie 1936, care poartă semnăturile 

domnilor Tătărescu, Inculeţ, Victor Antonescu şi a mea. 

 Primul punct este redactat în felul următor: 

 „Consiliul de Miniştri şi rezoluţiunea lui“. 

 Deoarece s-a susţinut că ar exista o diferenţă între textul difuzat presei şi cel care a 

fost semnat, iată textul acestui comunicat, scris în întregime de mâna dlui Tătărescu şi semnat 

de domnii Tătărescu, Inculeţ şi Victor Antonescu, precum şi facsimilul numărului din 25 

noiembrie 1936 al ziarului „Epoca“
286

 în care dl Grigore Filipescu
287

 citează sus-menţionatul 

comunicat în cuvântarea sa în faţa Senatului român. Nu se poate găsi nici o diferenţă între cele 

două texte. 

                                                 
281

 Cererea expresă a lui Nicolae Titulescu de a se introduce o asemenea prevedere în minuta din 14 iulie 1936 

are în vedere acţiunea subversivă desfăşurată, fără întrerupere, timp de doi ani şi mai bine, de personalul Legaţiei 

Poloniei de la Bucureşti, în frunte cu ministrul Miroslaw Arciszewski şi însărcinatul cu afaceri Alfred Poninski, 

în lipsa titularului misiunii. Ministerul de Externe al Poloniei a furnizat Legaţiei poloneze din Bucureşti un imens 

material de propagandă şi contrapropagandă, menit să reliefeze „răul“ pe care îl face poporului român, politicii 

externe a României şi relaţiilor acesteia cu alte state prezenţa lui Nicolae Titulescu în fruntea diplomaţiei 

româneşti. Demersurile diplomaţilor polonezi la Bucureşti, cu precădere ale celor doi, au luat forma unor 

frecvente convorbiri cu regele, primul-ministru, ceilalţi membri ai Cabinetului, cu liderii partidelor politice de 

opoziţie, cu proeminente figuri militare şi feţe bisericeşti, cu oameni de afaceri, dar şi forma unor manifestări 

publice, conferinţe, interviuri şi articole de presă, în care insinuarea şi calomnia s-au asociat mai întotdeauna 

atacului împotriva lui Nicolae Titulescu. 
282

 Împotriva lui Nicolae Titulescu au dus o acţiune consecventă, metodică şi virulentă, cancelariile politico-

diplomatice ale Germaniei hitleriste şi Italiei mussoliniene, dar şi, de la un moment dat – din raţiuni care ţin atât 

de unele reorientări în politica externă, cât şi de pasiunile, orgoliile şi geloziile unora dintre conducătorii acestora 

– cele ale Poloniei şi Iugoslaviei. 
283

 Mila: unitate de măsură pentru distanţe terestre (mila terestră = 1.609,344m) şi pentru distanţe marine (mila 

marină = 1.851,85m). 
284

 La 19 octombrie 1925 s-a semnat la Londra Convenţia pentru consolidarea datoriilor de război ale României 

faţă de Marea Britanie, însumând 18.448.200 lire sterline. 
285

 La 4 decembrie 1925, la Washington, a fost semnată o Convenţie pentru consolidarea datoriilor de război ale 

României către Statele Unite ale Americii, ce se ridicau la suma de 44.590.000 dolari. 
286

 Ziarul „Epoca“ a fost fondat în noiembrie 1885, avându-l drept director şi proprietar pe Nicolae Filipescu. Era 

organul de presă al Partidului Conservator. 
287

 Grigore N. Filipescu. 
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 Textul comunicatului este următorul: 

 „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“. 

(semnat) Tătărescu 

Inculeţ 

Victor Antonescu 

 Acest comunicat, care a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Miniştri în şedinţa 

sa din 15 iulie 1936, nu numai că a fost scris de mâna dlui Tătărescu însuşi, dar, în mod 

evident, a fost şi redactat de către el; căci un asemenea comunicat seamănă în mod ciudat cu 

dedicaţiile de pe fotografii, care nu sunt niciodată dictate de cel căruia îi sunt adresate. 

 Ajung acum la punctul 2) al minutei din 14 iulie 1936, care sună în felul următor: 

 „Pactul de alianţă unică între Franţa şi Mica Înţelegere contra oricărui agresor ar 

fi“. 

 La întâlnirea şefilor de stat
288

 ai Micii Înţelegeri din 6–7 iunie 1936 se hotărâse 

deschiderea de negocieri cu Franţa pentru încheierea unui pact unic cu Mica Înţelegere. Prin 

urmare, la punctul 2) al minutei, Guvernul român nu făcea decât să acţioneze în conformitate 

cu această hotărâre a şefilor de stat. 

 Dar ce i-a spus dl Victor Antonescu, ministru de Externe al României şi semnatar al 

protocolului sus-menţionat, dlui Stanislas de la Rochefoucauld la Conferinţa de la Belgrad
289

 

din 2 aprilie 1937? 

 „Acum trebuie să avem în vedere o lărgire a bazei Micii Înţelegeri, un pact 

general de asistenţă mutuală între cele trei state. Aceasta este o problemă care trebuie 

bine gândită…“ 

 Şi domnul Victor Antonescu a adăugat: 

  „În momentul de faţă avem doar un tratat de prietenie cu Franţa. Întărirea 

 legăturilor noastre diplomatice este, de asemenea, o problemă pentru viitor“. 

 Ce înseamnă aceasta? 

 La 14 iulie 1936, alianţa dintre Mica Înţelegere şi Franţa constituia pentru dl V. 

Antonescu o problemă atât de imediată, încât mi-a dat depline puteri pentru a o încheia. 

 La 2 februarie 1937, alianţa dintre Mica Înţelegere şi Franţa a devenit o problemă 

pentru viitor care trebuia bine gândită.
290

 

 Orice om care ar reuşi vreodată să împace în mod satisfăcător aceste două declaraţii 

între ele merită cu siguranţă o medalie pentru inteligenţă. 

                                                 
288

 Conferinţa şefilor de stat ai ţărilor membre ale Micii Înţelegeri a reunit la Bucureşti, între 6–8 iunie 1936, pe 

Edvard Beneš, preşedintele Cehoslovaciei, prinţul regent Paul al Iugoslaviei şi Regele Carol al II-lea al 

României. Cei trei şefi de stat s-au pronunţat pentru încheierea unui Pact de alianţă unic între Franţa şi Mica 

Înţelegere, îndreptat împotriva oricărui agresor, şi pentru crearea unui comandament unic al celor trei armate. 
289

 Consiliul Permanent al Micii Înţelegeri a luat în discuţie, în sesiunea sa din 1–2 aprilie 1937, desfăşurată la 

Belgrad, şi problema încheierii unui tratat de asistenţă între Mica Înţelegere şi Franţa. Cehoslovacia (care a şi 

prezentat un proiect în acest sens Guvernului francez, la 21 noiembrie 1936) a fost singura care a susţinut 

încheierea unui asemenea tratat. România s-a declarat de acord cu semnarea unui pact bilateral cu Franţa, în timp 

ce Iugoslavia s-a pronunţat categoric împotrivă. Victor Antonescu şi Milan Stojadinović au cerut Cehoslovaciei 

să-şi reglementeze relaţiile cu Germania ca o condiţie prealabilă a tratativelor cu Franţa. 
290

 În realitate este vorba de 2 aprilie 1937, aşa cum reiese şi din precizarea lui Nicolae Titulescu făcută mai sus. 
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 Dar să continuăm totuşi lectura punctelor 3) şi 4) ale minutei din 14 iulie 1936, care 

sună în felul următor: 

  3) În vederea semnării Pactului de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., pentru care 

Guvernul a dat autorizarea lui încă din iulie trecut, şi pe care azi Sovietele refuză a-l 

încheia
291

, întreprinderea unei opere de destindere a Sovietelor pe baza principiilor următoare: 

  a) Încetarea atacurilor în presă contra lui U.R.S.S. şi combaterea numai 

a comunismului intern al cărui partizan nici unul din membrii Guvernului nu 

sunt. 

  b) Articole de presă favorabile apropierii cu U.R.S.S. din punct de 

vedere extern, învederând că noi nu putem păstra alianţele noastre existente 

cu Franţa, Cehoslovacia şi Turcia dacă nu cădem la o înţelegere, ba chiar 

devenim inamicii lui U.R.S.S., aliatul aliaţilor noştri. 

  c) Vorbirea în întrunirile publice ale Partidului Liberal despre 

necesitatea unei înţelegeri pe tărâmul politicii externe cu U.R.S.S. şi pe baza 

acestei discriminaţiuni: suntem inamicii comunismului intern şi hotărâţi să ne 

conducem destinele ţării după directive proprii româneşti, dar pe tărâmul 

politicii externe suntem pentru o înţelegere cu U.R.S.S., aliatul aliaţilor noştri, 

Franţa, Cehoslovacia şi Turcia, înţelegere care singură poate da acestor 

alianţe valoarea lor efectivă, noi neputând fi în acelaşi timp şi aliatul Franţei 

şi inamicul Rusiei, aliata ei. 

  4) Păstrarea deplinelor puteri pentru încheierea unui Pact de asistenţă 

 mutuală cu U.R.S.S., date deja domnului Titulescu de mult. 

 De această dată obţinusem prin urmare o reînnoire în scris a deplinelor puteri ce-mi 

fuseseră acordate la 12 iulie 1935 pentru semnarea unui pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S. 

 După cum veţi vedea mai târziu, nu am reuşit să realizez acest lucru din cauza 

amânării impuse de U.R.S.S. 

 Aceasta nu l-a împiedicat pe dl V. Antonescu să declare în Parlamentul român la 6 

februarie 1937: 

 „Dl Titulescu a declarat cu privire la trecut, iar eu declar cu privire la prezent: Nu 

avem nici un pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S şi nici nu intenţionăm să negociem un 

asemenea pact“. 

 Ce însemnează aceasta? Dl V. Antonescu îmi dă depline puteri pentru încheierea unui 

pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., iar la câteva luni după aceasta domnia sa nu mai are 

nici măcar intenţia de a negocia un asemenea pact. 

 Domnul V. Antonescu este la fel de impenetrabil ca şi Sfinxul. 

 Ajung acum la punctul 5). 

   „Încetarea atacurilor prin presă contra tuturor statelor străine şi în special 

contra regimurilor lor interne, chiar dacă politica lor externă nu concordă cu a noastră, 

asemenea acte neputând decât slăbi poziţiunea externă a României.“ 

 Veţi vedea că aveam aceeaşi preocupare cu privire la toate regimurile politice şi că 

doream să le apăr împotriva oricăror atacuri din partea presei române, fără a ţine seamă de 

faptul că politica lor externă era dusă pe aceeaşi linie cu a României sau nu. 

 Trec acum la punctul 6). 

  „Supravegherea tuturor legaţiunilor, fără deosebire, care se amestecă în viaţa 

noastră internă şi aducerea la cunoştinţa ministrului de Afaceri Străine a raporturilor 
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 În raportul politic trimis lui Carol al II-lea la 9 martie 1940, în legătură cu relaţiile româno-sovietice, Nicolae 

Titulescu face referiri la discuţiile exploratorii avute în septembrie 1935 cu M.M. Litviniov, comisarul pentru 

Afaceri Externe al U.R.S.S., care nu a receptat iniţiativa diplomatică românească, privind încheierea unui pact de 

asistenţă mutuală. O atitudine negativă, în acelaşi sens, a fost exprimată de M. M. Litvinov în martie şi iunie 

1936. 
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de poliţie făcute în acest scop, precum şi luarea tuturor măsurilor ca toate legaţiunile 

străine – fără deosebire – să nu mai iasă din rolul lor diplomatic şi să nu mai continue 

imixtiunea lor în viaţa politicii noastre interne fie prin propaganda de la om la om, fie 

prin imixtiuni în presă.“ 

 Prin urmare, am atras atenţia Guvernului român asupra următorului fapt: politica 

externă a României este influenţată de diferiţi străini care reprezintă ţările lor în România. 

 Cabinetul român a recunoscut aceasta, întrucât membrii săi au semnat prevederea de 

mai sus. 

 Ce rezultat au avut toate acestea? 

 Nici unul, deoarece Guvernul român nu a făcut nimic pentru a remedia răul. 

 Iar când, mai târziu, acest rău s-a mărit într-o asemenea măsură încât i-a izbit pe toţi, 

Guvernul român a început să vorbească sus şi tare, iar până la urmă a renunţat să mai facă 

ceva. 

 Am plecat din România la 18 iulie pentru a mă reîntoarce la Conferinţa de la Montreux 

şi apoi mi-am petrecut vacanţa la Cap Martin. 

 Între timp, nu am primit decât telegrame amicale prin care mi se cerea sfatul asupra 

diferitelor probleme internaţionale. 

 Chiar la 29 august 1936, ziua în care am fost destituit, Guvernul român mi-a cerut 

sfatul în chestiunea neintervenţiei în Spania
292

. Toate acestea, probabil, pentru a mă induce în 

eroare în ceea ce priveşte hotărârile luate în legătură cu mine. 

 În seara de 29 august 1936, diferiţi ziarişti mi-au telefonat din Bucureşti, spunându-mi 

că nu mai sunt ministru al Afacerilor Străine. 

 Am răspuns că nu este adevărat. Şi i-am rugat pe toţi să creadă că spun acest lucru cu 

perfectă bună credinţă, căci nu puteam crede că cineva ar putea să procedeze în acest fel faţă 

de mine. 

 Cap Martin este doar un mic sat, unde poşta se închide la ora opt seara. De abia în 

dimineaţa de 30 august am primit telegrama dlui Tătărescu, trimisă din Bucureşti la 29 august, 

orele 6,30 după amiază. 

 Acesta este textul telegramei: 

 „Pentru a putea încheia ultima perioadă a guvernării noastre, am socotit necesar 

să iau în considerare o largă remaniere a Cabinetului. Evenimente interne au reclamat 

această remaniere cu un ceas mai devreme şi pentru a o realiza am prezentat azi M. S. 

Regelui demisiunea Cabinetului
293

 care a fost primită. Am fost însărcinat să constitui 

noul Cabinet
294

. Faţă de marile dificultăţi ce avem de învins şi la cererea 

colaboratorilor mei, mă văd nevoit să formez un guvern numai în cadrul partidului ce 

reprezint, asigurându-i astfel unitatea şi omogenitatea. Vin să vă mulţumesc cu adâncă 

recunoştinţă pentru marile servicii pe care le-aţi adus în timpul colaborării noastre 

Ţării şi Guvernului şi pentru simţămintele de prietenie ce ne-aţi arătat personal în 

atâtea rânduri. Sunt de altfel convins că sub o altă formă vom găsi prilejul pentru a 

conjuga sforţările noastre în continuarea acţiunii externe în cadrul politicii ce aţi 
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 La 18 august 1936, Guvernul român înaintează însărcinatului cu afaceri al Franţei la Bucureşti o notă de 

adeziune la declaraţia Guvernului francez de neimixtiune în afacerile spaniole, din 15 august. Guvernul român 

face o rezervă, în sensul că aderarea  „la declaraţiunea de neimixtiune în afacerile spaniole este dată în 

împrejurări excepţionale, că ea constituie un caz particular care nu poate crea un precedent şi că nu implică 

pentru Guvernul român obligaţiunea de a recunoaşte principiul că un guvern legal nu poate obţine, la cererea lui, 

un ajutor de la alt guvern împotriva rebeliunii“. La 28 august 1936, Nicolae Titulescu propune Guvernului român 

imediata punere în aplicare a măsurilor implicate de adeziunea Guvernului român din 18 august 1936, la 

declaraţia Guvernului francez de neimixtiune în afacerile spaniole din 15 august 1936. 
293

 Demisia Cabinetului a fost acceptată prin Decretul Regal nr. 2005, Sinaia, 29 august 1936. 
294

 Noul Cabinet, format în aceeaşi zi, a fost confirmat prin Decret Regal nr. 2006, Sinaia, 29 august 1936. 
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făcut până azi în numele Ţării şi pe care o vom duce mai departe fără nici o alterare. 

Cu devotate sentimente, Tătărescu.“ 

 

* 

 

 Să-mi fie permise câteva comentarii: 

 a) Dl Tătărescu găseşte necesar să procedeze la o importantă remaniere a Cabinetului. 

 Dacă aş fi îngâmfat, aş putea spune că simplul fapt al plecării mele din Cabinet 

constituie o remaniere importantă a Cabinetului. Totuşi, pentru că nu sunt îngâmfat, mă 

întreb care sunt persoanele care au părăsit Cabinetul şi a căror plecare justifică termenul de 

importantă
295

 folosit în legătură cu remanierea Cabinetului. 

 b) Dl Tătărescu îmi spune că evenimentele care au avut loc în ţară au făcut necesar să 

se procedeze la această remaniere ceva mai devreme decât avusese d-sa în vedere şi, pentru a 

o înfăptui, chiar în ziua în care mi-a telegrafiat a şi prezentat demisia Cabinetului Majestăţii 

Sale Regelui, care a acceptat-o. 

 Putea oare un Cabinet din care făceam şi eu parte să-şi prezinte demisia fără ca eu să 

fiu consultat sau măcar informat? 

 Colegii mei au avut onoarea de a fi fost convocaţi
296

 la o şedinţă a Cabinetului, în 

timpul căreia au fost informaţi despre hotărârile care fuseseră deja luate. Eu, după 20 de ani 

de responsabilităţi ministeriale, nu am fost onorat nici măcar cu un avertisment. 

 c) Dl Tătărescu îmi spune că plecarea mea din Cabinet a fost determinată de 

dificultăţile cărora guvernul trebuie să le facă faţă. 

 Ce înseamnă aceasta? 

 De când sunt oare bun numai pentru lucruri uşoare, atunci când, în vremea din urmă, 

nu a existat dificultate în legătură cu care eu să nu fi fost chemat să-mi dau ajutorul? 

 d) Dl Tătărescu îmi spune şi că, la cererea colegilor săi, el şi-a format guvernul fără 

mine. 

 Aş fi oare prea indiscret dacă aş întreba de numele acestor colegi? 

 e) Dl Tătărescu adaugă că, mulţumită plecării mele, a reuşit să asigure unitatea şi 

omogenitatea partidului. 

 Cred că problema trebuie pusă altfel: ori suntem cu toţii de acord asupra politicii 

externe şi guvernul este omogen, ori, sub ascunzişul cuvântului „neomogenitate“, se ascunde 

o divergenţă de opinie asupra politicii externe. 

 Ştiţi cine a fost cel care a distrus regula omogenităţii în Guvernul român prin faptul că 

a acordat portofoliul Afacerilor Străine unui om care nu aparţinea nici unui partid? A fost 

marele Ion I.C. Brătianu, şeful Partidului Naţional Liberal, care, în iulie 1927, m-a prezentat 

funcţionarilor Ministerului Afacerilor Străine în termenii următori: 

 „Sunt ministru al Afacerilor Străine
297

 de numai câteva zile, dar în acest timp 

am făcut lucrul cel mai important pe care îl puteam face: vi l-am adus pe Titulescu ca 

şef“. 

                                                 
295

 Larga remaniere guvernamentală s-a rezumat la înlăturarea lui Nicolae Titulescu. Toţi titularii din vechiul 

guvern, în afara lui Nicolae Titulescu, şi-au păstrat locul lor în noul Cabinet, contradansul portofoliilor neavând 

vreo semnificaţie deosebită. 
296

 În zilele de 25–29 august 1936, Gheorghe Tătărescu a fost primit în audienţă de Carol al II-lea la Sinaia, în 

trei rânduri (25, 27 şi 29 august 1936), având, deopotrivă, întrevederi cu numeroase personalităţi politice, 

membri ai Partidului Naţional Liberal. După audienţa din 29 august, reîntors la Bucureşti, Gheorghe Tătărescu 

convoacă de urgenţă o şedinţă de guvern, în care anunţă că a înaintat Regelui Carol al II-lea demisia Cabinetului 

şi a primit însărcinarea de a forma noul Cabinet. 
297

 Ion I.C. Brătianu a îndeplinit funcţia de ministru de Externe în perioada 21 iunie 1927–5 iulie 1927. 
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 f) Dl Tătărescu îmi mulţumeşte, nu numai pentru serviciile aduse Ţării şi Guvernului 

în perioada colaborării noastre, dar şi pentru prietenia personală pe care i-am arătat-o în multe 

ocazii. 

 Sper că asemenea cuvinte, venind din partea Domniei sale, vor dărâma o dată pentru 

totdeauna legenda, recent inventată, cum că colaborarea noastră nu a fost nimic altceva 

decât o ceartă necontenită. 

 În ceea ce mă priveşte, voi păstra o amintire mai plăcută despre colaborarea mea cu dl 

Tătărescu: aceea a unor raporturi bune în cadrul unei prietenii cordiale, chiar dacă această 

prietenie nu a fost decât exterioară.
298

 

 g) În sfârşit, dl Tătărescu îşi declară convingerea că, într-o altă formă, vom găsi un nou 

prilej de a ne uni eforturile în vederea continuării acţiunii noastre externe în cadrul politicii pe 

care am dus-o în numele Ţării – o politică pe care dl Tătărescu s-a angajat să o continue fără 

schimbare.
299

 

 În ce ar putea consta această nouă formă de colaborare? 

 Legaţia de la Londra şi Delegaţia Permanentă acreditată la Societatea Naţiunilor? 

 Doresc să se remarce că nici unul dintre aceste posturi nu mi-a fost oferit. Dacă ar fi 

fost vreunul, nu l-aş fi acceptat neapărat. 

 Dar ceea ce este important este că nu am primit nici o ofertă de colaborare, sub orice 

formă sau înfăţişare, menită să ne unească eforturile în cadrul politicii pe care am dus-o în 

numele ţării şi pe care dl Tătărescu s-a angajat să o continue fără schimbare, după cum 

declara în telegrama sa. 

 Şi să nu se spună că vreun gest din partea mea a făcut ca o asemenea ofertă să fie 

imposibilă.
300

 

                                                 
298

 Colaborarea dintre Nicolae Titulescu şi Gheorghe Tătărescu a traversat numeroase momente de criză, ca 

urmare a unor poziţii de principiu diferite faţă de o serie de probleme interne şi internaţionale şi a unor conflicte 

de competenţă. Nicolae Titulescu i-a reproşat primului-ministru român iniţiative politico-diplomatice care 

alterau unitatea de acţiune în promovarea politicii externe a ţării. 
299

 Imediat după învestire, Gheorghe Tătărescu a făcut presei, în noaptea de 29/30 august 1936, o amplă 

declaraţie în care sintetiza şi programul de politică externă al „noului“ guvern: „Guvernul va continua aceeaşi 

politică externă care a fost făcută de toate guvernele României întregite şi a cărui executor a fost, în ultimul timp, 

dl Nicolae Titulescu, căruia îi aduc şi pe această cale expresiunea întregii recunoştinţe pentru marile servicii pe 

care le-a adus în timpul colaborării noastre ţării şi guvernului. // Politica aceasta pe care am îndeplinit-o în atâtea 

rânduri nu este nici o politică cu caracter personal şi nici o politică de oportunism sau de improvizare. Ea nu este 

nici politica unui om şi nici politica unui partid, ci este politica unui neam întreg, este o politică naţională, având 

drept obiective permanente apărarea frontierelor şi apărarea păcii. // Legături tot mai strânse, tot mai active, cu 

aliaţii noştri din Mica Înţelegere, Înţelegerea Balcanică, cu Polonia, Marea Britanie, şi, mai ales, cu Franţa, de 

care ne leagă indisolubil toate interesele şi toate idealurile poporului nostru; raporturi de prietenie cu toate 

statele, cu Republica Sovietelor şi cu toţi vecinii noştri, acestea rămân ţelurile permanente ale acţiunii noastre 

externe. // Întărirea alianţelor existente, colaborarea activă la întărirea Societăţii Naţiunilor, colaborarea activă la 

toate iniţiativele pentru organizarea frontului unic şi indivizibil al păcii şi securităţii colective, iată temeiurile 

imuabile ale politicii noastre externe. Vom realiza fără şovăire această politică“. La numai câteva zile după 

numirea sa ca ministru al Afacerilor Străine, în guvernul condus de Gheorghe Tătărescu, adică la 2 septembrie 

1936, Victor Antonescu a făcut în faţa reprezentanţilor presei române şi străine din capitala României o amplă 

declaraţie de politică externă care, în esenţă, reafirmă hotărârea Guvernului român de a promova aceeaşi politică 

de până atunci. 
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 În mod deliberat, cercurile guvernante de la Bucureşti au lăsat să se facă publicitate unor intenţii inexistente 

de a-l folosi pe Nicolae Titulescu în continuare, drept colaborator, într-o misiune de reprezentare a intereselor 

româneşti în străinătate (fie ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar într-una din capitalele ţărilor cu care 

aveam relaţii, fie pe lângă Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională). Totalitatea elementelor de care 

dispunem astăzi demonstrează că guvernul de la Bucureşti – dincolo de tot ce s-a vehiculat public, fie din sursă 

oficială, fie din sursă de presă – nu a avut nici o intenţie, dar absolut niciuna, de a mai colabora în vreo formă 

oarecare cu Nicolae Titulescu. Ştim astăzi că guvernele de la Bucureşti nu numai că nu au manifestat o dorinţă 

reală de colaborare cu Nicolae Titulescu, dar chiar au intervenit direct pe lângă diverse cancelarii diplomatice 

pentru a bloca orice posibilitate de manifestare a acestuia pe scena politică internaţională. 
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 În septembrie 1936, când nu puteam părăsi patul, s-a cerut agrementul Guvernului 

britanic pentru numirea dlui Stoica
301

, pe atunci ministru la Sofia, în calitate de ministru la 

Londra. Puţin după aceea a avut loc o schimbare de opinie şi s-a cerut agrementul pentru 

numirea dlui Grigorcea
302

, care , de fapt, a fost până la urmă acceptat. 

 În cursul lunii octombrie, în vreme ce eram încă ţintuit la pat, un consilier de 

legaţie
303

, a fost numit ca delegat permanent al României acreditat la Societatea Naţiunilor, 

înlocuindu-l pe dl Antoniade
304

. 

 Dar, după cum se va vedea mai târziu, eu eram cel care era delegat permanent la 

Societatea Naţiunilor, iar nu dl Antoniade, care era ministrul român la Geneva. 

 În ceea ce îl priveşte pe dl Antoniade, printr-o scrisoare datată iulie 1928, semnată de 

mine în calitate de ministru al Afacerilor Străine şi adresată Secretariatului Societăţii 

Naţiunilor, eu declaram că funcţiunile ministrului român la Geneva le implică şi pe cele de 

delegat permanent acreditat la Societatea Naţiunilor. Domnul Antoniade era prin urmare 

supleantul delegatului permanent, cu alte cuvinte propriul meu supleant. 

 

* 

 

 Nu aş spune adevărul dacă m-aş preface că lovitura ce mi-a fost dată la 29 august 1936 

nu mi-a produs multă suferinţă. 

 Dar am umerii destul de largi ca să suport întreaga povară a adevărului. 

 E adevărat, am suferit. Şi de ce? 

 Mai întâi, din cauza felului în care am fost tratat; dar şi pentru că lovitura mi-a fost 

dată de Partidul Liberal. 

 Îmi cer scuze faţă de bunii mei prieteni din Partidul Naţional Ţărănesc
305

, dar trebuie 

să fac anumite mărturisiri care izvorăsc toate din faptul că am cunoscut Partidul Liberal cu 

zece ani înainte de Partidul Ţărănesc şi de Partidul Naţional, care s-au contopit acum şi 

formează Partidul Naţional Ţărănesc. 

 Am dorit să fiu deputat în Parlament ca membru al Partidului Liberal
306

, chiar înainte 

de a-mi fi terminat studiile universitare. 

 Ion I.C. Brătianu mi-a dat tot ajutorul posibil. Şefii organizaţiilor locale, dimpotrivă, 

mi-au pus piedici în cale. 

 Mi s-a oferit, drept compensaţie, postul de jurisconsult la Banca de Credit, fapt care 

m-a durut foarte mult, deoarece o aspiraţie pur idealistă din partea mea a primit un răspuns 

mercenar. 

 Aşa că m-am dus la Paris să-mi închei studiile. 
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 Vasile Stoica. 
302

 Vasile Grigorcea. 
303

 Gheorghe Crutzescu. 
304

 Constantin Antoniade. 
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 Partidul Naţional Ţărănesc a apărut pe scena vieţii politice româneşti în deceniul al treilea al secolului XX, 

rezultând din fuziunea Partidului Naţional Român din Transilvania (formaţiune politică apărută în 1881, prin 

unificarea Partidului Naţional al Românilor din Banat şi Ungaria cu Partidul Naţional al Românilor din 

Transilvania – ambele constituite în 1869) cu Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat şi Basarabia (înfiinţat în 

decembrie 1918). Completa lor fuziune a fost ratificată la 10 octombrie 1926 la Congresul extraordinar al 

Partidului Naţional Ţărănesc. În 1930, din P.N.Ţ. s-a desprins gruparea condusă de Constantin Stere, care a 

format Partidul Ţărănesc Democrat. În 1932, din P.N.Ţ. s-a desprins o altă grupare condusă de Grigore Iunian, 

care a format Partidul Radical Ţărănesc. 
306

 Partidul Naţional Liberal s-a închegat ca partid în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea, prin unirea diferitelor 

grupări politice de orientare liberală. A avut succesiv ca lideri pe Ion Brătianu, Dumitru Brătianu, D.A. Sturza, 

Ion I.C. Brătianu, Vintilă I.C. Brătianu, I.G. Duca, Constantin (Dinu) I.C. Brătianu. În 1930, gruparea „tinerilor 

liberali” condusă de Gheorghe Brătianu se desprinde din P.N.L. şi formează Partidul Naţional Liberal – 

Gheorghe Brătianu. 
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 Când m-am întors în România, l-am găsit pe Take Ionescu în fruntea Partidului 

Conservator Democrat care fusese deja organizat.
307

 

 El mi-a spus în esenţă: 

  „Noi, cei care nu suntem aristocraţi, nu putem spera decât la un grad limitat de 

promovare în ţara noastră. România aduce în mod ciudat cu armatele coloniale, în care 

oamenii de culoare nu pot trece de gradele inferioare, comanda superioară fiind 

rezervată albilor“. 

 Nedreptatea făcută lui Take Ionescu mi s-a părut, pe un plan mai larg, asemănătoare 

propriei mele nenorociri mai mici. 

 Şi pentru că Take Ionescu făcea apel la toate conştiinţele libere ale ţării, i-am trimis 

următoarea telegramă din gara Ploieşti: „Dacă mai aveţi nevoie de o conştiinţă liberă, a mea 

vă stă la dispoziţie“. 

 Şi astfel am ajuns conservator-democrat. 

 Însă opoziţia noastră faţă de Partidul Naţional Liberal nu a avut parte să dureze. 

 Punctul culminant al atacurilor mele împotriva acestui partid a fost atins atunci când 

am vorbit despre reforma justiţiei administrative într-un mod inspirat din faimoasele apostrofe 

adresate lui Catilina
308

: 

 „Cât de departe va merge îndrăzneala guvernului micului Brătianu
309

?“ 

 Cu aceste cuvinte am crezut că l-am distrus pentru totdeauna pe Ion I.C. Brătianu. 

 Totuşi, în 1910, colaborarea dintre Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator 

Democrat fusese deja stabilită.
310

 

 În 1912 am purtat împreună războiul balcanic
311

; noi, democrat-conservatorii şi 

conservatorii propriu-zişi, care eram la putere, şi liberalii, care erau în înţelegere cu noi, 

formând opoziţia. 

 Tot împreună am luptat şi în Marele Război
312

, dar de data aceasta Partidul Naţional 

Liberal şi Partidul Conservator Democrat, avându-mă pe mine ministru de Finanţe, erau 

amândouă la putere. 

 Din această colaborare s-a născut o mare prietenie, pentru mine de neuitat, care m-a 

legat de Vintilă Brătianu, Ion I.C. Brătianu şi I.G. Duca. 

 După moartea lui Take Ionescu am rămas cu credinţa pioasă faţă de amintirea lui, dar 

înclinam spre Vintilă Brătianu, Ion I.C. Brătianu, I.G. Duca, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, 

doctorul Lupu
313

 şi mulţi alţii. 

 Am rămas în afara partidelor politice şi mi-am servit ţara fără a ţine de vreun partid, 

dar colaborând totuşi cu toate partidele. 
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 Partidul Conservator Democrat a luat fiinţă în 1908 prin desprinderea din Partidul Conservator a unui grup 

condus de Take Ionescu. În 1916 s-a transformat în Partidul Conservator Naţionalist, iar în 1919 în Partidul 

Conservator Democrat Unionist (care se va destrăma în 1922). 
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 Lucius Sergius Catilina. 
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 Ion I.C. Brătianu. 
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 În perioada la care face referire Nicolae Titulescu, România a avut guverne conduse de P.P. Carp (1910–

1912) şi Titu Maiorescu (1912–1914). 
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 La 9 octombrie 1912 izbucneşte primul război balcanic între Antanta Balcanică (Bulgaria, Serbia, Grecia, 

Muntenegru) şi Imperiul Otoman. România se declară neutră, cu rezerve. Războiul s-a încheiat cu victoria 

coaliţiei antiotomane (30 mai 1913). La 29 iunie 1913 izbucneşte al doilea război balcanic între foştii aliaţi 

(Bulgaria împotriva Greciei, Serbiei şi Muntenegrului), cărora li se vor alătura România şi Turcia. Tratatul 

semnat ca urmare a Conferinţei de Pace de la Bucureşti  (29 iulie–10 august 1913), la care participă România, 

Grecia, Muntenegru, Serbia şi Bulgaria, atribuie României partea de sud a Dobrogei (judeţele Durostor şi 

Caliacra – „Cadrilaterul“), până la linia Türk-Smil-Ekrené. 
312

 Primul Război Mondial (1914–1918). 
313

 Nicolae L. Lupu. 
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 De fapt, dacă aş vrea să fac o listă a serviciilor pe care le-am adus ţării, ar trebui să 

deschid larg cartea Partidului Conservator Democrat, alături de cele ale Partidului Liberal, 

Partidului Poporului
314

 al mareşalului Averescu şi Partidului Naţional Ţărănesc. 

 Însă, cu excepţia cărţii Partidului Conservator Democrat, cartea Partidului Naţional 

Liberal capătă primul loc, întrucât colaborarea mea cu acest partid datează din 1910. 

 În 1927 am acceptat postul de ministru al Afacerilor Străine în guvernul lui Ion 

Brătianu, deoarece atât el, cât şi Regele Ferdinand, pe patul său de moarte
315

, îmi adresaseră 

această rugăminte. 

 Încălcarea regulii omogenităţii nu a fost un accident în ceea ce îi priveşte pe Ion I.C. 

Brătianu, Vintilă Brătianu sau I.G. Duca. Era continuarea, într-o altă formă, a colaborării mele 

constante cu Partidul Liberal, colaborare care avea deja o vechime de mulţi ani. 

 În iulie 1928 l-am rugat pe Vintilă Brătianu să-mi redea postul de ministru la Londra; 

această rugăminte era determinată de anumite împrejurări pe care nu este necesar să le 

amintesc aci. 

 Când, în octombrie 1928, Regenţa
316

 mi-a cerut să formez un guvern de concentrare, 

am arătat că cea mai bună soluţie ar fi aceea de a-l numi pe dl Iuliu Maniu ca preşedinte al 

Consiliului
317

 deoarece liberalii nu doreau să rămână la putere. 

 De fapt, dl Iuliu Maniu a avut bunătatea să-mi exprime mulţumiri în Senat pentru 

atitudinea adoptată de mine la acea vreme. 

 Însă, imediat ce i s-a încredinţat formarea cabinetului, dl Iuliu Maniu a venit să-mi 

ofere portofoliul Afacerilor Străine
318

. Răspunsul pe care i l-am dat a fost următorul: 

 „Ar fi trebuit să accept cu plăcere acest portofoliu, dar este ceva care mă 

împiedică să fac aceasta. Nu prevăzusem că revenirea mea la Londra ca ministru va fi 

urmată atât de repede de căderea Guvernului Vintilă Brătianu. Deci, dacă aş accepta 

azi să devin ministru al Afacerilor Străine în cabinetul dv., oamenii ar putea spune: 

Titulescu a părăsit guvernul lui Vintilă Brătianu pentru că ajunsese la o înţelegere cu 

Iuliu Maniu. Numai dv., dle Maniu, ştiţi că nu există nici un fel de înţelegere între noi 

asupra acestei chestiuni. Vintilă Brătianu ar putea crede însă că a existat. Nimic nu m-

ar putea face să pun la îndoială loialitatea mea faţă de Vintilă Brătianu şi acesta este 

motivul refuzului meu“. 

 Dacă aş fi întrebat care este cel mai mare serviciu pe care l-am adus ţării, aş răspunde: 

refuzul meu de a forma guvernul în noiembrie 1928, atunci când mi-ar fi fost uşor, dacă aş fi 

dat la o parte obiecţiunile dlui Maniu, faptul că în loc să formez propriul meu guvern, am 

căutat să promovez venirea normală la putere a Partidului Naţional Ţărănesc în 1928. 

 Dovadă este faptul că transilvănenii, care până atunci fuseseră regionalişti, deveneau 

acum imperialişti
319

. Pentru românii vechi ca şi pentru cei noi, Bucureştii au devenit centrul 

politic al ţării. În România nu avem nici un fel de regionalism. Nu trebuie sub nici un motiv 

să-i dăm naştere în viitor, prin atitudinea noastră faţă de Transilvania. 

 Defunctul I.G. Duca ştia ce făcusem eu, atât cât îmi era în putinţă, pentru a facilita 

revenirea la putere a Partidului Naţional Liberal. 
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 Partidul Poporului şi-a făcut apariţia în viaţa politică a României la 15 aprilie 1920, ca urmare a hotărârii 

Congresului Ligii Poporului (fondată la 3 aprilie 1918) de a se transforma într-un partid politic. Atât la 

conducerea Ligii Poporului, cât şi la cea a Partidului Poporului s-a aflat generalul (mareşalul) Alexandru 

Averescu. În 1932 este părăsit de gruparea condusă de Octavian Goga, care creează Partidul Naţional Agrar. 
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 Ferdinand I a decedat la 20 iulie 1927. 
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 Pe timpul minoratului lui Mihai s-a instituit o Regenţă, formată din patriarhul Miron Cristea, preşedintele 

Înaltei Curţi de Casaţie, Gheorghe Buzdugan, şi prinţul Nicolae de Hohenzolern. 
317

 Guvernul condus de Iuliu Maniu (1928–1930). 
318

 Iuliu Maniu s-a adresat în acest sens lui Nicolae Titulescu la 10 noiembrie 1928. 
319

 În context, Nicolae Titulescu îi dă cuvântului valoare antinomică în raport cu termenul regionalişti. 
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 El nu a încetat niciodată să-mi mulţumească pentru întreaga prietenie pe care i-am 

arătat-o în timpul crizei din 1933. El mi-a vorbit chiar despre aceasta în cursul ceremoniei 

depunerii jurământului de către guvernul nostru. Îmi amintesc că, tocmai din cauza acestei 

convorbiri, nici n-am putut să rostesc jurământul corect când mi-a venit rândul. 

 I.G. Duca e mort, iar locul său a fost luat de dl Tătărescu. 

 Singura greşeală pe care consider că am făcut-o vreodată în probleme de orientare 

politică acum urmează. Această greşeală are însă o scuză – faptul că avem încă întipărită în 

minte imaginea vechiului Partid Liberal. 

 Nu am vrut să devin membru al Cabinetului din 1934. 

 Ar fi trebuit să ridic cu toată francheţea problema preşedinţiei Consiliului de Miniştri 

şi să spun că nu pot accepta să fac parte dintr-un Guvern Tătărescu. 

 Dar am crezut că, întrucât dl Dinu Brătianu
320

, şeful Partidului Naţional Liberal, l-a 

acceptat pe dl Tătărescu drept conducător al guvernului liberal, atitudinea mea poate fi 

determinată în aceste condiţii numai de marile interese internaţionale ale ţării din acel timp. 

 Acum, după toate acestea, se va mai spune oare că, dacă dl Tătărescu nu m-ar fi dat 

afară, eu aş fi răsturnat Cabinetul lui în favoarea dlui Mihalache?  

 Nu am fost niciodată în stare de un act de trădare şi nici nu m-aş gândi vreodată la un 

asemenea act în viitor. 

 Când eram ministru al Afacerilor Străine în Cabinetul Vaida-Voevod, iar Ion G. Duca 

era în opoziţie, i-am spus: „Îmi puteţi cere să lucrez pentru a vă face prim-ministru atunci 

când Cabinetul Vaida-Voevod va fi căzut, dar niciodată nu voi ridica nici măcar un deget 

pentru a produce căderea acestui Cabinet“. 

 Am adoptat acelaşi ton faţă de prietenii mei din Partidul Naţional Ţărănesc, pe vremea 

când eram membru al guvernului liberal. 

 Nutresc cea mai profundă prietenie şi stimă faţă de dl Mihalache. La 14 iulie 1936 

însă, atunci când mi-am retras demisia, el a criticat acţiunea mea şi a prezis că aranjamentele 

mele cu guvernul vor fi fără valoare pentru că nu vor fi îndeplinite. 

 Acum, după toate câte le-am spus, nu este oare clar că, din 1926 şi până în ziua de azi, 

când, deocamdată, nu mai doresc să fiu ministru al Afacerilor Străine, nu a fost nici un guvern 

care să nu-mi ofere acest portofoliu? 

 În vara anului 1925, mareşalul Averescu, care avea motive să creadă că e pe cale să 

devină prim-ministru, mi-a oferit două portofolii în acelaşi timp: Afacerile Străine şi 

Finanţele. 

 Sănătatea fiindu-mi zdruncinată de misiunea mea în America pentru consolidarea 

datoriilor de război, n-am fost în măsură să accept oferta sa, care a fost repetată în 1926, 

atunci când el a devenit prim-ministru. 

 Dl Ştirbey
321

 mi-a oferit şi el Ministerul Afacerilor Străine. 

 Am fost ministru al Afacerilor Străine în guvernele lui Ion C. Brătianu şi Vintilă 

Brătianu în 1927 şi 1928. 

 Acelaşi portofoliu mi-a fost oferit în Cabinetul dlui Maniu în 1928, iar eu l-am refuzat 

din motivele pe care le-am explicat mai sus. 

 În 1931 am fost rugat să accept cel puţin Ministerul Afacerilor Străine, deoarece, 

pentru diferite motive, refuzasem deja să formez guvernul. 

 Răspunsul meu a fost că, întrucât refuzasem întregul, nu puteam accepta o parte a 

acestuia. 

 Dl Vaida-Voevod, în 1932, nu numai că mi-a oferit încă o dată acelaşi portofoliu, dar a 

şi declarat că se consideră locţiitorul meu. 
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 Constantin (Dinu) I.C. Brătianu. 
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 Barbu Ştirbey. 
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 Aceasta a continuat până în octombrie 1932 când, din cauza politicii faţă de U.R.S.S., 

pe care o susţineam, a trebuit să preiau Ministerul Afacerilor Străine pentru a-mi pune în 

practică teoriile
322

. 

 Prin urmare, dacă cineva îşi imaginează că râvnesc acum la acest minister – atunci 

când l-am refuzat de atâtea ori şi când nu mai am posibilităţile din trecut – răspunsul meu este 

că, în împrejurările internaţionale actuale şi după ce am gustat din bucuriile libertăţii, nu am 

nici o dorinţă de a recăpăta cătuşele sclaviei. 

 Dar s-ar putea spune: „Toate acestea sunt foarte interesante, însă nu lămuresc prea 

bine motivele pentru care aţi fost dat afară din Cabinetul Tătărescu“. 

 Ei bine, după ce pun punctul pe i, toată lumea va fi pe deplin informată. 

 Politica mea externă, bazată pe securitatea colectivă şi pacea indivizibilă, politica 

mea care viza constituirea unui front unit al victimelor posibile ale unei agresiuni împotriva 

frontului unit al agresorilor posibili – despre care minutele din 14 iulie 1936 nu făceau decât 

să prezinte consecinţele practice pentru România – a încetat să mai aibă aprobarea dlui G. 

Tătărescu. El nu a înlocuit această politică prin alta, ci pur şi simplu prin nimic, sau mai 

degrabă printr-o tendinţă spre izolare, prin neutralitatea României. Rămâne de văzut cum 

poate fi înfăptuită în practică o asemenea politică, în condiţiile în care România este vecină 

cu U.R.S.S., care la rândul ei este aliata Franţei şi a Cehoslovaciei. 

 În orice caz, revenirea la politica tradiţională a ţării este o problemă mult mai 

complicată decât s-ar putea presupune în România şi în străinătate. 

 Un studiu amănunţit al politicii externe a României va arăta că adevărul ascuns în 

spatele atâtor cuvinte ce mi-au fost adresate mie sau altora nu poate fi găsit decât în 

declaraţiile de mai sus. El va lămuri, de asemenea, opinia publică naţională şi internaţională o 

dată pentru totdeauna asupra propriei mele politici externe. 
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 În raportul politic din 9 martie 1940, adresat lui Carol al II-lea în legătură cu evoluţia relaţiilor româno-ruse 

(sovietice), Nicolae Titulescu dă numeroase detalii privind disputa pe care a avut-o în anul 1932 cu Alexandru 

Vaida-Voevod în privinţa tratativelor cu ruşii referitoare la încheierea unui pact de neagresiune, deosebirile de 

vederi dintre cei doi vizând atât chestiuni de conţinut, cât şi aspecte de procedură. 
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SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

 

 Prezentul studiu trebuie să se întemeieze pe ideea că în ziua de azi nimic nu este local 

sau chiar continental, ci totul este de interes mondial. 

 Pentru a conferi întreaga valoare raţionamentului nostru politic trebuie să avem mereu 

în minte ordinea importanţei diferitelor mari puteri care au în prezent o influenţă deosebit de 

puternică asupra politicii internaţionale. Acestor mari puteri le sunt incluse, fireşte, şi 

posesiunile
323

 lor atât de preţioase care le aprovizionează cu materii prime în timp de război. 

 Potrivit datelor din „Atlas Classique“ de Schrader şi Gallonedec, această ordine a 

importanţei este următoarea: 

  Marea Britanie – cu o suprafaţă de 12.560.231 mile pătrate
324

 şi o populaţie de 

492.300.000 de locuitori; 

  U.R.S.S. – cu o suprafaţă de 8.108.108 mile pătrate şi o populaţie de 

162.000.000 de locuitori; 

  Franţa – cu o suprafaţă de 4.560.231 mile pătrate şi o populaţie de 

102.364.000 de locuitori; 

  Statele Unite – cu o suprafaţă de 3.616.988 mile pătrate şi o populaţie de 

137.255.000 de locuitori. 

  Aceste patru state totalizează numai ele însele o suprafaţă de 28.571.428 mile 

pătrate
325

 şi o populaţie de 895 milioane de locuitori
326

 – adică aproximativ o 

jumătate din populaţia pământului (2 miliarde). 

  Pentru a reveni la citatele noastre: 

 Italia – împreună cu posesiunile sale, desigur, are o suprafaţă de 988.223 mile 

pătrate şi o populaţie de 43.825.000 de locuitori; 

Germania – are o suprafaţă de 181.081 mile pătrate şi o populaţie de 

64.776.000 de locuitori; 

 Polonia – are o suprafaţă de 149.957 mile pătrate şi o populaţie de 32.120.000 

de locuitori; 

 Japonia – are o suprafaţă de 265.135 mile pătrate şi o populaţie de 91.783.000 

de locuitori. 

 Aceste următoare patru state reprezintă deci o suprafaţă de 1.584.397 mile pătrate
327

 

şi o populaţie de 232.504.000 de locuitori. 

 Iar dacă ar fi să adăugăm la aceste cifre populaţia celorlalte ţări, s-ar ajunge la 

concluzia prezentată de preşedintele Roosevelt
328

 în cuvântarea sa din 5 octombrie 1937. 

Citez: 

 „Pacea, libertatea şi securitatea a 90 la sută din populaţia lumii sunt puse în 

pericol de restul de 10 la sută care ameninţă să destrame întreaga ordine şi legalitate 

internaţională“. 

                                                 
323

 Posesiunile au îmbrăcat diferite forme: colonii, semicolonii, teritorii sub mandat. În configuraţia „imperiilor 

coloniale“ au intervenit modificări substanţiale după Primul Război Mondial, dar mai ales după cel de al doilea 

război mondial. În anul 1960, Adunarea generală a O.N.U. a adoptat „Declaraţia cu privire la acordarea 

independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale“. Un tablou amplu şi riguros al acestor posesiuni şi evoluţii îl oferă 

lucrarea lui David P. Henige, Colonial Governors from the Fifteenth Century to the Present, Madison, 

Milwaukee, London, 1970. 
324

 1 milă pătrată = 2,59 km
2
. 

325
 Eronat. Cifra exactă: 28.845.558 mile pătrate. 

326
 Eronat. Cifra exactă: 893.919.000 locuitori. 

327
 Eronat. Cifra exactă: 1.584.396 mile pătrate. 

328
 Franklin Delano Roosevelt. 
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 Să procedăm deci la o examinare detaliată, bazată pe datele existente, a situaţiei 

internaţionale a României. 

 Cred că un asemenea studiu nu a fost încă întreprins într-un spirit atât de aprofundat şi 

de sincer ca cel de care sunt animat. 

 Uneori, calitatea mea oficială m-a împiedicat să fac o declaraţie publică completă, iar 

mulţi alţii au fost împiedicaţi să o facă din lipsa unei documentări suficiente. 

 Pentru scopul nostru, să examinăm relaţiile existente între România şi alte ţări luate 

una câte una. Să le prezentăm exact cum au fost şi cum se înfăţişează acum, de când am plecat 

de la Ministerul Afacerilor Străine. Înainte de toate, să încercăm să determinăm în ce direcţie 

ar trebui să fie dezvoltate aceste relaţii. 

 Iar înainte de a încheia, să luăm în considerare, de asemenea, situaţia mondială în 

prezent. 
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MICA ÎNŢELEGERE 

 

 

 A spune că Mica Înţelegere reprezintă baza politicii externe a României este o axiomă. 

 Dar ce este Mica Înţelegere? 

 Este asocierea a trei state pentru apărarea lor reciprocă împotriva unor pericole 

comune. 

 La început, Mica Înţelegere era expresia unei asocieri limitate la alianţa militară 

defensivă
329

 dintre Cehoslovacia, Iugoslavia şi România împotriva unei eventuale agresiuni 

din partea Ungariei, acţionând singură sau împreună cu alte state. Această alianţă a fost 

completată de o alianţă defensivă între România şi Iugoslavia împotriva unei eventuale 

agresiuni din partea Bulgariei, acţionând singură sau împreună cu alte state. 

 Este important de reţinut că, de la bun început, relaţiile dintre România şi Iugoslavia 

au avut un ţel mai larg decât cele dintre România şi Cehoslovacia. 

 Din momentul creării sale, în 1921, de către Take Ionescu, Pašić
330

 şi Beneš
331

, Mica 

Înţelegere a căutat să-şi dezvolte câmpul de acţiune în diferite feluri, cum ar fi, de exemplu, 

prin Tratatul de arbitraj mutual, prin rezoluţiile asupra propriilor reguli de procedură etc.
332

 

 Însă, oricât de ciudat ar părea, nu exista o asemenea tendinţă în domeniul politic. 

 De abia în noul Pact de Organizare
333

 a Micii Înţelegeri, semnat la Geneva la 16 

februarie 1933 de dl Beneš, dl Jevtić
334

 şi mine, am hotărât să întărim unitatea de acţiune a 

statelor Micii Înţelegeri, prevăzând că nici unul dintre cele trei state nu poate să încheie tratate 

cu alte state contractante, sau să întreprindă vreo acţiune capabilă să modifice situaţia lor 

internaţională actuală, sau să semneze convenţii economice având importante consecinţe 

politice, fără asentimentul celorlalte două părţi. 

 Pe de altă parte, noul Pact de Organizare nu a înmulţit obligaţiile militare convenite în 

1921. 

 Care sunt obligaţiile României în baza Tratatului Micii Înţelegeri? 

                                                 
329

 Convenţia de alianţă defensivă între România şi Cehoslovacia, semnată la Bucureşti, la 23 aprilie 1921. 

Convenţia de alianţă defensivă între România şi Iugoslavia, semnată la Belgrad, la 7 iunie 1921. Convenţia de 

alianţă defensivă între Iugoslavia şi Cehoslovacia a fost încheiată la Belgrad, la 14 august 1920. Ansamblul 

acestor convenţii – conturând înfiinţarea Micii Înţelegeri – dădea expresie hotărârii celor trei state de a se opune 

oricăror pretenţii revizioniste, de a apăra statu-quo-ul teritorial stabilit prin tratatele de pace de la Trianon (4 

iunie 1920) şi Neuilly-sur-Seine (27 noiembrie 1919). 
330

 Nikola Pašić. 
331

 Edvard Beneš. 
332

 La 21 mai 1929, miniştrii de Externe ai României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, reuniţi la Belgrad, semnează 

Actul general de conciliaţiune, de arbitraj şi de aranjament judiciar între statele Micii Înţelegeri, prin care 

diferendele de orice natură dintre statele semnatare şi care nu ar fi putut fi rezolvate pe cale diplomatică urmau să 

fie supuse unui aranjament judiciar sau arbitrar. Această prevedere nu se aplica chestiunilor ce cădeau în 

competenţa exclusivă a statelor. Actul – care punea în vigoare recomandarea Adunării Societăţii Naţiunilor din 

26 septembrie 1928 privind încheierea unor convenţii de reglementare paşnică a diferendelor – reprezintă un 

moment de mare importanţă în viaţa Micii Înţelegeri, consolidând alianţa dintre cele trei state. 
333

 În preambulul Pactului de Organizare a Micii Înţelegeri se evidenţiază dorinţa României, Cehoslovaciei şi 

Iugoslaviei „de a menţine şi organiza pacea“, de a intensifica relaţiile economice cu toate statele şi în special cu 

cele din Europa Centrală, de a da raporturilor dintre ele o bază organică şi stabilă. Pactul prevedea: crearea unui 

Consiliu Permanent al statelor Micii Înţelegeri, compus din miniştrii de Externe ai celor trei ţări, sau din delegaţi 

speciali, ca organ director al politicii lor comune; crearea unui Consiliu Economic pentru coordonarea intereselor 

economice ale celor trei state; crearea unui Secretariat permanent, cu sediul, pentru un an, în capitala 

preşedintelui în exerciţiu al Consiliului Permanent şi cu o secţie permanentă la sediul Societăţii Naţiunilor. Au 

fost prelungite pe timp nelimitat convenţiile de alianţă dintre România şi Cehoslovacia (23 aprilie 1921), 

România şi Iugoslavia (7 iunie 1921) şi Iugoslavia şi Cehoslovacia (31 august 1922). România a ratificat Pactul 

de Organizare a Micii Înţelegeri la 9 mai 1933. Acesta a intrat în vigoare la 30 mai 1933. 
334

 Bogoljub (Bosko) Jevtić. 
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 Potrivit convenţiilor din 1921, care au fost aprobate de toate guvernele româneşti: cele 

ale mareşalului Averescu, Take Ionescu, Ion şi Vintilă Brătianu, Maniu, Vaida, Mironescu
335

, 

Ştirbey, Iorga
336

, Duca şi Tătărescu, România se angajează să intre în război în apărarea 

Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, dacă aceste două ţări ar fi atacate de Ungaria, acţionând fie 

singură, fie împreună cu alte state. 

 Aceasta înseamnă că România trebuie să vină în ajutorul Cehoslovaciei dacă aceasta ar 

fi atacată de Ungaria singură sau de Ungaria împreună cu Germania, şi în ajutorul Iugoslaviei 

dacă aceasta ar fi atacată de Ungaria singură sau de Ungaria împreună cu Italia, de Bulgaria 

singură sau de Bulgaria împreună cu alte state. 

 Mai mult, oricât de incredibil ar suna aceasta: 

 România care, din cauza Ungariei, se poate găsi în orice moment în război cu 

Germania şi Italia în apărarea Cehoslovaciei, este lăsată singură, total izolată, în cazul unui 

eventual atac din partea Rusiei Sovietice. 

 Cehoslovacia şi Iugoslavia au încercat întotdeauna să excludă orice intervenţie din 

partea lor în cazul unui atac al U.R.S.S. asupra României. 

 De fapt, până nu de mult, când relaţiile dintre Rusia şi România erau de asemenea 

natură încât să facă un atac sovietic cât se poate de improbabil, toate Conferinţele Micii 

Înţelegeri începeau cu următoarea declaraţie a delegaţilor Cehoslovaciei şi Iugoslaviei: 

 „Cehoslovacia şi Iugoslavia declară că îşi rezervă deplina libertate de acţiune 

în ceea ce priveşte Rusia Sovietică“. 

 Aceasta fiind situaţia, pentru a restabili echilibrul în favoarea României, prima mea 

grijă a fost, multă vreme şi, în special, în 1932, când am preluat din nou Ministerul Afacerilor 

Străine, de a întări legăturile Micii Înţelegeri astfel încât, dacă oricare dintre membri ar fi 

fost atacat de unul dintre vecinii săi, acesta să devină, ipso jure
337

, duşmanul întregii Micii 

Înţelegeri. 

 Acest lucru explică de ce noul Pact de Organizare a Micii Înţelegeri conţine o clauză 

prin care nici unul dintre cele trei state membre nu poate să-şi asume vreun angajament fără 

consimţământul celorlalte două; el explică, de asemenea, cum a devenit Mica Înţelegere o 

importantă entitate internaţională. 

 Un asemenea sistem nu putea fi decât avantajos pentru România. 

 Ceea ce ea putea să dea, dăduse, după cum am văzut, încă din 1921 şi încă în mod 

foarte unilateral. Aş putea spune aproape că ea a dat partea leului. 

Acum trebuia să culegem roadele eforturilor făcute în 1933 pentru a crea legături 

strânse sub raportul unităţii. 

 Când spun aceasta, nu pretind că am făcut Mai mult pentru noua Mică Înţelegere decât 

preşedintele Beneš sau preşedintele Jevtić. 

 Am pus în mâinile României dreptul de veto faţă de toate actele politice ale celor doi 

asociaţi ai noştri, Cehoslovacia şi Iugoslavia. 

 Un drept de veto nu înseamnă în nici un caz că trebuie să răspunzi totdeauna negativ. 

El permite un răspuns pozitiv, dar îţi dă dreptul să prezinţi condiţii care ţin seama de 

interesele României pentru a asigura menţinerea şi destinul Micii Înţelegeri ca o importantă 

entitate internaţională. 

 Orice autorizare dată împotriva spiritului Pactului din 1933, în special în condiţiile în 

care obligaţiile unilaterale ale României, asumate în 1921, erau încă în vigoare, reprezintă o 

eroare inegalabilă, dăunătoare Micii Înţelegeri în general şi României în special. 

 Îmi permit să cred că autorizarea dată de guvernul dlui Tătărescu Guvernului iugoslav 

de a încheia cu Italia Convenţia din 25 martie 1937 este de natură să slăbească unitatea Micii 
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 G.G. Mironescu. 
336

 Nicolae Iorga. 
337

 Ipso jure (lat.) – aplicând legea în litera ei. 
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Înţelegeri care
338

, dacă ar fi întărită, ar fi singura cale de a înclina talerul dreptăţii în favoarea 

României. 

 Departe de mine gândul că Tratatul de prietenie dintre Iugoslavia şi Italia nu ar fi un 

lucru bun. 

 După cum voi arăta Mai departe, gândul că Italia ar putea deveni conducătorul 

spiritual al Micii Înţelegeri mi-a venit în minte chiar în ziua în care a fost semnat noul Tratat 

de Organizare, adică la 16 februarie 1933. 

 Dar Tratatul italo-iugoslav conţine prevederi contrare intereselor României şi spiritului 

Micii Înţelegeri. Trebuia ca noi să cerem suprimarea acelor paragrafe dacă nu reuşeam să 

obţinem extinderea lor asupra Cehoslovaciei şi României. 

 De pildă, articolul 4 al Tratatului prevede: 

 „Articolul 4. – Înaltele Părţi Contractante se angajează să nu tolereze pe 

teritoriile lor respective sau să ajute şi să stimuleze în vreun fel orice activitate 

îndreptată împotriva integrităţii teritoriale sau ordinei existente ale celeilalte Părţi 

Contractante sau care ar putea fi de natură să afecteze relaţiile dintre cele două ţări“. 

 Cu alte cuvinte, Italia se angajează să se abţină de la activităţi revizioniste împotriva 

Iugoslaviei şi să nu sprijine revizionismul ungar împotriva Iugoslaviei. 

 Aceasta este o clauză pe care Iugoslavia nu ar fi putut să o accepte doar pentru ea. 

 Dacă nu ar fi putut obţine extinderea clauzei asupra Micii Înţelegeri în întregime, ea ar 

fi trebuit să o refuze pentru sine. 

 Ce înseamnă aceasta? 

 Că din acel moment revizionismul ungar, sancţionat de Guvernul român, va opera 

numai împotriva României şi Cehoslovaciei, cu aprobarea Italiei? Este oare acesta spiritul 

Micii Înţelegeri? 

 Nu reprezintă oare revizionismul ungar un pericol comun pentru a cărui parare a fost 

creată Mica Înţelegere? 

 Guvernul italian nu este vinovat, întrucât nu avea nici o obligaţie faţă de noi. Nici 

Guvernul iugoslav nu trebuie să fie acuzat, pentru că şi-a îndeplinit unica obligaţie – aceea de 

a cere asentimentul prealabil al guvernelor de la Bucureşti şi Praga. 

 Iar dacă Iugoslavia ar fi răspunzătoare, atitudinea nobilă a poporului ei în favoarea 

menţinerii politicii externe tradiţionale a ţării ar scuza-o, chiar dacă am presupune că s-ar fi 

comis o greşeală. 

 Aici nu este vorba de vreo responsabilitate din partea Italiei sau Iugoslaviei, ci de 

răspunderea Guvernului român. 

 Guvernul dlui G. Tătărescu, prin faptul că nu a ridicat nici o obiecţiune faţă de cererea 

Guvernului iugoslav, care în ceea ce-l priveşte a intervenit la Bucureşti ori de câte ori a avut 

de ridicat vreo obiecţiune, a creat o situaţie nouă şi primejdioasă şi, în acelaşi timp, un 

precedent foarte periculos pentru România. 

 Noi, românii, ne jenăm să spunem „nu“, sau, mai degrabă, ca în acest caz, să spunem 

„da“ ţinând seama de împrejurări. 

 În ceea ce o priveşte, Iugoslavia nu suferă de această jenă. 

 Nu este oare un fapt că Iugoslavia, prin intervenţie urgentă, a împiedicat în două 

rânduri efectuarea unor vizite regale la Bucureşti? 
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 În comunicatul său din 2 aprilie 1937, Consiliul Permanent al Micii Înţelegeri aprecia că „aceste negocieri, fie 

economice, fie politice, au ajuns deja la rezultate pozitive“; saluta „cu satisfacţie acordurile Iugoslaviei cu 

Bulgaria şi Italia“, fiind convins că „acestea vor contribui eficace la întărirea păcii“; exprima convingerea că 

„respectul cinstit al angajamentelor constituie unul dintre principiile intangibile care conduc politica fiecăruia din 

cele trei state“, fiind „de la sine înţeles că noile acorduri nu fac nici o derogare de la angajamentele care leagă 

între ele ţările Micii Înţelegeri“. 



517 

 

 Nu a devenit oare la un moment dat această intervenţie atât de insistentă încât a trebuit 

să fac personal o vizită
339

 la Belgrad, pentru a explica adevărata situaţie? 

 Nu ne-a informat oare o dată Iugoslavia că ea consideră o anumită vizită a unui prim-

ministru ca fiind un act neprietenesc, drept care vizita nu a mai avut loc? 

 În sfârşit, nu s-a opus oare Iugoslavia timp de mulţi ani construirii unui pod peste 

Dunăre spre Bulgaria? Chiar în legătură cu bacul pe care mă angajasem să-l pun în funcţiune, 

m-am izbit în trecut de mari greutăţi din partea iugoslavă. 

 Nici unul dintre aceste lucruri nu a împiedicat Iugoslavia să devină, trei ani mai târziu, 

prietenul veşnic al Bulgariei
340

. 

 Întrucât guvernul dlui G. Tătărescu consideră, de când nu mai fac parte din el, că 

rămânând pasiv, iar nu adoptând măsuri active, sunt servite cel mai bine interesele naţionale, 

el şi-a dat consimţământul la Tratatul italo-iugoslav. 

 Ce încercări au fost făcute pentru a modifica textul? 

 Ce ar fi trebuit să facă Guvernul român? El ar fi trebuit să ceară eliminarea clauzei 

referitoare la abandonarea revizionismului, dacă şi până când această clauză nu va fi fost 

extinsă şi asupra României şi Cehoslovaciei. Iugoslavia a obţinut deja mari avantaje de pe 

urma altor prevederi ale Tratatului cu Italia, cum ar fi, de pildă, respectarea de către Italia a 

frontierelor lor comune. Tot ce ar fi trebuit făcut era să se omită din Tratat orice prevederi 

care subminau unitatea de acţiune a Micii Înţelegeri. 

 Prietenia dintre Italia şi Iugoslavia, dacă nu este cumpărată cu preţul dezmembrării 

Micii Înţelegeri, este un lucru bun pentru Iugoslavia, pentru Mica Înţelegere şi pentru pace în 

general. 

 Am militat pentru realizarea unor asemenea relaţii amicale între Italia şi Iugoslavia de 

mult timp, încă din ianuarie 1928, când prietenul meu Vojslav Marinković, pe atunci ministrul 

Afacerilor Externe al Iugoslaviei, m-a rugat să fac acest lucru. 

 Deşi Italia şi, indirect, Ungaria nu mai continuă să se complacă într-o politică de 

revizuire îndreptată împotriva Iugoslaviei, povara României nu s-a micşorat. 

 Revizionismul maghiar mai atârnă încă deasupra capului ei ca o sabie a lui Damocles. 

mai mult încă, ea are obligaţia să intre în război împotriva Ungariei şi Italiei dacă, eventual, s-

ar întâmpla ca aceste două ţări, revenind la vechea lor politică revizionistă, să atace 

Iugoslavia. 

 Poate fi permis acest lucru? 

 Pe de altă parte, precedentul creat de Guvernul român este foarte periculos. 

 Fie că Guvernul român semnează o Convenţie similară cu Convenţia italo-iugoslavă, 

lăsând astfel Cehoslovacia izolată şi distrugând definitiv Mica Înţelegere, fie că Guvernul 

român nu semnează o asemenea Convenţie şi rămâne pentru totdeauna faţă în faţă cu spectrul 

revizionismului. 

 Se poate întâmpla însă ceva încă şi mai grav. 

 La 29 august 1937, în timpul săptămânii consacrate examinării problemelor Europei 

Centrale, dl Krofta
341

, ministrul Afacerilor Externe al Cehoslovaciei, a ţinut o cuvântare în 
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 Pentru a contracara acţiunea lui Milan Stojadinović, care intrigase în fel şi chip pentru a împiedica prezenţa 

principelui regent Paul la Conferinţa şefilor de stat ai Micii Înţelegeri, Nicolae Titulescu va efectua o vizită 

fulger la Belgrad, la 30–31 mai 1936, obţinând până la urmă participarea principelui regent Paul la întâlnirea la 

nivel înalt din 6–8 iunie 1936, dar nu şi pe a lui Milan Stojadinović, care va pretexta o situaţie politică internă 

nesigură ca scuză pentru absenţa sa de la Bucureşti. În fapt, atitudinea lui Milan Stojadinović era determinată de 

ostilitatea sa faţă de proiectatul Pact de alianţă unic dintre Mica Înţelegere şi Franţa, care urma să se discute la 

Bucureşti de către şefii de stat ai României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei. 
340

 La 24 ianuarie 1937, la Belgrad, Milan Stojadinović, prim-ministru şi ministru de Externe al Iugoslaviei, şi 

Gheorghi Kioseivanov, prim-ministru şi ministru de Externe al Bulgariei, au semnat Tratatul de prietenie 

iugoslavo-bulgar. 
341

 Kamil Krofta. 
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care, referindu-se în special la Tratatele italo-iugoslav şi bulgaro-iugoslav, a spus în 

concluzie: 

  „Ar fi stupid să credem că Mica Înţelegere s-ar putea dizolva din cauză că 

oricare dintre membrii săi ar stabili relaţii amicale cu un alt stat“. 

 Aceasta înseamnă că Cehoslovacia consideră că faptul de a fi semnat un Tratat cu 

Italia, asemănător Tratatului italo-iugoslav, nu poate dăuna în nici un fel Micii Înţelegeri. 

 Iar Guvernul român, dacă continuă să fie reprezentat de d-nii G. Tătărescu şi Victor 

Antonescu, după ce a stabilit precedentul de a fi autorizat un astfel de Tratat în cazul 

Iugoslaviei, nu va fi capabil să refuze o autorizare similară Cehoslovaciei. 

 Dar care ar fi situaţia României, dacă Cehoslovacia ar semna un tratat analog celui 

dintre Iugoslavia şi Italia? 

 România ar rămâne total izolată, deoarece doctrina guvernului dlui Tătărescu este că 

fiecare membru al Micii Înţelegeri poate obţine pentru sine garanţii antirevizioniste, fără ca 

asemenea garanţii să fie acordate şi celorlalţi membri. 

 România ar rămâne singură, faţă în faţă cu revizionismul ungar şi, mai mult, ar avea 

încă obligaţia de a intra în război, din cauza Ungariei, împotriva Germaniei, de partea 

Cehoslovaciei şi, din cauza Ungariei, împotriva Italiei, de partea Iugoslaviei. 

 Iar dacă din întâmplare am fi atacaţi de Rusia, Cehoslovacia şi Iugoslavia ar sta de o 

parte. 

 Aceasta este situaţia actuală, graţie activităţii – sau mai degrabă inactivităţii – 

guvernului dlui G. Tătărescu. 

 Mă cutremur când mă gândesc la aceasta. 

 Este de ajuns o scurtă privire asupra unei asemenea situaţii, lucru care se încadrează 

strict în drepturile legale ale guvernului dlui Tătărescu, pentru a ne da seama că Mica 

Înţelegere astfel văzută, în loc să fie o pavăză pentru cei trei membri ai săi, a devenit o 

asociaţie grav subminată. 

 Să spunem adevărul: Mica Înţelegere a ieşit considerabil slăbită de pe urma acordului 

iugoslav, iar posibilitatea repetării în viitor a anumitor acte aprobate în trecut o face de-a 

dreptul vulnerabilă. 

 Care este rostul declaraţiilor oficiale? Ce noimă ar avea o posibilă opinie opusă a 

Cehoslovaciei? 

 Când sunt în joc interese româneşti, opinia publică din interiorul ţării trebuie să aleagă 

între ceea ce spun eu şi cuvintele altor români competenţi. Străinii nu au nici un drept să-şi 

exprime opinia atunci când este vorba de interese româneşti. 

 Şi dacă Cehoslovacia nu ar fi de acord, nu este nici prima şi nici ultima dată când îi 

spun că nu are dreptate. 

 Dar Cehoslovacia îşi poate permite să persiste într-o asemenea politică greşită, 

pentru că are două Tratate de asistenţă mutuală pentru apărarea frontierelor sale, ceea ce 

România nu are: unul cu Franţa şi altul cu U.R.S.S. 

 Există două mijloace de a remedia actuala slăbire a Micii Înţelegeri: 

 a) încheierea unor acorduri similare cu Italia de către toate cele trei state ale Micii 

Înţelegeri; 

 b) o alianţă unică cu Franţa, îndreptată împotriva oricărui agresor, ar duce Mica 

Înţelegere spre acea politică unită pe care eu o întrevedeam în 1933 şi de care ea s-a îndepărtat 

prin declaraţiile făcute la Bratislava, în septembrie 1936, de către cei trei miniştri de Externe. 

 Mă voi ocupa de aceste puncte în capitolul privitor la relaţiile noastre cu Italia şi 

Franţa. 

 Totuşi, trebuie să declar, aici şi acum că, în ciuda tuturor celor petrecute, mai am încă 

încredere în Mica Înţelegere. Cred că ea şi-ar putea găsi din nou calea cea bună, dacă ar putea 
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să recapete spiritul care a animat-o în trecut. Tocmai pentru că am încredere în destinul Micii 

Înţelegeri, mă simt obligat să spun întregul adevăr. 
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ÎNŢELEGEREA BALCANICĂ 

 

 

 Trecând de la Mica Înţelegere la Înţelegerea Balcanică, constatăm că guvernul dlui 

Tătărescu, prin consimţământul dat Guvernului iugoslav, a pus ţara noastră într-o situaţie 

chiar şi mai serioasă. 

 În esenţă, Pactul bulgaro-iugoslav, semnat la 24 ianuarie 1937, cuprinde un singur 

articol, căci articolul 2 se ocupă numai de ratificarea acordului. 

„Articolul 1. – Va fi pace inviolabilă, însoţită de o prietenie permanentă şi 

sinceră între Regatul Iugoslaviei şi Regatul Bulgariei.“ 

 Ar fi într-adevăr greu să împaci disputele de frontieră cu prietenia. 

 Nu ştiu dacă aceasta este interpretarea dată de Bulgaria textului de mai sus. Ceea ce 

ştiu este că în cursul convorbirilor mele cu preşedintele Stojadinović
342

 la St.-Moritz, la 8 

ianuarie 1937, el a interpretat acest text (care era deja finalizat) în sensul renunţării de către 

Bulgaria la dreptul său de a revizui frontierele cu Iugoslavia. 

 Iar guvernul dlui Tătărescu şi-a dat în mod necondiţionat
343

 asentimentul la această 

abandonare de către Bulgaria a revizuirii unei singure frontiere – frontiera iugoslavă? 

 Suntem puşi în faţa unei violări flagrante a Pactului Balcanic. 

 Pactul cere ca Bulgaria să intre în asocierea noastră prin recunoaşterea definitivă a 

frontierelor tuturor celor patru state balcanice, sau ca acestea să păstreze o distanţă egală faţă 

de ea. 

 Renunţarea la revizuirea bulgară faţă de frontiera bulgaro-iugoslavă înseamnă că 

această revizuire va fi exercitată fie asupra frontierelor româneşti, fie asupra celor greceşti. 

 Îi revenea guvernului dlui Tătărescu să ia iniţiativa apărării intereselor româneşti în 

această privinţă. 

 De fapt, Guvernul turc semnase deja un Tratat de prietenie veşnică cu Bulgaria
344

, 

similar celui încheiat de noi cu Turcia. Guvernului turc i-ar fi fost greu să încerce să împiedice 

Iugoslavia să acţioneze în acelaşi fel. 

 Trebuie însă să relevăm faptul că Tratatul de prietenie veşnică dintre Turcia şi 

Bulgaria a fost încheiat anterior Pactului Balcanic. 

 Potrivit acestui Pact, Turcia, după încheierea pactului de prietenie cu Bulgaria, îşi 

asuma obligaţia de a acorda asistenţă militară României; în timp ce Iugoslavia îşi asumă 

obligaţia de prietenie veşnică cu Bulgaria după încheierea unui Acord de asistenţă mutuală 

în favoarea României derivând din Pactul Balcanic. 

 Iar guvernul dlui Tătărescu nu s-a gândit niciodată să intervină în această privinţă? 

 Dar există ceva şi mai grav, care ar fi trebuit să fie cât se poate de evident pentru toată 

lumea. 

 Tratatul italo-iugoslav din 25 martie 1937 conţine următoarea prevedere expresă: 

 „Articolul 6. – Înaltele Părţi Contractante convin că nimic din prezentul Acord 

nu va fi considerat ca fiind contrar obligaţiilor internaţionale deja existente între cele 

două ţări, întrucât aceste obligaţii au fost deja, de fapt, date publicităţii“. 
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 Milan Stojadinović. 
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 Cea de a V-a sesiune ordinară a Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice, desfăşurată la Atena în 

perioada 15 – 18 februarie 1937, sub preşedinţia lui Milan Stojadinović, prim-ministru şi ministru de Externe 

iugoslav, menţiona în comunicatul final al reuniunii: „Consiliul Permanent a luat cunoştinţă cu satisfacţie de 

încheierea unui Pact de prietenie între Bulgaria şi Iugoslavia, semnat la Belgrad, la 24 ianuarie 1937. El a 

constatat că Pactul răspunde scopului Înţelegerii Balcanice: menţinerea şi consolidarea păcii în Balcani. În 

consecinţă, el consideră că Pactul bulgaro-iugoslav constituie o preţioasă contribuţie la stabilirea colaborării 

prieteneşti între toate popoarele balcanice“. 
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 Tratatul de prietenie veşnică între Turcia şi Bulgaria s-a semnat la 10 octombrie 1925, la Ankara. 
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 În schimb, nu există nici o clauză prin care Iugoslavia să excepteze de la pacea 

inviolabilă cu Bulgaria obligaţiile sale în baza Pactului Balcanic şi a Micii Înţelegeri cu 

privire la România. 

 Cum se poate ca pacea inviolabilă şi prietenia veşnică să stea alături de obligaţia 

Iugoslaviei, în baza Pactului Balcanic şi a Micii Înţelegeri, de a ataca Bulgaria în caz că 

aceasta ar comite un act de agresiune? 

 Şi cum pot rămâne în funcţiune Pactul Balcanic şi cel al Micii Înţelegeri (Acordul 

româno-iugoslav prevăzând cazul unei agresiuni bulgare) dacă obligaţiile României în baza 

acestor tratate – care au drept obiect atacarea Bulgariei în caz de agresiune – nu mai există? 

 Ar trebui să i se ceară Guvernului român o explicaţie clară a situaţiei. 

 Guvernul dlui Tătărescu a privit problema într-un mod oarecum simplist. 

 El a hotărât că răspunsul trebuie să fie Da sau Nu şi, în consecinţă, a ales răspunsul 

Da, deoarece politica sa din totdeauna a fost de a evita toate antagonismele posibile, chiar 

atunci când o linie de acţiune mai tare ar fi fost mai favorabilă interesului naţional, deşi ar fi 

dus probabil la fricţiuni de moment. 

 Ei bine: Guvernul român a făcut o mare greşeală. 

 Ar fi fost posibil să se răspundă Da, făcând totodată anumite stipulaţiuni, după cum 

urmează: 

 1) Inserarea în Acordul bulgaro-iugoslav a unei clauze care să excepteze 

obligaţiile asumate de Iugoslavia în baza Acordurilor existente; 

 2) O cerere ca semnarea de către Iugoslavia să fie amânată până când toate 

statele Înţelegerii Balcanice ar fi obţinut condiţii similare din partea Bulgariei, sau cel 

puţin ar fi obţinut renunţarea la revizuire; 

 3) Prelungirea Pactului Balcanic pe încă o perioadă, pentru a arăta în mod clar 

că acest Pact are precădere faţă de orice altceva. 

 Numai cei care, ca şi mine, au trăit furtunoasa perioadă care a dus la Pactul Balcanic 

pot înţelege importanţa prelungirii lui ca o condiţie pentru subscrierea de către România la 

Pactul bulgaro-iugoslav. 

 La început, România, Turcia şi Grecia au dorit un Pact Balcanic permanent. Însă dl 

Jevtić, ministrul iugoslav de Externe, a vrut să-i limiteze durata la doi ani. 

 Nimeni nu poate nega că dl Jevtić a fost – şi mai este – unul dintre prietenii mei cei 

mai buni. 

 Este, de aceea, clar că, atunci când sunt în joc interesele ţării mele, eu nu sunt 

influenţat de teama de a-i nemulţumi pe prietenii mei. 

 Într-un spirit de conciliere, România, Turcia şi Grecia au acceptat o perioadă restrânsă 

de valabilitate de 15 ani. 

 Dl Jevtić a persistat în cererea sa ca perioada să fie de doi ani. 

 Am fost constrâns să declar intenţia mea de a pleca de la Belgrad la Bucureşti ca să 

raportez asupra situaţiei, pentru a obţine cu multă greutate o durată de şapte ani pentru Pactul 

Balcanic. 

 Când l-am întrebat pe Regele Alexandru
345

 şi pe dl Jevtić de ce au vrut să aibă o durată 

atât de scurtă, ambii mi-au dat aceeaşi explicaţie: 

 „Nu vrem să ne legăm mâinile pe o perioadă prea îndelungată în ceea ce 

priveşte Bulgaria“. 

 Pactul Balcanic, este adevărat, prevede că Puterile semnatare trebuie să-şi dea 

consimţământul la încheierea unui acord politic cu oricare dintre statele balcanice. 

 Mica Înţelegere stipulează că asentimentul tuturor membrilor săi trebuie obţinut 

înainte ca oricare dintre ei să poată semna un acord politic cu orice alt stat. 
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 Alexandru Karadjordjević. 
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 Cât mai are de trăit Pactul Balcanic? 

 Aproximativ trei ani, deoarece expiră la 9 februarie 1941, dacă este denunţat de oricare 

dintre Părţi. 

 Este foarte probabil că unul dintre cele patru state îl va denunţa, dacă vom continua 

actuala noastră politică de aservire. 

 România a pierdut prilejul de a prelungi durata Pactului Balcanic în schimbul 

autorizării Pactului bulgaro-iugoslav. 

 Nici un prilej ulterior nu poate şterge greşeala de a-l fi scăpat pe acesta. Atunci am fi 

putut conta pe o certitudine; de acum va exista întotdeauna un element de risc. 

 Să rezumăm acum situaţia Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice: 

 a) Iugoslavia este protejată de o politică revizionistă din partea Ungariei, 

Bulgariei şi Italiei. România şi Cehoslovacia nu sunt. 

 b) Cehoslovacia poate încheia în orice moment aranjamente cu Italia 

asemănătoare celor încheiate în trecut cu Iugoslavia. Precedentul autorizării a fost 

creat de Guvernul Tătărescu, iar riscul revizuirii din partea Ungariei şi Italiei va înceta 

să mai existe şi pentru Cehoslovacia. 

 România va rămâne astfel singurul stat descoperit în faţa revizuirii din partea 

Ungariei, Italiei şi Bulgariei. 

 Şi dacă România ar încheia un Tratat cu Italia asemănător Tratatului italo-

iugoslav, atunci Cehoslovacia ar rămâne izolată, iar Mica Înţelegere s-ar dezmembra. 

 c) Obligaţia Iugoslaviei în baza Pactului Balcanic a devenit îndoielnică, 

deoarece obligaţiile existente nu au fost exceptate în mod oficial. 

 d) Prelungirea Pactului Balcanic este îndoielnică; ea poate să aibă sau poate să 

nu aibă loc. 

 e) Dar, Mica Înţelegere fiind permanentă, România, în ciuda situaţiei nefericite 

în care a fost pusă de Acordurile încheiate de Iugoslavia la 24 ianuarie şi 25 martie 

1937 (sau de orice alte acorduri care ar putea urma), are încă obligaţia de a intra în 

război cu Germania, din cauza Ungariei, de partea Cehoslovaciei, sau să intre în război 

cu Italia, din cauza Ungariei, de partea Iugoslaviei. În sfârşit, în ceea ce priveşte o 

posibilă agresiune din partea U.R.S.S., România nu ar primi nici un ajutor, nici de la 

Cehoslovacia, nici de la Iugoslavia. 

 Într-un asemenea impas ne-a dus necunoaşterea problemei, cuplată cu dorinţa de a face 

plăcere. 

 Greşelile trecutului nu pot fi îndreptate decât prin intrarea sinceră şi loială a Bulgariei 

în Înţelegerea Balcanică. Totuşi, trebuie să facem distincţie între Înţelegerea Balcanică, a cărei 

politică este „Balcanii pentru popoarele balcanice“ şi o Înţelegere Balcanică devenind 

instrumentul politic al uneia sau mai multor mari puteri. Mă refer la prima dintre aceste 

concepţii atunci când mă gândesc la remediul care trebuie să se aplice în cazul dificultăţilor 

mai sus-menţionate. 
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POLONIA 

 

 

 De câtva timp tot auzim expresia: „reînnoirea prieteniei dintre Polonia şi România“. 

 Ce înseamnă aceasta? 

 Înseamnă oare că a fost un om care a împiedicat dezvoltarea normală a relaţiilor dintre 

România şi Polonia? Sau, obiectiv vorbind, înseamnă că prietenia polono-română este mai 

strânsă decât oricând în trecut? 

 Să studiem aceste două ipoteze. 

 Nu mă tem de elucidarea deplină a problemei. 

 Când Polonia era atacată în continuu de Germania, totdeauna am apărat-o cu putere la 

Geneva. Stresemann
346

 obişnuia să-mi spună: „Imediat ce auziţi numele Poloniei, săriţi 

automat şi luaţi cuvântul în apărarea ei“. 

 Timp de mulţi ani m-am considerat un mare prieten al Poloniei şi Polonia m-a 

considerat ca atare. 

 Nu pot uita colaborarea cordială pe care am avut-o, în calitate de delegat permanent al 

României la Geneva, cu ministrul Zaleski
347

, căruia îi păstrez o adâncă consideraţiune. 

 Nu confund, însă, alţi oameni de stat cu poporul polonez în general, pentru care am 

sentimentele cele mai prieteneşti. 

 Consider alianţa dintre România şi Polonia ca fiind o necesitate. 

 Este pentru mine un prilej de profundă satisfacţie faptul că am fost membru în 

Cabinetul mareşalului Averescu – când Take Ionescu era ministru al Afacerilor Străine – în 

momentul în care s-a semnat primul Tratat de alianţă între România şi Polonia
348

. 

 Totuşi, nu există prietenie fără o înţelegere clară. 

 Dar trebuie să mărturisesc că, în calitate de ministru al Afacerilor Străine, nu am fost 

prea norocos, la început, în relaţiile mele cu Polonia. 

 Pe atunci, Polonia insista ca România să semneze un Pact de neagresiune
349

 cu 

U.R.S.S., chiar dacă un asemenea Pact ar conţine cuvintele „disputa existentă“. 

 Am făcut o încercare, la care mă voi referi mai târziu, de a convinge Varşovia să 

intervină în favoarea noastră, dar n-am avut nici un succes. 

 Este cazul să amintesc faptul că, pe vremea aceea, la Varşovia exista o puternică 

tendinţă prosovietică şi că Varşovia era vexată că România nu este gata să o urmeze în această 

direcţie. Poate că lumea îşi aminteşte de violentul atac de presă împotriva mea din 1932. Am 

fost acuzat de a fi împiedicat România să ajungă la un acord cu U.R.S.S. din cauza cererilor 

mele exagerate. 

 Această campanie de presă şi atitudinea unora dintre oamenii de stat ai timpului mi-au 

dat de gândit. 

 Nu era oare U.R.S.S. în 1932 la fel de comunistă ca şi acum? Nu erau atunci 

conducătorii noştri la fel de burghezi ca şi astăzi? 
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 Gustav Stresemann. 
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 August Zaleski. 
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 Convenţia de alianţă defensivă româno-polonă s-a semnat la Bucureşti la 3 martie 1921. A intrat în vigoare la 

25 iulie 1921. 
349

 La sfârşitul anului 1931 au avut loc primele contacte între reprezentanţii Guvernului român şi reprezentanţii 

Guvernului sovietic (Mihail Sturdza şi Boris Sergheevici Stomoniakov) urmate de negocieri. În perioada 6 – 10 

ianuarie 1932, la Riga, au avut loc negocieri în legătură cu încheierea unui tratat de neagresiune între cele două 

ţări. În perioada 26 septembrie – 5 octombrie 1932, la Geneva, a avut loc o nouă rundă de negocieri, între 

reprezentantul Guvernului român, Victor Cădere, şi reprezentantul Guvernului sovietic, Maksim Maksimovici 

Litvinov, în legătură cu încheierea pactului de neagresiune între cele două ţări. Existenţa unor serioase deosebiri 

între punctele de vedere ale celor două părţi a făcut să nu se ajungă la nici un rezultat. 
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 De ce eram noi obligaţi, în 1932, să ne aliniem U.R.S.S., dacă aceasta însemna 

sacrificarea Basarabiei? 

 Iar acum, când Basarabia este asigurată, de ce să nu cădem la un acord cu U.R.S.S., 

doar pentru că sovieticii sunt comunişti? 

 Explicaţia este simplă: între 1932 şi 1936 vântul a cotit-o cu 180 de grade la Varşovia. 

În 1932 el sufla spre Răsărit, iar acum suflă spre Vest. 

 Atunci când politica românească nu este în graţiile Varşoviei, ea devine imediat 

obiectul unor atacuri foarte violente şi destul de ciudate. 

 Atunci când ea urmează orbeşte Varşovia, este considerată ca independentă. 

 Dacă din motive legate de apărarea intereselor noastre naţionale, politica românească 

are nenorocul de a nu fi în acord complet cu Varşovia, atunci se spune imediat că este o 

politică aservită. 

 Tot ce pot spune este că, în 1932, toate partidele din România au aprobat atitudinea 

mea faţă de Varşovia şi am chiar în posesia mea telegrame de aprobare din partea unor cercuri 

înalte. 

 Totuşi, dacă în noiembrie 1932 primele mele relaţii cu Varşovia au fost oarecum 

nenorocoase, colaborarea mea cu Polonia în cursul verii anului 1933 a fost întrutotul 

satisfăcătoare. 

 Când am ajuns la o înţelegere directă cu U.R.S.S. asupra definirii agresiunii şi a 

termenului de „teritoriu românesc“, Polonia a ridicat o obiecţiune care anula toate avantajele 

posibile ale tratativelor mele directe cu U.R.S.S. Ea vroia ca Tratatul să aibă o valabilitate de 

numai cinci ani. 

 Delegatul Poloniei, contele Raczyński
350

, care era pe atunci doar ministru la Geneva şi 

este acum ambasadorul Poloniei la Londra, a înţeles atât de bine interesul României de a avea 

un Tratat cu o durată nelimitată cu U.R.S.S., încât a făcut eforturi insistente pentru a 

determina Guvernul polonez să abandoneze clauza de valabilitate de cinci ani. 

 În această direcţie, el s-a purtat ca un adevărat prieten al României şi a reuşit să 

convingă Guvernul polonez de daunele pe care le provoacă României clauza în chestiune. 

 L-am rugat atunci pe Majestatea Sa Regele să-l decoreze pe contele Raczyńsky cu 

Marea Cruce a Coroanei României şi rugămintea mea a fost imediat satisfăcută de Majestatea 

Sa. 

 Drept urmare a atitudinii Poloniei la Londra, am socotit de datoria mea, ca ministru al 

Afacerilor Străine, să fac o vizită oficială
351

 la Varşovia, în octombrie 1933, înainte de a 

merge în statele balcanice. 

 Dl Beck
352

 mi-a întors vizita
353

 în mai 1934. 

 În septembrie 1934, în cuvântarea sa la Adunarea Societăţii Naţiunilor, dl Beck a 

repudiat
354

 în mod unilateral Tratatul minorităţilor. El nu mă avertizase în nici un fel despre 

                                                 
350

 Edvard Raczyński. 
351

 Nicolae Titulescu a făcut o vizită oficială în Polonia la 9–10 octombrie 1933. După terminarea acesteia, în 

cursul aceleiaşi luni, a vizitat Bulgaria, Turcia şi Iugoslavia. 
352

 Józef Beck. 
353

 Józef Beck a vizitat în mai multe rânduri România în calitate de ministru de Externe, atât în timpul 

ministeriatelor lui Nicolae Titulescu, cât şi înainte şi după aceea. În acest caz, Nicolae Titulescu se referă la 

vizita oficială efectuată de către Józef Beck în perioada 10–11 mai 1934. 
354

 Józef Beck a denunţat, la 13 septembrie 1934, în faţa Adunării Societăţii Naţiunilor, Tratatul minorităţilor. 

Motivând decizia, Józef Beck afirma: „Actualul sistem de garanţii acordat de către Societatea Naţiunilor şi 

organele ei drepturilor minorităţilor, luat în ansamblul său, are aspectul unei construcţii prost echilibrate, făcută 

la întâmplare şi întemeiată pe paradoxuri politice… Aplicarea sistemului aşa cum există se dovedeşte complet 

dezamăgitoare. El n-a folosit minorităţilor, dar, graţie aplicării sale prea adesea abuzive şi străine spiritului 

tratatelor, a servit pe scară largă ca mijloc de propagandă difamatorie împotriva statelor care i se supuneau şi ca 

mijloc de presiune politică exercitată de către statele care, fără a fi legate ele însele de acesta, uzau de 

prerogativele de a participa la acest control. Situaţia paradoxală a unui regim de excepţie grefat pe organismul 
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atitudinea pe care intenţiona să o adopte Polonia în această chestiune, dar aceasta nu m-a 

împiedicat să-mi folosesc influenţa pe lângă Mica Înţelegere, ca aliat al Poloniei, pentru a 

asigura că nimeni dintre noi nu va ţine vreo cuvântare îndreptată contra acestei politici. Astfel, 

statele Micii Înţelegeri nu au fost amestecate în niciuna dintre criticile publice adresate 

Poloniei de Franţa, Anglia şi Italia. 

 În momentul în care se ţinea cuvântarea, dl Arciszewski, ministrul polonez la 

Bucureşti, a găsit de cuviinţă să dea un interviu presei române în care a declarat că cine nu 

urmează linia de acţiune a dlui Beck nu este un bun român. 

 Este uşor de înţeles că d-nii Beck şi Arciszewski au tot dreptul să dea lecţii de 

patriotism polonezilor, dar numai românii sunt îndrituiţi să spună poporului lor ce este 

patriotic şi ce nu. 

 Ar tolera oare Polonia un ministru român la Varşovia care să declare că cine nu 

urmează linia de acţiune a dlui Titulescu nu este un bun cetăţean polonez? 

 Nu cer decât egalitate cu Polonia – nimic mai mult. 

 Ca urmare a acestei intervenţii, l-am informat pe dl Beck că va trebui să cer 

rechemarea dlui Arciszewski. Dl Beck mi-a răspuns: „Trimiteţi-mi o cerere scrisă şi îl voi 

rechema imediat, pentru că nu pot face altfel. Trebuie să ştiţi însă că nu voi numi un alt 

ministru la Bucureşti timp de trei ani; voi lăsa acolo doar un însărcinat cu afaceri“. 

 Cu alte cuvinte, România trebuia să fie pedepsită pentru că dl Arciszewski făcuse o 

gafă. 

 Am răspuns: „Dacă aşa stă cazul, desigur că nu voi cere rechemarea dlui Arciszewski 

pentru că opinia publică din România, instigată de voi, îmi va reproşa că am stricat relaţiile 

dintre Polonia şi România. Însă vă avertizez că nu-l voi mai primi pe dl Arciszewski“. 

 Această atitudine am păstrat-o cu stricteţe. 

 Ea nu m-a împiedicat să merg la Legaţia poloneză pentru a prezenta dlui Arciszewski 

condoleanţele Guvernului român în ziua morţii mareşalului Piłsudski
355

. El a fost foarte 

mişcat şi de atunci l-am primit uneori la mine acasă. 

 Faptul de a nu fi fost avertizat de către Polonia asupra intenţiilor sale, de care m-am 

izbit în momentul repudierii Tratatului minorităţilor, a fost repetat în perioada apropierii 

polono-germane. 

 În octombrie 1933 m-am dus la Varşovia. Mareşalul Piłsudski mi-a spus doar atât, la 9 

octombrie: „România este aliatul nostru numai împotriva Rusiei, iar nu şi împotriva 

Germaniei“. 

 Nimeni însă, nici la Geneva, nici la Bucureşti sau Varşovia, nu m-a prevenit despre o 

asemenea perspectivă până în ajunul semnării acordului polono-german. 

 Este deosebit de semnificativ tonul telegramelor trimise de dl Comnen
356

, ministrul 

român la Berlin, când colegul său, Lipski
357

, ambasadorul polonez la Berlin, nu l-a informat la 

timp despre negocierile dintre Polonia şi Guvernul Reich-ului. 

 Astfel, dacă formula „reînnoirea prieteniei dintre Polonia şi România“ înseamnă că 

un om a împiedicat îmbunătăţirea relaţiilor polono-române, atunci ea trebuie tradusă în felul 

următor: 

 „De îndată ce România constată că unul dintre miniştrii ei de Externe nu este 

pe placul unui anume stat deoarece apără interesele româneşti, ceea ce nu coincide 

întotdeauna cu interesele tuturor, România, în dorinţa de a face plăcere altor ţări, îl 

                                                                                                                                                         
Societăţii Naţiunilor, care îşi revendică justificarea sa politică din însăşi universalitatea sa, şi din principiul 

democratic al egalităţii aplicat domeniului dreptului public, nu ar putea continua fără să compromită într-un mod 

iremediabil temeliile morale pe care a fost constituită Societatea Naţiunilor în 1919“. 
355

 Józef Piłsudski a decedat la 12 mai 1935. 
356

 Nicolae Petrescu-Comnen. 
357

 Józef Lipski. 
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concediază pe ministrul său, în loc să-l sprijine şi să-l impună unor ţări străine, cum ar 

fi, de pildă, Polonia sau Iugoslavia“. 

 Este imposibil să-ţi dai seama imediat cât de dezastruoase pot fi consecinţele acestui 

sistem pentru apărarea intereselor româneşti în viitor. 

 Să trecem acum la o a doua ipoteză: 

 Au încheiat oare România şi Polonia un acord politic mai strâns decât cel aflat în 

vigoare? Personal, nu cred, pentru că Acordul nostru cu Polonia, măcar în aparenţă, nu poate 

fi depăşit din punctul de vedere al stricteţii. 

 În orice caz, este de datoria guvernului să dea publicităţii orice noi acorduri care se pot 

încheia. 

 În legătură cu aceasta, este cazul să amintim faptele. 

 În 1921, Take Ionescu – politician realist – a încheiat Tratatul cu Polonia numai pentru 

cazul unei agresiuni sovietice. 

 Ion Duca, în 1926, a lărgit baza acestui Tratat şi a încheiat un Tratat de alianţă cu 

Polonia
358

, erga omnes
359

 pentru toate frontierele. 

 Fiind impresionat de consecinţele serioase pe care le-ar fi putut implica acest tratat, am 

plecat de la Londra la Bucureşti şi am avut convorbiri cu Ion Brătianu
360

 şi I.G. Duca. 

 Am arătat că un Tratat cu Polonia privind frontiera răsăriteană era ceva normal. 

România, ca şi Polonia, riscă să fie atacată de Soviete. 

 Însă în ceea ce priveşte frontiera occidentală, un Tratat cu Polonia ne este extrem de 

defavorabil. 

 Nu trebuie să uităm că, în 1926, relaţiile polono-germane erau foarte proaste şi, cu 

toate că ar putea fi bune azi, mâine s-ar putea să se deterioreze. 

 Care sunt statele de la frontiera apuseană împotriva agresiunii cărora Polonia ar putea 

ajuta România? Întrucât Cehoslovacia trebuie exclusă, rămân numai Germania şi Ungaria. 

 În aceste împrejurări, România ar trebui să sprijine Polonia într-un război împotriva 

Germaniei, în schimbul ajutorului pe care ea l-ar primi din partea Poloniei la frontiera 

apuseană împotriva Ungariei, de pildă, unde România are deja sprijinul Micii Înţelegeri. 

 Unul dintre principalele avantaje ale politicii noastre externe este că nu avem nici o 

dispută cu Germania. Cum am putea risca un război cu această ţară atunci când la frontiera 

noastră occidentală nu este nici un stat de importanţa ei care să ne ameninţe şi împotriva 

căruia Polonia să fie chemată să ne sprijine? 

 Argumentele mele au fost convingătoare. Ceea ce s-a semnat în 1926 nu putea fi 

schimbat. S-a hotărât totuşi atunci să se încheie convenţii militare cu Polonia numai pentru 

frontiera răsăriteană, nu şi pentru frontiera apuseană, interpretând caracterul general al 

Tratatului nostru cu Polonia ca o formă de politeţe faţă de Soviete care, în acest fel, nu mai 

erau indicate în mod expres drept agresorul posibil împotriva căruia formam noi alianţe. 

 La 15 ianuarie 1931, dl Mironescu a reînnoit Tratatul
361

 cu Polonia, îmbunătăţind 

redactarea şi făcându-l permanent, în măsura în care urma să fie reînnoit la fiecare cinci ani 

prin consimţământ tacit, dacă una sau alta dintre părţi nu-l va denunţa. 

 Tratatul semnat de dl Mironescu a intrat în vigoare la 26 martie 1931. La 20 octombrie 

1932, eu am devenit ministru al Afacerilor Străine. 

 Mi s-a dat de înţeles că ar fi avantajos să încheiem convenţii militare şi pentru 

frontiera occidentală. Am răspuns că Tratatul leagă România şi Polonia numai în ceea ce 

                                                 
358

 Tratatul de garanţie între România şi Polonia s-a semnat la 26 martie 1926, la Bucureşti. A intrat în vigoare la 

26 martie 1926, adică chiar în ziua semnării lui (conf. art. 7), deşi, potrivit schimbului de note, din 3 martie 1926, 

Tratatul din 1921 n-a expirat decât la 3 aprilie 1926. 
359

 Erga omnes (lat.) – „faţă de toţi“; în dreptul internaţional expresia are înţelesul „faţă de toate statele“. 
360

 Ion I.C. Brătianu. 
361

 Tratatul a intrat în vigoare la 26 martie 1931. 
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priveşte frontiera răsăriteană. Mai mult, repet că, la 9 octombrie 1933, mareşalul Piłsudski mi-

a spus că România este angajată faţă de Polonia numai împotriva Rusiei şi nu împotriva 

Germaniei. 

 La 26 martie 1936, în vreme ce eram ministru al Afacerilor Străine, Tratatul a fost 

reînnoit în mod tacit până în 1941, dar, desigur, cu interpretarea restrictivă care i s-a dat timp 

de zece ani, adică în sensul că el protejează numai frontierele noastre de Răsărit. 

 Ce convenţie nouă se mai putea încheia între România şi Polonia? După părerea mea, 

niciuna, căci, în aparenţă, suntem legaţi de mâini şi de picioare: 

 a) Suntem obligaţi să luptăm pentru Polonia şi, reciproc, Polonia este obligată să lupte 

pentru noi, erga omnes, oricine ar fi agresorul. 

 b) Suntem obligaţi să luptăm dacă Consiliul Societăţii Naţiunilor este unanim. 

 c) De asemenea, suntem obligaţi să luptăm dacă Consiliul Societăţii Naţiunilor este 

divizat, adică noi trebuie să luptăm pentru Polonia chiar dacă există un singur vot în favoarea 

ei în Consiliu şi toate celelalte voturi sunt în favoarea celeilalte părţi. 

 d) Suntem obligaţi să luptăm, fie că agresorul este membru al Societăţii Naţiunilor, fie 

că nu este. 

 Pun întrebarea: „Ce se mai putea oare adăuga la aparentele noastre obligaţii politice?“ 

 Nimic pe hârtie, întrucât totul era deja acolo. 

 Dar interpretarea respectivă dată Tratatului polono-român în ultimii zece ani, potrivit 

căreia, în speţă, Tratatul garantează numai frontierele răsăritene, poate să nu mai fie în 

vigoare şi se poate să se fi hotărât să se dea o strictă aplicare Tratatului cu Polonia, 

România luptând de partea Poloniei pentru frontierele occidentale, ca şi pentru cele 

răsăritene. 

 În acest caz, eu declar că Guvernul este răspunzător pentru două fapte extrem de 

grave: 

 a) Acela de a-şi asuma, în favoarea Poloniei şi fără compensaţie pentru noi, riscul unui 

război cu Germania; 

 b) Acela de a obliga România să fie de partea Poloniei împotriva Cehoslovaciei în 

cazul unui conflict polono-cehoslovac. 

 Aş fi mai fericit în sinea mea dacă ministrul Afacerilor Străine mi-ar răspunde la 

această întrebare: „În cazul unui conflict polono-cehoslovac asupra căruia Consiliul Societăţii 

Naţiunilor ar fi divizat, România ar rămâne neutră, după cum cred că ar trebui să rămână, sau 

ar fi obligată să intre în război de partea Poloniei împotriva Cehoslovaciei, în conformitate cu 

paragraful 2 al articolului 2 din Tratatul polono-român din 15 ianuarie 1931, lărgit prin 

interpretarea implicată de «reînnoirea prieteniei dintre Polonia şi România»“? 

 Situaţia este cu adevărat shakespeareană. 

 În ceea ce priveşte Cehoslovacia, singura agresiune împotriva căreia suntem obligaţi 

să acordăm sprijinul nostru este din partea Ungariei şi aliaţilor ei. În cazul Poloniei, dacă 

interpretarea restrictivă care a fost în vigoare în ultimii zece ani nu mai este valabilă, suntem 

obligaţi să luptăm la frontiera apuseană, adică şi împotriva Cehoslovaciei. 

 Tratatul semnat de România trebuie să fie studiat cu foarte multă atenţie pentru a 

înţelege semnificaţia unei extinderi a obligaţiilor noastre faţă de Polonia. 

 Anul acesta am văzut manifestări polono-române foarte impresionante: vizita dlui V. 

Antonescu
362

 la Varşovia, cea a dlui Beck
363

 la Bucureşti, cea a Alteţei Sale Regale Marele 

Voevod Mihai
364

 la Varşovia, a preşedintelui Mościcki
365

 la Bucureşti, a Majestăţii Sale 

                                                 
362

 Victor Antonescu a vizitat Polonia în zilele de 26 – 28 noiembrie 1936, fiind însoţit de Alexandru Cretzianu, 

secretar general al Ministerului Afacerilor Străine, şi de generalul Florea Ţenescu. 
363

 Józef Beck a făcut o vizită oficială în România între 22 şi 25 aprilie 1937. 
364

 Vizita A.S.R. Marele Voevod Mihai în Polonia a avut loc între 24 şi 25 mai 1937. 
365

 Între 7 şi 9 iulie 1937, Ignacy Mościcki, preşedintele Poloniei, s-a aflat în vizită oficială la Bucureşti. 
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Regale Carol
366

 la Varşovia, a mareşalului Rydz-Smigly
367

 la Bucureşti – şi toate aceste 

numai în câteva luni. 

 Sau aceste vizite sunt simple formalităţi care nu au nici o semnificaţie politică ascunsă, 

în afară de cea care există deja, sau ele sunt menite să mascheze noi obligaţii asumate de 

România: acelea de a face război cu Germania şi cu Cehoslovacia. 

 Ţara aşteaptă un răspuns. 

 Guvernul trebuie să-l dea. 

 
  

                                                 
366

 Vizita Regelui Carol al II-lea în Polonia s-a desfăşurat în perioada 26–30 iunie 1937. Cu acest prilej s-a 

hotărât ridicarea relaţiilor diplomatice la nivel de ambasadă. 
367

 Mareşalul Rydz-Smigly a vizitat România în octombrie 1937. 
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U.R.S.S. 

 

 

 Sunt unii români care nu pot vorbi despre relaţiile dintre România şi U.R.S.S. fără să 

exclame pe dată: „Titulescu şi comunismul lui… Titulescu care le-a deschis Sovietelor 

frontierele româneşti!“ 

 Aceste două aserţiuni sunt nejustificate. Iar dacă prima nu este o insultă, cea de a doua 

este cu siguranţă. 

 Nu este nici o ruşine să fii comunist, nu mai rău decât să fii hitlerist sau fascist. 

Aceasta nu înseamnă decât că eşti partizanul uneia dintre cele trei doctrine totalitare care se 

înfruntă. 

 Eu nu sunt comunist, iar pregătirea mea intelectuală mă împiedică să devin comunist, 

după cum mă împiedică să devin hitlerist sau fascist. 

 Sunt un liberal democrat-burghez, pentru care respectarea proprietăţii particulare şi a 

libertăţii individuale reprezintă însăşi baza existenţei. Şi eu cred că o asemenea doctrină poate 

fi apărată numai prin neintervenţia României în lupta ideologică ai căror martori suntem în 

prezent. 

 Vintilă Brătianu s-a apropiat mult mai mult de adevăr când m-a poreclit în mod 

instinctiv „lordul“. Îmi cer scuze pentru aceasta de la lorzii englezi. 

 Cea de a doua aserţiune însă, potrivit căreia se presupune că eu aş fi deschis porţile 

României pentru intrarea armatelor sovietice, constituie o insultă dureroasă. Spun 

„dureroasă“, pentru că am dezminţit această aserţiune în repetate ocazii în comunicate oficiale 

şi în discursuri rostite în Parlament
368

. 

 Ce folos să interpelezi un ministru în Parlament dacă răspunsul său negativ este 

complet ignorat? 

 Da, sunt un liberal democrat-burghez, dar consider o apropiere politică între România 

şi U.R.S.S. drept o necesitate vitală pentru ţara mea. 

 Care sunt motivele mele pentru a avea o asemenea credinţă? 

 Ele trebuie să fie bine cunoscute opiniei publice româneşti. 

 Nimeni din România nu a luptat mai mult decât mine pentru a apăra interesele 

româneşti în ceea ce priveşte U.R.S.S. 

Am ajuns în sfârşit la momentul în care eu pot da cărţile pe faţă. Supliciul tăcerii s-a 

terminat şi pot spune acum tot ce am pe suflet. 

Înainte de toate, trebuie să fac un reproş amical Guvernului U.R.S.S. pentru faptul că 

nu şi-a dat seama în mai mare măsură de identitatea intereselor noastre, pentru faptul că a 

pierdut multe ocazii favorabile
369

 şi pentru că a văzut posibilitatea aderării la propunerile 

                                                 
368

 Relevant pentru poziţia sa în această chestiune este răspunsul pe care Nicolae Titulescu îl dă, în Camera 

Deputaţilor, la 13 decembrie 1935, la interpelările adresate la 5 octombrie şi 26 noiembrie 1935 de către 

deputatul Gheorghe Brătianu, privind Pactul de asistenţă mutuală între România şi Uniunea Sovietică, precum şi 

eventualitatea trecerii armatelor sovietice prin teritoriul României. Raportul trimis de Nicolae Titulescu Regelui 

Carol al II-lea la 9 martie 1940, în legătură cu evoluţia relaţiilor româno-sovietice, edifică pe deplin asupra 

poziţiei şi actelor sale în această direcţie, caracterizate prin principialitate, patriotism, grijă pentru integritatea, 

independenţa şi suveranitatea ţării. 
369

 În septembrie 1935, Nicolae Titulescu a avut convorbiri exploratorii cu M.M. Litvinov, comisarul pentru 

Afaceri Externe al U.R.S.S., fără a angaja negocieri efective. Discuţiile pe această temă au continuat în ianuarie 

1936 la Londra şi în martie 1936 la Geneva. Abia după reconfirmarea, la 14 iulie 1936, de către Guvernul român, 

a deplinelor puteri acordate lui Nicolae Titulescu pentru negocierea şi semnarea Pactului de asistenţă mutuală 

româno-sovietic, negocierile între cei doi miniştri de Externe vor fi reluate, conducând la 21 iulie 1936, la 

Montreux, la parafarea Pactului respectiv. În ciuda faptului că pe trei din cele patru articole ale Pactului părţile 

căzuseră de acord, ministrul de Externe sovietic a solicitat o amânare a definitivării textului şi a semnării 
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noastre, prin reprezentantul său, abia în ceasul al unsprezecelea şi chiar şi atunci doar în 

principiu şi cu titlu personal. 

 Care sunt raţiunile în favoarea unei apropieri politice între România şi U.R.S.S.? 

 Vecinătatea unui stat cu o suprafaţă de mai bine de patru ori decât cea a Europei, 

excluzând Rusia, şi cu populaţie de 162 de milioane de locuitori impune necesitatea ca statele 

vecine să adopte fie o politică ostilă, fie una amicală. O a treia cale este de neimaginat. 

 În orice caz, indiferenţa este imposibilă, deoarece ar împiedica luarea unei hotărâri din 

timp asupra acţiunilor care trebuie întreprinse pentru cazul când colosul vecin ar intra în 

război. Roadele cele mai preţioase ale prieteniei nu pot fi culese într-un asemenea moment, ci 

mai degrabă în clipele liniştite de pace. Nu este nici momentul potrivit pentru a te hotărî să 

intri în război cu statul-colos, întrucât asemenea măsuri trebuie să fie pregătite dinainte: 

alianţele trebuie să fie făcute în acest scop, dacă este posibil, căci altfel există riscul de a fi pur 

şi simplu strivit de către Marele Vecin. 

Iar acum ne punem întrebarea în mod obiectiv: „Îşi poate oare permite România luxul 

unei politici ostile faţă de Marele ei Vecin, Rusia?“ Sunt convins că nu putem. 

Istoria arată că Rusia a fost întotdeauna aliatul
370

, iar nu duşmanul României. 

 Întreb din nou: „Poate crede cineva în mod serios că România ar putea găsi un aliat 

împotriva Rusiei în Occident, numai pentru apărarea intereselor româneşti?“ 

 Să ne gândim la aceasta. 

 Este adevărat că, pentru a se asigura în vederea posibilităţii unei agresiuni din partea 

U.R.S.S., România s-a aliat cu Polonia; dar în acest caz exista un risc comun, întrucât Polonia 

şi România sunt expuse în egală măsură la o eventuală agresiune rusească. 

 Dar când, în 1932
371

, a fost în interesul Poloniei şi al Franţei de a se apropia de 

U.R.S.S. prin celebrul Pact de neagresiune din noiembrie 1932, deşi noi am obiectat
372

 că un 

asemenea Pact nu poate fi semnat atâta timp cât U.R.S.S. Mai contestă încă Basarabia, prin 

cererea sa de a menţiona în Tratat „disputa existentă“, cei doi aliaţi ai noştri – şi mai ales 

Polonia, care era aliata noastră în problema basarabeană – au semnat un pact separat cu 

U.R.S.S., în ciuda plângerilor României. 

 România a fost lăsată în totală izolare. 

 Am un sentiment de adâncă amărăciune în legătură cu acest fapt. 

                                                                                                                                                         
Pactului până în septembrie 1936 cu ocazia sesiunii Adunării Societăţii Naţiunilor. Înlăturarea lui Nicolae 

Titulescu la 29 august 1936 a făcut să se piardă această oportunitate. 
370

 Rusia a fost într-adevăr aliatul României în anumite războaie purtate în secolele XVIII şi XIX, precum şi în 

Primul Război Mondial din 1914–1918. Imperiul rus, ca şi cel sovietic au nutrit însă o duşmănie când făţişă, 

când ascunsă faţă de interesele naţionale româneşti. Nu trebuie uitat că România a avut de suferit de pe urma 

războaielor purtate de Rusia ţaristă cu o serie dintre vecinii săi, fiind victima unor amputări teritoriale ca urmare 

a tratatelor de pace încheiate între acestea. Astfel, prin Tratatul de Pace între Rusia şi Turcia, încheiat la 

Bucureşti la 28 mai 1812, României i s-a răpit Basarabia, anexată la Rusia ţaristă. Prin Tratatul de Pace ruso-

turc, încheiat la Adrianopole la 14 septembrie 1829, Rusia a devenit stăpână şi pe al treilea braţ al Dunării (Sf. 

Gheorghe), Principatele Române fiind plasate sub protectorat rusesc. Prin Tratatul de Pace de la Berlin, din 13 

iulie 1878, România a pierdut sudul Basarabiei, care a fost încorporat în Imperiul ţarist. Încălcând hotărârile 

plebiscitare de unire a Basarabiei (9 aprilie 1918) şi a Bucovinei (28 noiembrie 1918) cu România, U.R.S.S. – pe 

baza înţelegerilor  consemnate în Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 – a procedat, din nou, în iunie 

1940, în urma a două note ultimative, la răpirea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa. 
371

 Tratatul de neagresiune polono-sovietic a fost semnat la 25 iulie 1932. Tratatul de neagresiune franco-sovietic 

a fost semnat la 29 noiembrie 1932. 
372

 În timpul negocierilor româno-sovietice de la Riga (decembrie 1931–ianuarie 1932) şi de la Geneva 

(septembrie–octombrie 1932), partea sovietică a insistat pentru menţionarea în textul pactului a unui litigiu 

teritorial („disputa teritorială, „disputa basarabeană“, „disputa existentă“). La 30 septembrie 1932 Nicolae 

Titulescu – împuternicit între timp (21 septembrie 1932) de Guvernul român să negocieze şi să parafeze un pact 

de neagresiune cu U.R.S.S. – va declara Agenţiei „Reuter“ că formula propusă de Guvernul sovietic nu ţine cont 

de interesele legitime ale statului român şi că, în consecinţă, România nu poate încheia un asemenea pact 

bilateral, sprijinindu-se în continuare pe prevederile Pactului Briand-Kellogg. 
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 Întreaga mea politică externă din 1932 şi până în 1936 s-a bazat pe faptul că am 

prevăzut posibilitatea unei izolări totale a ţării mele. 

 Această politică a fost, pe scurt, următoarea: 

 Noua Mică Înţelegere, care împiedică Cehoslovacia şi Iugoslavia să semneze un tratat 

politic cu altcineva fără asentimentul României; Pactul Balcanic, care împiedică Turcia, 

Grecia şi Iugoslavia să semneze un tratat cu orice alt stat balcanic fără asentimentul 

României; crearea unor relaţii strânse cu Franţa, care implicau consultări reciproce şi 

mulţumită cărora noi lucram mână în mână cu Franţa datorită identităţii ideilor noastre; 

stabilirea unor relaţii directe satisfăcătoare, pe contul nostru, între U.R.S.S. şi România, relaţii 

care au început cu definirea agresiunii
373

 la Londra în iulie 1933 şi au fost continuate prin 

reluarea, în iunie 1934, a relaţiilor diplomatice dintre România şi U.R.S.S., menite să conducă 

la un Pact de asistenţă mutuală aşa cum îl doream eu, şi pe care îl voi explica aici, iar nu la un 

iluzoriu pact de asistenţă, în care propaganda străină ar fi vrut să facă să creadă opinia publică 

din România, pentru a mă prezenta într-o lumină defavorabilă. În sfârşit, libertatea de mişcare 

faţă de celelalte state, Italia şi Germania, mi-ar fi permis să închei orice acord cu aceste state, 

cu condiţia ca şi ele să dorească acest lucru. 

 Evocând acea perioadă, nu pot să-mi stăpânesc un anumit simţământ de mândrie, după 

cum încerc o anumită tristeţe când mă gândesc la prezent şi la viitor. 

 Cine ar dori să devină aliat al României numai pentru apărarea intereselor 

româneşti? 

 Să vorbim deschis: Germania? 

 Niciodată. 

 Pentru propriile ei interese, Germania ar putea cere României să ia parte la un război 

ofensiv împotriva U.R.S.S. Dar, după părerea mea, aceasta ar face să sune clopotul de 

îngropăciune pentru România. Germania, însă, nu-şi va schimba niciodată relaţiile cu 

U.R.S.S. numai pentru a apăra interesele româneşti. 

 Dacă Germania nu duce război împotriva U.R.S.S., eu prevăd o revenire la politica lui 

Bismarck, adică prietenia ruso-germană
374

. 

 Mă voi ocupa mai pe larg de această idee ceva mai departe. 

 În aceste împrejurări, singura noastră politică posibilă faţă de U.R.S.S. este cea de 

prietenie. 

 Datoria de a duce o asemenea politică mi-a revenit mie. 

 Însă drumul meu a fost plin de dificultăţi, căci, atunci când mi-am asumat această 

sarcină, Nistrul era o frontieră de netrecut! 

 Din 1918 şi până în 1934 noi nu am avut nici un fel de relaţii cu ruşii
375

. Eram ca nişte 

oameni care trăiesc pe două planete diferite. 

 Să recapitulăm faptele: 
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 România, prin persoana lui Nicolae Titulescu, a salutat şi a sprijinit propunerea lansată la 6 februarie 1933, în 

cadrul Comisiei generale a Conferinţei dezarmării de către M. M. Litvinov, comisar al poporului pentru Afaceri 

Externe, în legătură cu definirea agresiunii. Nicolae Titulescu va participa, el însuşi, la redactarea textului acestor 

Convenţii. 
374

 Otto Eduard Leopold Bismarck este autorul iniţiativei „Alianţa celor trei împăraţi“ (Germania, Austro-

Ungaria şi Rusia), încheiată în 1873, reînnoită în 1881 şi 1884. În 1887, Bismarck a semnat cu Rusia aşa-numitul 

Tratat de reasigurare. Considerând că războiul cu Rusia ar putea fi periculos pentru Germania, el s-a pronunţat 

împotriva cercurilor militare germane care susţineau declanşarea unui război preventiv împotriva Rusiei. 
375

 Nicolae Titulescu are în vedere lipsa relaţiilor diplomatice între cele două ţări. La 26 ianuarie 1918, Consiliul 

Comisarilor Poporului a hotărât ruperea relaţiilor diplomatice cu România şi expulzarea reprezentanţilor 

Guvernului român. Contacte pentru reglementarea problemelor bilaterale litigioase au avut loc, însă, în mai 

multe rânduri: Varşovia – 1921; Viena – 1924; Riga – 1931–1932; Geneva – 1932, 1933. 
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 Am militat pentru reluarea relaţiilor noastre cu U.R.S.S. ca delegat permanent acreditat 

la Societatea Naţiunilor, ca ministru la Londra şi, din 20 octombrie 1932, în calitate de 

ministru al Afacerilor Străine. 

 Prima încercare de apropiere de U.R.S.S. s-a datorat sugestiilor Franţei şi Poloniei, 

care doreau să semneze cu U.R.S.S. un pact de neagresiune, la care România ar fi trebuit să 

fie şi ea parte. 

 U.R.S.S. însă nu dorea să semneze un asemenea Pact dacă România nu recunoştea, în 

textul Pactului, că acesta nu aduce atingere asupra disputei existente. 

 Orice om care are acces la dosarele diplomatice ştie că formula „disputa existentă“ 

înlocuia cuvintele „disputa teritorială“, care şi ele înlocuiau „disputa basarabeană“. 

 În consecinţă, în locul Pactului Kellogg
376

, potrivit căruia U.R.S.S. îşi asuma obligaţia 

permanentă de a nu ataca România, şi care nu arunca nici o îndoială asupra chestiunii 

basarabene, în locul unui asemenea Pact (al cărui articol 1 excludea războiul ca instrument al 

politicii naţionale, iar articolul 2 excludea folosirea forţei) ni s-a oferit un Pact de neagresiune 

cu o durată de cinci ani, României cerându-i-se să recunoască existenţa disputei basarabene. 

 Timp de câteva luni, am făcut toate eforturile posibile prin intermediul Poloniei 

(reprezentată pe atunci de dl Zaleski) pentru a obţine abandonarea cererilor Rusiei. 

 Toate eforturile mele au fost zadarnice. 

 Atunci am încercat să obţin vreun ajutor din partea Franţei. 

 M-am lovit din nou de un eşec. 

 Mai rău încă, Guvernul francez a informat Bucureştii de subordonarea acordului său 

cu U.R.S.S. de o singură condiţie, care fusese deja îndeplinită: asentimentul Poloniei. 

 Aceasta era exact ca şi cum Guvernul francez ar fi anunţat Varşovia într-o bună zi că 

între Franţa şi Germania s-a încheiat un acord cu privire la culoarul polonez, sub rezerva 

singurei condiţii ca România să-şi dea asentimentul. 

 Guvernul francez a cerut României să dea dovadă de spirit de conciliere şi să accepte 

fie formula „disputa existente“, fie o altă formulă echivalentă. 

 După ce Guvernul român m-a consultat, s-a dat un răspuns Parisului în sensul că 

chestiunea basarabeană a fost deja reglementată de Guvernul francez în 1920, atunci când şi-

a pus semnătura pe Tratatul basarabean
377

, care recunoştea unirea Basarabiei cu Ţara-mamă, 

după ce această unire fusese votată de Parlamentul basarabean (Sfatul Ţării) sub regimul 

sovietic. 

 Întrucât aveam sentimentul că nesemnarea unui Pact de neagresiune cu U.R.S.S. era 

privită nefavorabil la Bucureşti, am renunţat la postul de ministru la Londra în toamna anului 

1932 şi am dat publicităţii o declaraţie
378

, arătând motivele pentru care România nu putea 

semna un Pact de neagresiune cu U.R.S.S. în împrejurările existente. 

 Am suferit pentru această acţiune. 

 Mi s-a oferit Ministerul Afacerilor Străine pentru ca să am răspunderea politicii pentru 

care militasem. Nu puteam refuza, căci, dacă aş fi făcut-o, aş fi fost acuzat că sunt viteaz 

numai în vorbe, dar nu şi în fapte. 
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 Pactul general de renunţare la război, cunoscut şi sub numele de Pactul Briand-Kellogg, după numele 

miniştrilor de Externe ai Franţei şi S.U.A. care l-au iniţiat, sau Pactul de la Paris, a fost semnat la 27 august 

1928. Părţile la acest tratat se obligau să renunţe la război ca instrument de politică naţională şi ca mijloc de 

reglementare a litigiilor, angajându-se să rezolve diferendele dintre ele numai pe o cale paşnică. România a 

aderat la acest pact la 9 februarie 1929. Alături de Estonia, Letonia, Polonia şi U.R.S.S., România a semnat 

Protocolul de la Moscova de punere în aplicare anticipat a Pactului Briand-Kellogg. 
377

 La 28 octombrie 1920, Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia şi România au semnat un Tratat privind graniţa 

răsăriteană a României, prin care se recunoştea suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. Marea 

Britanie a ratificat Tratatul la 14 aprilie 1922, Franţa la 24 aprilie 1924, Italia la 23 mai 1927. Japonia nu a 

ratificat Tratatul. 
378

 Este vorba de interviul acordat de Nicolae Titulescu Agenţiei „Reuter“, interviu la care ne-am referit mai sus. 
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 Astfel, la 20 octombrie 1932, am şi devenit ministru al Afacerilor Străine. 

 Aş dori să amintesc şi să dezvolt aici un fapt la care m-am mai referit. 

 Spre sfârşitul mandatului de ministru al dlui Zaleski, a cărui succesiune a fost curând 

după aceea asumată de dl Beck, am rugat Guvernul polonez să intervină în favoarea României 

pentru a obţine eliminarea cuvintelor „disputa existentă“. 

 Răspunsul Guvernului polonez – care, trebuie amintit, este obligat să apere Basarabia 

cu forţa armelor – a fost că nu îl interesează negocierile ruso-române. 

 Adică? 

 Dacă Basarabia ar fi atacată, Polonia ar vărsa sângele fiilor ei şi şi-ar cheltui banii 

pentru România, dar atunci când este rugată în timp de pace să-i acorde sprijin diplomatic – 

chiar dacă s-a mai apelat adesea la ea în acest sens – poate oare aliatul nostru polonez să ne 

răspundă nouă, aliatul său român, că nu îl mai interesează negocierile privind Basarabia, 

atunci când aceasta reprezintă însuşi obiectul alianţei sale? 

 Nu prezenta oare Basarabia nici un interes pentru Polonia? 

 Până la urmă am ajuns la o înţelegere cu Franţa, pe atunci reprezentată de preşedintele 

Edouard Herriot, asupra următoarei formule: Franţa şi Polonia vor semna numai ele Pactul de 

neagresiune cu U.R.S.S. 

 În ceea ce priveşte România, ea se va baza pe Pactul Briand-Kellogg, altfel cunoscut 

ca Tratatul de la Paris. 

 Întrucât acest Tratat era în mare măsură opera Franţei, nu se poate spune că atitudinea 

României era opusă Franţei. 

 Cel mai mare triumf al carierei mele parlamentare a fost faptul că toate partidele 

politice din România, fără excepţie, au aprobat politica mea în ceea ce priveşte Pactul de 

neagresiune cu U.R.S.S. 

 Totuşi, după ce am obţinut aprobarea Camerei, am reflectat îndelung la ideea lui 

Ibsen
379

, ajungând la o concluzie opusă celei a marelui scriitor: nu este adevărat că omul nu 

este niciodată mai mare decât atunci când este singur. 

 Când doi dintre aliaţii României, Franţa şi Polonia, ajung la o înţelegere cu U.R.S.S., 

România nu-şi poate permite să rămână singură. 

 Am urmat un program la care mă gândisem mult, în vederea unei apropieri între 

România şi U.R.S.S., astfel ca România, apărându-şi interesele ei naţionale, să nu mai fie o 

piedică în calea aliaţilor noştri. 

 În noul Pact de Organizare a Micii Înţelegeri, semnat la 16 februarie 1933, am obţinut 

ca nici unul dintre cele trei state să nu încheie vreun acord politic sau să întreprindă vreo 

acţiune unilaterală care ar putea schimba situaţia politică existentă, fără asentimentul 

celorlalte state. 

 Din aceasta decurgea că Cehoslovacia şi Iugoslavia nu puteau să stabilească relaţii 

diplomatice cu U.R.S.S. fără consimţământul României. 

 Această situaţie, împreună cu propunerea făcută de reprezentantul U.R.S.S. la Geneva 

cu privire la definirea agresiunii, care reprezintă una dintre contribuţiile cele mai folositoare 

aduse vreodată cauzei păcii, a determinat o importantă schimbare în relaţiile ruso-române. 

 Pornind de la axioma că Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri, m-am străduit să 

stabilesc relaţii cordiale cu U.R.S.S., fără a mai recurge la aliaţii noştri, Franţa şi Polonia. 

 Astfel când, la Geneva, reprezentantul U.R.S.S. – cu care avusesem până atunci numai 

dueluri, după cum reiese şi din procesele verbale ale Societăţii Naţiunilor – a propus definirea 

agresiunii, la 2 martie 1933, m-am hotărât să-l sprijin. Iugoslavia, Polonia şi Cehoslovacia au 

procedat la fel. 

                                                 
379

 Henrik Ibsen. 
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 S-a creat posibilitatea numirii unui comitet special pentru studierea acestei chestiuni. 

Am refuzat, totuşi, să fiu membru al acestui Comitet pentru a evita riscul unei noi neînţelegeri 

între U.R.S.S. şi România, dar am fost prezent la toate şedinţele lui. 

 În acest Comitet, ambasadorul U.R.S.S., Dovgalevski
380

, a exprimat păreri în perfectă 

armonie cu propriile mele opinii. Întrucât nu îl cunoşteam, m-am prezentat pentru a-i adresa 

felicitările mele. 

 În acelaşi timp, am intrat în contact cu toate celelalte delegaţii şi am asigurat 

acceptarea propunerii dlui Litvinov
381

 de către Comitetul de redactare. 

 Prietenii mei, dl Politis
382

 şi expertul juridic francez, Basdevant
383

, au susţinut punctul 

de vedere românesc. 

 În acest comitet s-a dat definiţia teritoriului asupra căruia nu trebuia să aibă loc nici un 

fel de agresiune. 

 Dl Politis, care era raportor, a ţinut o cuvântare magistrală la şedinţa Conferinţei de 

dezarmare, în completarea raportului său. 

 Ca o concluzie a tuturor acestor activităţi, am fost invitat, în iulie 1933, să semnez cu 

U.R.S.S., la Londra, două Tratate
384

 cu text identic privind definirea agresiunii: unul în 

numele României, în calitatea ei de vecin al U.R.S.S., şi altul, deschis aderării tuturor ţărilor 

interesate, în numele României ca membră a Micii Înţelegeri. 

 Citez următoarele prevederi extrem de importante din aceste Tratate. 

 Pentru început, preambulul care sună în felul următor: 

 „Dornici de a întări pacea existentă între ţările lor; 

 Considerând că Pactul Briand-Kellogg, ai căror semnatari sunt, interzice orice 

agresiune; 

 Socotind necesar, în interesul securităţii generale, de a defini cât mai precis 

posibil agresiunea pentru a preveni orice pretext pentru justificarea ei; 

 Constatând că toate Statele au deopotrivă drept la independenţă, la securitate, 

la apărarea teritoriilor lor şi la libera dezvoltare a instituţiilor lor; 

 Însufleţiţi de dorinţa, în interesul păcii generale, de a asigura tuturor popoarelor 

inviolabilitatea teritoriului ţărilor lor; 

 Socotind util, în interesul păcii generale, de a pune în vigoare între ţările lor 

reguli precise care să definească agresiunea, în aşteptarea ca acestea din urmă să 

devină universale, 

 Au decis, în acest scop, de a încheia prezenta Convenţiune, împuternicind 

pentru aceasta“… 

    Articolul I 

 „Fiecare din Înaltele Părţi Contractante se angajează să accepte în raporturile ei 

mutuale cu fiecare din celelalte şi cu începere din ziua punerii în vigoare a prezentei 

Convenţiuni definiţia agresiunii astfel cum a fost explicat în raportul Comitetului 

pentru chestiunile de securitate cu data de 24 mai 1933 (Raportul Politis) la Conferinţa 

pentru reducerea şi limitarea armamentelor, raport făcut în urma propunerii 

delegaţiunii sovietice.“ 

 În raportul sus-menţionat, paragraful 23 dă o definiţie a teritoriului fiecăruia dintre 

statele semnatare ca fiind teritoriul aflat efectiv sub controlul statului respectiv. 
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 Valerian Savelievici Dovgalevski. La 29 noiembrie 1932 a semnat, din partea sovietică, Pactul de neagresiune 

dintre U.R.S.S. şi Franţa. A luat parte, în anul 1933, la Conferinţa de dezarmare. 
381

 Maksim Maksimovici Litvinov (Vallah Max). 
382

 Nikolaos Sokrates Politis. 
383

 Jules Basdevant. 
384

 Convenţia de definire a agresiunii, din 3 iulie 1933, a fost semnată la Londra de reprezentanţii României, 

Estoniei, Letoniei, Poloniei, Turciei, U.R.S.S. şi Afganistanului. Convenţia de definire a agresiunii, din 4 iulie 

1933, a fost semnată la Londra, de reprezentanţii României, Cehoslovaciei, Turciei, Iugoslaviei  şi U.R.S.S. 
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    Articolul II 

 „În consecinţă va fi recunoscut ca agresor într-un conflict internaţional, sub 

rezerva acordurilor în vigoare între părţile în conflict, statul care, cel dintâi, va fi 

comis una din acţiunile următoare: 

 1. Declaraţiune de război unui alt stat; 

 2. Invaziune prin forţele sale armate, chiar fără declaraţie de război, a 

teritoriului unui alt stat; 

 3. Atac prin forţele sale terestre, navale sau aeriene, chiar fără declaraţie de 

război, a teritoriului, navelor sau aeronavelor, unui alt stat; 

 4. Blocus naval al coastelor sau al porturilor unui alt stat; 

 5. Sprijin dat bandelor armate care, formate pe teritoriul său, vor fi invadat 

teritoriul unui alt stat, sau refuzul, cu toată cererea statului invadat de a lua, pe propriul 

său teritoriu, toate măsurile în puterea lui, pentru a lipsi zisele bande de orice ajutor ori 

protecţiune. 

    Articolul III 

 Nici o consideraţiune de ordin politic, militar, economic sau alta, nu va putea 

servi drept scuză sau de justificare a agresiunii prevăzută la articolul 2. (Ca exemplu a 

se vedea anexa)“. 

 Articolele IV şi V se referă la ratificări. 

 Anexa la articolul III al Convenţiei referitoare la definirea agresiunii are următorul 

cuprins: 

 „Înaltele Părţi Contractante, semnatare ale Convenţiei relative la definiţia 

agresiunii, 

Dornice, sub rezerva expresă a nu restrânge întru nimic aplicaţiunea absolută a 

regulei pusă în art. 2 al zisei Convenţii, de a da anumite indicaţiuni de natură a 

determina agresorul, 

Constată că nici un act de agresiune în sensul art. 2 al zisei Convenţiuni nu va 

putea, între altele, să fie justificată de una din împrejurările următoare: 

 A. Situaţia internă a unui Stat, de exemplu: 

 structura sa politică, economică sau socială; greşelile atribuite 

administraţiei sale, tulburările provenind din greve, revoluţiuni, contrarevoluţiuni sau 

război civil. 

 B. Purtarea internaţională a unui Stat, de exemplu: 

 violarea sau pericolul de violare a drepturilor sau intereselor materiale 

sau morale ale unui Stat străin sau ale supuşilor săi, ruptura relaţiilor diplomatice sau 

economice, măsuri de boicotaj economic sau financiar; diferendele relative la 

angajamentele economice, financiare sau altele faţă de Statele străine; incidentele de 

frontieră care nu intră în unul din cazurile de agresiune indicate la art. 2. 

 Înaltele Părţi Contractante sunt pe de altă parte de acord a recunoaşte că 

prezenta Convenţiune nu va trebui niciodată să servească ca legitimare a violărilor 

drepturilor ginţilor care ar putea fi implicate în circumstanţele cuprinse în enumerarea 

de mai sus.“ 

Ce diferenţă este între aceste Tratate şi cel pe care dl Vaida a vrut să-l semneze 

odată cu Franţa şi Polonia, în 1932? 

O diferenţă enormă: 

 a) Tratatul din 1932 era pe o durată de cinci ani;  

 cu alte cuvinte, după acea dată puteam risca o agresiune rusească. 

Tratatul semnat de mine în 1933 este permanent. 

 b) Tratatul din 1932 răpea Pactului Briand-Kellogg întreaga sa 

substanţă, prin faptul că recunoştea că acesta excludea doar războiul, iar nu şi 
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folosirea forţei, în timp ce era necesar a avea un Tratat special de neagresiune 

care să pună forţa pe acelaşi plan cu războiul. 

Tratatul din 1933, semnat de un mare număr de state, stipulează că Pactul Kellogg 

exclude folosirea forţei, chiar şi în absenţa unei declaraţii de război. 

El reprezintă, prin urmare, interpretarea internaţională justă a Pactului Kellogg. 

O asemenea interpretare ne poate fi folositoare în relaţiile noastre cu alte state sau 

atunci când nu avem nici un fel de alte tratate în afară de pactul Kellogg. 

În orice caz, în Tratatul din 1933, U.R.S.S. s-a angajat să nu folosească forţa împotriva 

României sau să facă război cu ea. 

  c) În sfârşit, Tratatul pe care a vrut să-l semneze
385

 dl Vaida în 1932 

 obliga România să recunoască „disputa existentă“, adică disputa 

 basarabeană. 

 Tratatele din 1933 nu numai că nu conţineau aceste cuvinte – a căror simplă 

suprimare implica ideea că U.R.S.S. recunoscuse în prealabil Basarabia ca teritoriu românesc 

– dar aceste Tratate, bazate în mod expres pe rapoartele lui Politis, defineau teritoriul Înaltelor 

Părţi Contractante ca fiind teritoriile aflate efectiv sub controlul lor. 

 Astfel, primului drept al României asupra Basarabiei, izvorât din votul Parlamentului 

basarabean (Sfatul Ţării) pe care nu-l poate schimba nici o putere din lume, şi celui de-al 

doilea drept, creat prin Tratatul semnat în octombrie 1920 de Franţa, Italia, Anglia şi Japonia, 

i s-a adăugat un al treilea drept izvorât din recunoaşterea posesiunilor actuale ale României ca 

fiind teritoriu românesc. 

 În ceea ce priveşte Tratatul din 1920, am de făcut două comentarii: în proiectul supus 

de Marile Puteri în 1920, braţul Chilia al Dunării ne-a fost luat, iar U.R.S.S. i s-a acordat 

dreptul de apel în chestiunea basarabeană. În mai 1920, fiind numit de către mareşalul 

Averescu delegat la Conferinţa de pace, am negociat singur aceste două chestiuni la Londra. 

Prima a fost până la urmă reglementată prin Conferinţa dunăreană
386

. Cea de-a doua a încetat 

să existe atunci când s-a refuzat U.R.S.S. dreptul de apel la Societatea Naţiunilor în problema 

suveranităţii României asupra Basarabiei şi cea a frontierelor sale. 

 Acest refuz, scris de mine în textul ce poate fi găsit la Foreign Office în dosarul păstrat 

pe atunci de prietenul meu Allen Leeper, ne dădea, în sfârşit, Basarabia. 

 Dar în schimb Marile Puteri ne-ar fi dat, în locul Basarabiei, o dispută juridică la 

Geneva cu U.R.S.S. 

 Iar când, în octombrie 1920, Take Ionescu a primit textul original al Tratatului 

basarabean, conţinând dreptul de apel al U.R.S.S. la Societatea Naţiunilor, eu am fost acela 

care a luat iniţiativa de a interveni pe lângă Foreign Office pentru a atrage atenţia asupra 

greşelii care se făcuse. Foreign Office-ul i-a dat atunci lui Take Ionescu un al doilea proiect, 

cu amendamentele făcute de mine, în mai 1920, după negocierile pe care le-am avut – adică 

textul prin care se refuza U.R.S.S. dreptul de a face apel împotriva suveranităţii României 

asupra Basarabiei sau cu privire la problema frontierelor ei. 

 Acesta a fost textul care a fost semnat până la urmă. 

 Aş întreba acum, dacă se poate spune că eu sunt marioneta Rusiei în România? 

                                                 
385

 Punctele de vedere diferite privind conţinutul unui pact de neagresiune între România şi U.R.S.S., ca şi în 

legătură cu modalităţile de urmărire a negocierilor vizând împlinirea acestui obiectiv, au plasat într-un conflict 

ireconciliabil pe Nicolae Titulescu şi Alexandru Vaida-Voevod. La 14 octombrie 1932, acesta din urmă şi-a 

prezentat demisia din funcţia de prim-ministru, căutând să tranşeze în favoarea sa conflictul cu diplomatul 

român. Carol al II-lea va accepta această demisie şi va încredinţa mandatul de formare a noului guvern lui Iuliu 

Maniu, în noul Cabinet Nicolae Titulescu asumându-şi funcţia de ministru de Externe. 
386

 La 23 iulie 1921, la Paris, reprezentanţii Marii Britanii, Belgiei, Cehoslovaciei, Franţei, Greciei, României, 

semnează Convenţia privind Statutul Dunării; ulterior Convenţia va fi semnată de Italia (31 iulie) şi de 

Iugoslavia (23 septembrie). 
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 Eu am fost acela care, printr-o imaginară obligaţie de a permite trecerea trupelor 

ruseşti prin România, am pus în pericol interesele Basarabiei? 

 Dimpotrivă, am reuşit, opt luni mai târziu, să obţin includerea punctului de vedere 

românesc într-un Tratat propriu-zis cu U.R.S.S. 

 Îmi pare rău că-l găsesc pe dl Vaida-Voevod, fostul meu prim-ministru, printre cei 

care vorbesc în defavoarea mea în legătură cu chestiunea rusească. 

 Nu dl Vaida-Voevod a fost cel care, în 1932, a trimis o telegramă dlui Cădere
387

, 

ministrul nostru la Varşovia, cerându-i să semneze Tratatul cu ruşii şi să accepte formularea, 

favorabilă Sovietelor, prin care Pactul, pe cale să fie semnat, nu ar fi afectat nici o dispută 

trecută, prezentă sau viitoare? 

 Nu l-a informat oare dl Cădere pe dl Vaida, printr-o telegramă, cum că dl Litvinov îi 

spusese că, după semnarea Pactului de neagresiune, toate problemele în suspensie vor trebui 

să fie discutate într-un spirit amical între U.R.S.S. şi România, ceea ce însemna, deci, că 

chestiunea basarabeană urma să fie examinată într-o Conferinţă specială? 

 Nu este oare scris negru pe alb în garanţia dată de U.R.S.S. Franţei în 1932 că 

Sovietele nu vor recurge la război pentru a reglementa chestiunea basarabeană şi că îşi vor 

menţine timp de trei luni oferta de a semna un Pact de neagresiune cu România în condiţiile 

propuse de dl Cădere? 

 Nu am fost în măsură să vorbesc deschis în Parlament în 1932. 

 Pe atunci eram ministru al Afacerilor Străine şi, potrivit tradiţiei, trebuia să-mi apăr 

subalternii. 

 Astăzi sunt persoană particulară, dar sunt, de asemenea, un om care este atacat 

constant în legătură cu chestiunea rusă de către partidul
388

 dlui Vaida care, în 1932, a vrut să 

semneze un Pact de neagresiune cu U.R.S.S. în orice condiţii; în vreme ce tocmai mie îmi 

datorează România suprimarea cuvintelor „disputa existentă“ în Tratatul nostru cu U.R.S.S. 

 Adevărul istoric este că eu sunt cel care a apărat în modul cel mai activ Basarabia în 

discuţiile dintre România şi U.R.S.S. 

 Repercusiunile favorabile ale Convenţiei semnate la Londra la 3 şi 4 iulie 1933 cu 

privire la definirea agresorului au fost atât de mari încât, în luna octombrie a aceluiaşi an, am 

fost în măsură să realizez încheierea provizorie a Pactului Balcanic bazat pe statu quo-ul 

teritorial. Semnarea finală a Pactului a avut loc la Atena la 9 februarie 1934. 

 De altfel, Turcia şi Rusia Sovietică sunt legate printr-o înţelegere
389

 care le împiedică 

să semneze Acorduri cu vecinii lor continentali sau maritimi fără consimţământul prealabil al 

celeilalte părţi. 

 Drept consecinţă a Acordurilor de la Londra, am semnat un Pact de prietenie veşnică 

cu Turcia la 17 octombrie 1933. Însă Pactul Balcanic, care vizează menţinerea statu quo-ului 

în Balcani, nu ar fi fost semnat niciodată de către Turcia fără asentimentul U.R.S.S. 

 Dacă, prin urmare, legal vorbind, Turcia este cea care garantează frontierele noastre 

balcanice, garantul moral este U.R.S.S., deoarece fără consimţământul ei Turcia nu ar fi fost 

în măsură să-şi asume obligaţiile ce derivă din Pactul Balcanic. 

  

 În aprilie 1934 i-am făcut o vizită oficială
390

 preşedintelui Barthou, care a răspuns
391

 

venind în România în iunie 1934. 

                                                 
387

 Victor Cădere. 
388

 La 29 martie 1935, aripa de dreapta a P.N.Ţ., condusă de Al. Vaida-Voevod , s-a desprins şi a format Frontul 

Românesc. 
389

 Tratatul de prietenie şi neutralitate între Turcia şi U.R.S.S., semnat la Paris la 17 decembrie 1925. 
390

 Vizita oficială a lui Nicolae Titulescu în Franţa s-a desfăşurat între 16 şi 19 aprilie 1934. 
391

 Vizita de răspuns a lui Jean-Louis Barthou s-a desfăşurat între 20 şi 23 iunie 1934. 
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 Cu această ultimă ocazie, preşedintele Barthou
392

 m-a informat că Franţa intenţiona să 

aranjeze admiterea U.R.S.S. în Societatea Naţiunilor. 

 În acest scop, el a cerut sprijin Micii Înţelegeri. 

 El nu a făcut nici un secret din faptul că intrarea U.R.S.S. în Societatea Naţiunilor 

urma să fie preludiul la un Pact de asistenţă franco-rus şi a cerut ca România să încheie un 

tratat similar cu U.R.S.S. 

 În afară de dl Barthou, preşedintele Doumergue
393

 şi membri autorizaţi ai Cartierului 

General Francez au făcut aceleaşi sugestii, fără a înceta să repete că un pact cu Rusia 

Sovietică va fi necesar în viitorul apropiat. 

În iunie 1934, pe baza acestor apeluri din partea Franţei, am obţinut depline puteri
394

 

din partea Majestăţii Sale Regele Carol şi a Guvernului român de a restabili relaţiile 

diplomatice cu U.R.S.S. 

Aceste relaţii au fost reluate la 9 iunie 1934. 

În acelaşi timp cu Cehoslovacia
395

, eu i-am scris dlui Litvinov, comisarul poporului 

pentru Afacerile Externe, în termenii următori: 

 „Am onoarea să vă aduc la cunoştinţă cele de mai jos: 

 La Conferinţa Micii Înţelegeri de la Zagreb, la 22 ianuarie 1934, cei trei 

miniştri ai Afacerilor Străine au hotărât
396

 între ei oportunitatea ca cele trei state ale 

Micii Înţelegeri să reia relaţiile diplomatice cu U.R.S.S., de îndată ce vor fi întrunite 

condiţiile diplomatice şi politice necesare. 

 În urma convorbirilor noastre cu dv., domnule comisar al poporului, de la 

începutul lunii iunie, Consiliul Permanent al Micii Înţelegeri a constatat la Geneva că 

în prezent condiţiile politice şi diplomatice permit fiecăruia dintre statele membre ale 

Micii Înţelegeri să acţioneze la momentul potrivit conform rezoluţiei de la Zagreb. 

 Faţă de cele de mai sus, sunt fericit să vă informez că, drept rezultat al 

convorbirilor noastre, Guvernul regal al României a hotărât să stabilească relaţii 

diplomatice normale cu Guvernul U.R.S.S. şi să procedeze la numirea unui trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar. 

 Am ferma convingere că relaţiile astfel stabilite vor rămâne pentru totdeauna 

normale şi amicale şi că ţările noastre vor continua să colaboreze spre binele lor 

reciproc pentru menţinerea păcii în lume. 

 Am onoarea să fiu etc. 

(semnat) N. Titulescu“ 

 

Dl Litvinov a răspuns după cum urmează: 

„Geneva, 9 iunie 1934 

 Excelenţă, 

 Sunt fericit să vă informez că, drept urmare a convorbirilor noastre, Guvernul 

U.R.S.S. a hotărât să stabilească relaţii diplomatice normale cu Guvernul Regatului 

România şi să procedeze la numirea unui trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. 

 Am ferma convingere că relaţiile astfel stabilite vor rămâne pentru totdeauna 

normale şi amicale şi că ţările noastre vor continua să colaboreze în avantajul lor 

reciproc pentru menţinerea păcii în lume. 

                                                 
392

 Jean-Louis Barthou. 
393

 Gaston Doumergue. 
394

 Nicolae Titulescu a fost autorizat în acest sens de către Regele Carol al II-lea, la 7 iunie 1934. 
395

 Cehoslovacia a stabilit relaţii diplomatice cu U.R.S.S. în aceeaşi zi cu România, la 9 iunie 1934. 
396

 La propunerea lui Nicolae Titulescu, cea de a III-a sesiune ordinară a Consiliului Permanent al Micii 

Înţelegeri, desfăşurată la Zagreb, la 22–23 ianuarie 1934, adoptă hotărârea potrivit căreia cele trei state ale Micii 

Înţelegeri vor relua relaţii normale cu U.R.S.S. „de îndată ce vor fi reunite condiţiile diplomatice şi politice 

impuse de interesele fiecăreia dintre cele trei ţări“. 
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 Am onoarea să fiu etc. 

(semnat) M. Litvinov, 

Comisar al poporului 

pentru Afacerile Externe“ 

 La 9 iunie 1934 a avut loc încă un schimb de note între dl Litvinov şi mine. Voi cita 

doar câteva extrase din aceste scrisori: 

 „Prin scrisorile schimbate la 9 iunie 1934 s-au stabilit relaţii diplomatice 

normale între cele două ţări ale noastre. 

 Pentru ca aceste relaţii să se poată dezvolta în mod normal în direcţia unei 

apropieri mereu mai mari şi a unei prietenii reale şi trainice, am onoarea să confirm 

acordul nostru după cum urmează: 

 Guvernele celor două ţări ale noastre îşi garantează în mod reciproc respectarea 

integrală şi deplină a suveranităţii celeilalte părţi şi că ele se vor abţine de la orice 

amestec, direct sau indirect, în afacerile interne şi în dezvoltarea fiecăreia dintre ţări, 

în special de la orice agitaţie, propagandă şi orice fel de intervenţie şi că se vor abţine 

să sprijine asemenea acţiuni. 

 Ele se angajează, de asemenea, să nu creeze, să sprijine sau să autorizeze pe 

teritoriul lor organizaţii al căror scop ar fi un atac armat împotriva celuilalt stat, sau 

tentative de forţă împotriva regimului politic sau social al acestuia, ori încurajarea 

unor acte de terorism, sau pregătirea de asemenea acţiuni împotriva reprezentanţilor 

oficiali ai acestora, precum şi orice organizaţii care ar pretinde că reprezintă guvernul 

celuilalt stat sau al oricărei părţi a teritoriului celuilalt stat. 

 De asemenea, ele se angajează să interzică recrutarea, precum şi intrarea pe 

teritoriile lor şi tranzitul prin teritoriile lor ale forţelor armate, armelor, muniţiilor, 

echipamentului sau a oricărui material de război destinate unor asemenea organizaţii. 

(semnat) M. Litvinov 

Comisar al poporului 

pentru Afacerile Externe“ 

 Într-o scrisoare datată 9 iunie 1934, eu am acceptat obligaţii similare din partea 

României şi am reprodus cuvânt cu cuvânt scrisoarea comisarului poporului pentru Afacerile 

Externe al U.R.S.S. 

 Toată lumea îşi va aminti că, pe atunci, planul preşedintelui Barthou cuprindea 

încheierea a două acorduri cu U.R.S.S. 

 Primul dintre acestea, Pactul Oriental
397

, grupa Germania, U.R.S.S., Polonia şi 

Cehoslovacia, ale căror obligaţii de neagresiune erau garantate de către Franţa. Statele 

balcanice urmau să ia parte, de asemenea, la acest Acord. 

 Cel de al doilea, Pactul Mediteranean, cuprindea statele riverane ale Mediteranei. 

 Însă, oricât ar părea de ciudat, România era atât de complet uitată în acea vreme, încât 

nu era menţionată nici în legătură cu Pactul Oriental, nici în legătură cu Pactul Mediteranean, 

a cărui încheiere era privită cu scepticism chiar din momentul conceperii sale. 

 Prim-ministrul României, dl G. Tătărescu, văzând că România nu este menţionată în 

nici unul dintre Acordurile preconizate cu U.R.S.S., mi-a telegrafiat în cursul verii anului 

1934 spre a mă informa despre impresia foarte rea produsă de această omisiune asupra opiniei 

publice româneşti, cerându-mi să semnez cel puţin Pactul de Asistenţă cu U.R.S.S. şi cu 

Polonia, despre care fusese oarecum vorba în 1934. 

                                                 
397

 Eşecul Conferinţei de dezarmare a determinat noi încercări de edificare a securităţii colective, pe baza unor 

pacte regionale. Pactul Oriental se înscrie în aceste preocupări. Având la bază concepţia securităţii colective, 

Pactul Oriental s-a bucurat de sprijinul Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice. Împotrivirea Germaniei şi 

Poloniei a făcut ca Pactul Oriental să eşueze. 
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 Eu am răspuns că trebuia mai întâi de toate să ne străduim să participăm la Pactul 

Oriental. Dacă nu reuşim, trebuie să încercăm să intrăm în Pactul Mediteranean, înainte de a 

recurge la acorduri limitate cu U.R.S.S. 

 Am întreprins, prin urmare, în cursul aşa-numitei vacanţe de vară din 1934, acţiunile 

necesare pentru a obţine acceptarea României ca parte la Pactul Oriental
398

. 

 La început am întâmpinat o rezistenţă puternică din partea Franţei, însă aceasta a slăbit 

treptat şi România a fost în cele din urmă acceptată din această ţară ca parte la Pactul Oriental. 

 După ce la început a refuzat, dl Litvinov a fost şi el până la urmă de acord cu aceasta. 

 Însă, în mod neaşteptat, am întâmpinat rezistenţa categorică a Excelenţei sale dl Beneš, 

preşedintele Republicii Cehoslovace, care era pe atunci ministru al Afacerilor Străine. 

 Între noi au avut loc lungi discuţii diplomatice. 

 Preşedintele Beneš a acceptat în cele din urmă intrarea României în Pactul Oriental, 

dar la acea dată soarta Pactului fusese deja hotărâtă prin respingerea lui de către Germania. 

 Ca urmare a opoziţiei Germaniei, Franţa şi Cehoslovacia au trecut la încheierea unor 

Pacte de asistenţă cu U.R.S.S. Este adevărat că aceste pacte erau bilaterale, dar ele erau 

deschise spre aderarea tuturor părţilor interesate. 

 Deoarece s-a spus că eu am fost acela care, datorită puterii mele diabolice de 

convingere, am aruncat Franţa în braţele Sovietelor, va trebui să elucidez şi această chestiune, 

pe lângă cele care au fost arătate deja. 

  La 29 martie
399

 am sosit la Paris pentru a mă ocupa de unele chestiuni care nu aveau 

nici o legătură cu relaţiile noastre cu U.R.S.S. Preşedintele Laval
400

 îi înmânase deja 

ambasadorului U.R.S.S. textul Pactului de asistenţă franco-sovietic. 

 Cum se poate spune că eu am determinat Franţa să încheie un Pact de asistenţă 

mutuală cu U.R.S.S., când preşedintele Barthou îmi menţionase deja hotărârea Guvernului 

francez de a încheia un asemenea Pact după intrarea U.R.S.S. în Societatea Naţiunilor şi 

când guvernul dlui Laval înmânase U.R.S.S. proiectul de Pact, fără să mă înştiinţeze de acest 

lucru? 

 Nu încape nici o îndoială că pentru noi, românii, prietenia franco-sovietică constituie o 

garanţie foarte preţioasă, întrucât orice gest de încredere, ajutor, sau chiar de simplă 

consideraţiune al U.R.S.S. faţă de Franţa, este în avantajul nostru. 

Nu cred că trădez încrederea preşedintelui Laval dacă voi arăta motivele pentru care el 

s-a hotărât să semneze un Pact cu U.R.S.S. 

 În plus, el însuşi le arată în orice ocazie şi cu absolută sinceritate. 

 Primul motiv al semnării de către Franţa a Pactului de asistenţă cu U.R.S.S. este că, 

pentru dl Laval, Pactul este o moştenire lăsată de guvernele Herriot
401

, Paul-Boncour
402

 şi 

Doumergue
403

, care l-au avut pe preşedintele Barthou ca ministru al Afacerilor Străine. 
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 Un prilej deosebit îl va constitui vizita întreprinsă în România, între 20 şi 23 iunie 1934, de către ministrul de 

Externe al Franţei, Jean-Louis Barthou, care a oferit posibilitatea unui larg schimb de păreri în legătură cu Pactul 

Oriental şi a exprimării interesului României pentru acest proiect. La 18 iulie 1934, Guvernul român a hotărât să 

participe la Pactul Oriental, Ministerul Afacerilor Străine al României comunicând oficial acest lucru Guvernului 

francez. În cazul în care cererea României ar fi fost respinsă, România intenţiona să participe alături de Franţa, 

U.R.S.S., Iugoslavia şi alte ţări la Pactul Mediteranean şi, în cazul unui eşec al acestui proiect, să încheie un pact 

în trei, cu Polonia şi Uniunea Sovietică, de garanţie împotriva unui atac venind de la unul din semnatari. 

Consiliul Permanent al Micii Înţelegeri a hotărât, cu ocazia sesiunii de la Geneva, din 13–14 septembrie 1934, să 

sprijine încheierea Pactului Oriental. La 26–27 noiembrie 1934, Nicolae Titulescu a avut mai multe convorbiri 

cu membri ai Guvernului francez, printre care Pierre Laval, Pierre Etienne Flandin, Edouard Herriot, Georges 

Mandel, în legătură cu Pactul Oriental. 
399

 29 martie 1935. 
400

 Pierre Laval. 
401

 3 iunie–14 decembrie 1932. 
402

 18 decembrie 1932–28 ianuarie 1933. 
403

 9 februarie–8 noiembrie 1934. 
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 Cel de al doilea motiv este că un Pact de acest fel reprezintă o asigurare pentru statele 

Micii Înţelegeri, în ceea ce priveşte relaţiile lor cu U.R.S.S. 

 Cel de-al treilea motiv este că Pactul franco-sovietic nu impune Franţei nici un fel de 

obligaţii noi, întrucât ea este deja obligată să vină în ajutorul Cehoslovaciei, dacă aceasta ar fi 

atacată de Germania. 

 Pe de altă parte, Pactul îi oferă Franţei o securitate sporită, căci U.R.S.S. nu-şi mai 

păstrează libertatea de acţiune în privinţa Germaniei. 

 În mai 1935, Franţa a semnat Pactul de asistenţă mutuală cu U.R.S.S.
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 În luna iunie a aceluiaşi an, Cehoslovacia a semnat un Pact similar.
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 La 12 iulie 1935, Majestatea Sa Regele Carol II şi Guvernul Tătărescu m-au autorizat 

să semnez un Pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S. în numele României. 

 La 14 iulie, Guvernul Tătărescu a confirmat în scris aceste depline puteri. 

 Contrar părerii unora, consimţământul Poloniei nu este necesar pentru încheierea unui 

tratat cu U.R.S.S. 

 Acest lucru este arătat de textul articolului 5 din Tratatul polono-român din 15 ianuarie 

1931, care spune: 

 „Articolul 5. – Nici una dintre Înaltele părţi Contractante nu va putea încheia 

o alianţă cu o terţă Putere, fără a fi consultat în prealabil cealaltă Parte. Se 

exceptează de la această condiţie alianţele făcute în vederea menţinerii Tratatelor 

deja semnate atât de către România, cât şi de către Polonia“. 

 Aş dori să remarc că: 

 a) Un Pact de asistenţă mutuală în cadrul Societăţii Naţiunilor nu constituie o alianţă, 

deoarece este deschis spre aderarea tuturor părţilor interesate. De pildă, pactele încheiate cu 

U.R.S.S. de către Franţa, Cehoslovacia şi, posibil, de către noi vor fi deschise spre aderare 

Poloniei şi Germaniei. 

 b) Textul Tratatului nostru cu Polonia nu menţionează consimţământul, ci consultarea. 

 c) Articolul 5 al Tratatului polono-român adaugă: „Se exceptează de la această 

condiţie alianţele făcute în vederea menţinerii Tratatelor  deja semnate, atât de către 

România, cât şi de către Polonia“. 

 De fapt, Pactul de asistenţă dintre România şi U.R.S.S. are drept scop menţinerea 

frontierelor fixate prin Tratatele de la Trianon
406

, Saint-Germain
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 şi Neuilly
408

, semnate atât 

de Polonia, cât şi de România, după cum avem un Tratat semnat de România şi de Polonia
409

 

cu privire la Basarabia. 
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 2 mai 1935. 
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 16 mai 1935 
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 Tratatul de Pace de la Trianon între Puterile Aliate şi Asociate, pe de o parte, şi Ungaria, pe de altă parte, a 

fost semnat la 4 iunie 1920. Tratatul stabilea frontierele Ungariei cu România, Regatul sârbo-croato-sloven şi 

Cehoslovacia. Primea consacrare pe plan internaţional unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi 

Maramureşului cu România. Tratatul a intrat în vigoare la 26 iulie 1921. 
407

 Tratatul de la Saint-Germain-en-Laye a fost încheiat la 10 septembrie 1919 între Puterile Aliate şi Asociate şi 

Austria. Tratatul consfinţea dezmembrarea Imperiului austro-ungar, crearea unor noi state naţionale – Austria, 

Cehoslovacia şi Ungaria – unirea unor părţi din fostul Imperiu austro-ungar locuite de români, italieni, slavi, la 

statele cărora le aparţinuseră de drept: România, Italia, Iugoslavia, Polonia. Austria renunţa în favoarea 

României la toate drepturile şi titlurile asupra părţii fostului ducat al Bucovinei (art. 59). A intrat în vigoare 

pentru România la 4 septembrie 1920, dată la care guvernul român a depus la Paris instrumentele de ratificare. 
408

 Tratatul de la Neuilly-sur-Seine a fost încheiat la 27 noiembrie 1919 între Puterile Aliate şi Asociate, pe de o 

parte, şi Bulgaria, pe de altă parte. Tratatul stabilea frontierele Bulgariei cu statul sârbo-croato-sloven, cu Grecia 

şi România (aşa cum era la 1 august 1914). Pentru România a intrat în vigoare la 4 septembrie 1920, când 

Guvernul român a depus la Paris instrumentele de ratificare. 
409

 Prin Protocolul A al Convenţiei de alianţă defensivă româno-polonă, semnată la 3 martie 1921, la Bucureşti, 

se definesc graniţele răsăritene ale celor două ţări, conform Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920 şi 

preliminariilor păcii semnate la 11 octombrie 1920 între Polonia şi Uniunea Sovietică. 
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 Deoarece Franţa a amânat ratificarea Pactului franco-rus, iar România a cerut ca ea să 

acţioneze după Franţa – clauză ce a fost acordată de U.R.S.S. Cehoslovaciei – dl Litvinov a 

refuzat să negocieze un Pact de asistenţă mutuală între România şi U.R.S.S. până când Franţa 

nu va ratifica Tratatul franco-rus. 

 Doresc să se remarce că, discutând aceste chestiuni, nu am intenţia să sugerez că vreun 

stat doreşte să încalce pacea. 

 Totuşi, ar fi o prostie să nu se prevadă posibilitatea unui viitor război şi să nu se 

studieze toate eventualităţile în legătură cu el. 

 Ar fi prea minunat să putem crede că Tratatele de Pace din 1919 şi 1920 au pus capăt 

pentru totdeauna războiului. 

 Paginile care urmează trebuie citite numai în acest sens. 

 Rezistenţa U.R.S.S. a continuat şi după ratificarea dată de Franţa în martie 1936. 

 Este o iluzie să crezi că România poate obţine cu uşurinţă un Pact de asistenţă cu 

U.R.S.S. 

 Abia la 21 iulie 1936 dl Litvinov a fost de acord să examineze în ce condiţii s-ar putea 

elabora un Pact de asistenţă mutuală între România şi U.R.S.S. De altfel, el a făcut aceasta cu 

titlu personal, fără să angajeze în nici un fel Guvernul U.R.S.S., deşi se înţelegea că 

negocierile oficiale vor începe la Geneva în septembrie 1936. 

 La 29 august 1936, am încetat să fiu ministru al Afacerilor Străine. 

 De atunci, România nu a mai făcut progrese spre această ţintă, ci, mai degrabă, s-a 

îndepărtat de ea. 

 Presa a devenit foarte agitată în legătură cu întâlnirea mea cu dl Litvinov de la 

Talloires
410

. Ce nu s-a spus? 

 În definitiv, eu sunt un om liber şi am dreptul să mă întâlnesc cu cine vreau şi unde 

vreau. 

 S-a vorbit despre o a doua întâlnire la Joachimow, însă aceasta a fost o invenţie 

perfidă, deoarece întâlnirea nu a avut loc niciodată. 

 Am spus că voi face public totul. 

 Ceea ce fac acum. 

 Dacă ceea ce declar nu este corect, voi cere Guvernului de la Moscova să aibă 

bunătatea să spună aceasta. 

 La Talloires am luat dejunul cu dl Litvinov. Chiar înainte de începerea dejunului, el m-

a întrebat: „Credeţi că Basarabia aparţine României?“. 

 Am fost atât de surprins când l-am auzit pe dl Litvinov menţionând Basarabia, căci în 

ultimii cinci ani el nu rostise numele ei, încât am răspuns: „Da, dar de ce întrebaţi?“ 

 Dl Litvinov a răspuns: „Pentru că succesorul dv. este de altă părere. El mi-a cerut o 

recunoaştere de jure a Basarabiei“. 

 În acel moment am simţit o amărăciune îngrozitoare. 

 Cum adică, oare votul dat de Parlamentul basarabean (Sfatul Ţării) nu a însemnat 

nimic? 

 Oare semnarea Tratatului din 1920, prin care Anglia, Franţa, Italia şi Japonia 

recunoşteau deplina suveranitate a României asupra Basarabiei în urma unirii acesteia cu 

Patria-mamă, nu însemna nici ea nimic? 

 Şi oare definiţia teritoriului, derivând din Convenţia cu privire la definirea agresiunii, 

semnată la Londra în 1933, şi potrivit căreia putem considera drept teritoriu românesc întregul 

teritoriu actual aflat sub controlul efectiv al României, era, de asemenea, lipsită de sens? 
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 Întâlnirea de la Talloires (orăşel în Franţa, în apropiere de graniţa franco-elveţiană) a avut loc, după toate 

probabilităţile (prin coroborarea tuturor datelor), la 29 mai 1937. O relatare pe larg a acestei întâlniri se află în 

Raportul asupra relaţiilor româno-sovietice adresat de către Nicolae Titulescu Regelui Carol al II-lea la 9 martie 

1940. 
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 Este oare posibil să admitem, chiar şi pentru o clipă, că prin gestul său din mai 1937 

România să fi creat, între 1918 şi 1937, un mare hiatus internaţional? 

 Unele teritorii sunt protejate împotriva agresiunii şi revizuirii ca, de pildă, Alsacia şi 

Lorena, prin Tratatul de la Locarno. 

 Alte teritorii, cum ar fi Transilvania, sunt protejate numai împotriva agresiunii, 

deoarece, pentru unele dintre ele – veţi vedea că eu nu împărtăşesc acest punct de vedere – 

există o posibilitate de revizuire în baza Tratatelor de Pace. 

 În acest caz, U.R.S.S. a renunţat la agresiune şi, întrucât de atunci ea are o politică 

anti-revizionistă, se poate considera, cel puţin pentru prezent, că ea a renunţat, de asemenea, 

la revizuire. Iar în ciuda tuturor acestor lucruri, să cerem noi, în 1937, recunoaşterea de jure a 

Basarabiei? 

 Pe ce şi-a bazat Take Ionescu acţiunea sa din 1921, când şi-a retras delegaţia de la 

Varşovia pentru că U.R.S.S. a ridicat chestiunea Basarabiei? Pe nimic mai mult decât pe 

autodeterminarea din 1918 şi Tratatul din 1920. 

 Pe ce şi-a bazat acţiunea Ion I.C. Brătianu, când şi-a retras delegaţia de la Conferinţa 

de la Viena în momentul când U.R.S.S. a ridicat chestiunea Basarabiei? Pe nimic mai mult 

decât pe autodeterminarea din 1918 şi Tratatul din 1920. 

 Pe ce s-a bazat propria mea acţiune atunci când, în 1932, sacrificându-mi întreaga 

carieră, am demisionat din postul de ministru la Londra, dat fiind că România era pe punctul 

de a accepta cererea U.R.S.S. de a se menţiona „disputa existentă“ în Tratat? Pe nimic mai 

mult decât pe autodeterminarea din 1918 şi pe Tratatul din 1920. 

 Astăzi, când, pe lângă aceste două titluri, avem şi definiţia teritoriului oferită de 

Convenţia din 1933 şi când, în ceea ce priveşte U.R.S.S., prin teritoriu românesc se înţelege 

tot ceea ce posedă în prezent România, să cerem noi de la U.R.S.S. o recunoaştere de jure a 

Basarabiei? 

 Dar dl V. Antonescu a cerut şi altor miniştri de Externe să intervină în aceeaşi direcţie. 

 Nu ştiu dacă ei au făcut acest lucru. 

 De câte ori nu le-am spus celor care, în România, ridicau problema nerecunoaşterii 

Basarabiei de către U.R.S.S: „Voi puneţi arme în mâna ruşilor, deoarece ei vor putea spune că 

interpretarea mea este personală, în măsura în care români de vază văd situaţia în mod 

diferit“. 

 La Talloires, dl Litvinov a continuat, spunându-mi ceea ce i-a spus dlui V. Antonescu: 

„Reţin faptul că dv. nu consideraţi că Basarabia este românească şi vă rog să reţineţi  că nici 

nu va fi vreodată. Politica dv. nu este cea a lui Titulescu. Dv. v-aţi aruncat în braţele 

Poloniei, iar Germania este în spatele ei. Nu intenţionez să ridic chestiunea basarabeană 

atâta timp cât România nu se situează împotriva U.R.S.S. Dar acum, când constat că vă 

îndreptaţi contra noastră, noi nu putem lăsa în mâinile dv. atu-ul pe care îl reprezintă 

Basarabia în eventualitatea unui război, atu pe care l-aţi putea folosi împotriva U.R.S.S.“ 

 În continuarea conversaţiei, dl Litvinov mi-a spus că l-a întrebat pe dl Antonescu ce îi 

oferă în schimbul unei recunoaşteri de jure. 

 Un Pact de asistenţă? 

 Potrivit declaraţiei sale făcute în faţa Parlamentului român, dl Antonescu a răspuns: 

„Nu, nu vă pot da un Pact de asistenţă, deoarece opinia publică românească se opune acestui 

lucru, dar vă pot oferi un pact de prietenie“. 

 Dl Litvinov l-a mai întrebat pe dl Antonescu: „Dacă aceasta este situaţia, de ce i-a 

dat Guvernul dv., şi în special dv., depline puteri dlui Titulescu pentru a semna un Pact de 

asistenţă cu U.R.S.S.?“ 

 I-am cerut dlui Litvinov să-şi modifice părerile. În România lucrurile nu stau aşa cum 

crede el 

 Toate eforturile mele au fost zadarnice. Dl Litvinov a rămas ferm. 
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 Din cele de mai sus nu trebuie să se creadă că eu consider că drepturile noastre cu 

privire la Basarabia au fost reduse în vreun fel. 

 Nici o eroare, oricât de gravă, făcută de un ministru al Afacerilor Străine nu poate 

lipsi o ţară de drepturile ei ancestrale. Dacă, drept urmare a intervenţiei nefericite a dlui V. 

Antonescu, U.R.S.S. ridică chestiunea Basarabiei, eu voi fi în primele rânduri ale acelora 

care vor apăra drepturile ţării noastre asupra acestei provincii. 

 Cu toate acestea nu este mai puţin adevărat că, acolo unde avem o situaţie clară, noi 

am creat o nouă complicaţie. 

 Eforturile noastre trebuie să fie consacrate în exclusivitate depăşirii dificultăţilor 

prezente şi viitoare, iar nu reparării unei situaţii deja statornicite pe care un ministru al 

Afacerilor Străine s-a apucat să o strice. 

 Şi de ce toate acestea? Pentru a putea spune: „Titulescu nu a obţinut Basarabia. Eu 

sunt cel care v-o aduc“. 

 Nu doresc să mai pierd timpul cu asemenea consideraţiuni. 

 De aceea, memorabila zi de 28 mai 1937, când nişte politicieni de-ai noştri m-au atacat 

în ziarele lor, a fost una din cele mai triste zile din cariera mea politică. 

 De fapt, chiar dacă dl V. Antonescu ar fi reuşit în încercarea sa, el ar fi abandonat 

terenul pe care toţi predecesorii săi îşi clădiseră poziţia. 

 El a dorit să obţină Basarabia din partea U.R.S.S. 

 Această idee este una dintre cele mai periculoase: drepturile noastre asupra Basarabiei 

nu pot depinde de dispoziţia U.R.S.S. faţă de noi. 

 Noi deţinem Basarabia în virtutea drepturilor noastre istorice care datează de două mii 

de ani. Iniţial, ea a fost înstrăinată şi dată ruşilor de către vechea Turcie. O parte din ea ne-a 

fost redată
411

 în 1856. În 1878, Rusia, cu consimţământul Marilor Puteri, a luat înapoi de la 

noi trei judeţe. 

 Astăzi există o bază juridică în cinci puncte pentru justificarea drepturilor noastre 

asupra Basarabiei: 

 În primul rând, principiul naţionalităţilor, Basarabia având o mare majoritate de 

români; 

 În al doilea rând, votul Parlamentului basarabean (Sfatul Ţării) sub regimul sovietic, 

vot pe care nimeni nu-l poate schimba; 

 În al treilea rând, Tratatul din 1920 cu Marile Puteri; 

 În al patrulea rând, Convenţia semnată la Londra în iulie 1933, care dă o definiţie a 

teritoriului românesc. 

 În al cincilea rând, când România a devenit membră a Societăţii Naţiunilor, ea avea 

deja Basarabia, ca rezultat al votului Parlamentului basarabean (Sfatul Ţării), înainte de a fi 

semnat unele dintre Tratatele de Pace. Ea o deţinea, de asemenea, în conformitate cu Tratatul 

semnat de Marile Puteri în 1920, înainte de a fi semnate alte Tratate de Pace. 

 În plus, potrivit dreptului internaţional, atunci când U.R.S.S. a devenit membră a 

Societăţii Naţiunilor, ea a fost admisă cu teritoriile ei existente, care nu includeau Basarabia, 

în privinţa căreia ea nu a formulat nici o rezervă. 

 Tocmai în aceste împrejurări şi ţinând cont de teritoriile pe care le deţineau atunci 

când au devenit membre ale Societăţii, România şi U.R.S.S. au fost recunoscute de jure de 

către comunitatea statelor ca subiecte de drept internaţional. 

 Am arătat cum trebuie văzută această chestiune de către România. Ea constituie cea 

mai puternică linie de apărare în cazul contestării drepturilor noastre asupra Basarabiei şi 

trebuie să fie adoptată de români, dacă ei nu au făcut deja acest lucru. 
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 Tratatul de pace de la Paris, încheiat la 30 martie 1856, restituia Moldovei Delta Dunării şi sudul Basarabiei 

(judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail), smulse acesteia prin Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 
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 Trebuie menţionat că discuţia mea cu dl Litvinov a avut loc după convorbirile acestuia 

cu dl Antonescu care, de fapt, a plecat de la Geneva spre Paris, în seara de 28 mai 1937. 

 Este de prisos să adaug că nu a fost nimeni de faţă în timpul convorbirii mele cu dl 

Litvinov, iar cei care au publicat în presă că ministrul Antoniade a fost rechemat pentru că a 

fost la Talloires au minţit pur şi simplu. 

 După lichidarea incidentului de la Talloires, sunt sigur că, dacă rămâneam ministru al 

Afacerilor Străine, aş fi încheiat cu U.R.S.S. un tratat care să ţină seama pe deplin de 

interesele României. 

 Mă tem că prilejul pe care l-am avut s-ar putea să nu se mai prezinte. 

 Dacă aşa stau lucrurile, România va fi izolată şi poate fi invadată de către U.R.S.S., 

sub pretextul juridic şi unilateral al aşa-numitelor obligaţii decurgând din articolul 16 al 

Pactului Societăţii Naţiunilor. 

 Repet că nu m-am angajat niciodată să permit trecerea trupelor ruseşti prin România. 

 Dimpotrivă, sunt în măsură să afirm – şi cer Guvernului de la Moscova să dezmintă 

declaraţia mea dacă ea nu este o expresie a adevărului – că, dacă aş fi semnat vreodată un 

Pact de asistenţă între România şi U.R.S.S., el ar fi cuprins trei clauze: 

 În primul rând, Pactul s-ar aplica numai dacă inamicul s-ar afla pe teritoriul 

naţional; 

 În al doilea rând, Guvernul U.R.S.S. recunoaşte că, potrivit acestor diferite obligaţii 

de asistenţă, trupele sovietice nu pot trece niciodată Nistrul fără o cerere formală a 

Guvernului regal român în acest sens, iar Guvernul regal român recunoaşte, de asemenea, că 

trupele române nu pot trece niciodată Nistrul în U.R.S.S. fără o cerere formală din partea 

Guvernului acestei ţări. 

 În al treilea rând, la cererea Guvernului regal român, trupele sovietice trebuie să se 

retragă imediat de pe teritoriul românesc la est de Nistru şi, de asemenea, la cererea 

Guvernului U.R.S.S., trupele române trebuie să se retragă imediat de pe teritoriul U.R.S.S. la 

vest de Nistru. 

 Prin urmare, eu, despre care s-a spus că m-am angajat să permit libera trecere prin 

teritoriul românesc a armatelor ruseşti, sunt în realitate cel care am împiedicat această trecere, 

chiar în eventualitatea punerii în aplicare a articolului 16 al Pactului. 

 Aşa cum înţeleg eu Pactul de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., noi am fi cerut asistenţă 

trupelor sovietice numai în caz că ar fi fost în joc interesele româneşti şi numai atunci când 

inamicul s-ar fi aflat deja pe teritoriul României. Altminteri, în absenţa unei cereri formale din 

partea noastră, Nistrul ar constitui nu o frontieră, ci o veritabilă barieră. 

 Se va spune însă: „Dar şi România era, de asemenea, obligată să acorde ajutor 

U.R.S.S.“. Da, dar după toate probabilităţile, în actuala situaţie politică, calea din Germania 

spre U.R.S.S. duce prin Cehoslovacia şi România. 

 În orice caz, noi am fi avut întotdeauna avantajul obligaţiei de asistenţă. 

 În sfârşit, am mers atât de departe în apărarea intereselor ţării mele, încât am prevăzut 

obligaţia de a evacua Basarabia în caz că ar trebui să cerem ajutorul U.R.S.S. 

 Repet, aceste trei clauze ar fi fost înglobate în Pactul de asistenţă mutuală cu U.R.S.S. 

 Cum este posibil ca România să nu-şi dea seama că Pactul de asistenţă cu U.R.S.S. 

răspunde uneia dintre nevoile ei cele mai vitale? 

 M-am ocupat de ipoteza că România ar fi atacată de U.R.S.S. şi am ajuns la concluzia 

că, în afară de Polonia, care ar putea fi şi ea victima unei agresiuni ruseşti, nu există nici un 

stat care ar lupta cu U.R.S.S., pentru singurul scop de a proteja interese pur româneşti. 

 Să revenim la ipoteza unei agresiuni germane împotriva U.R.S.S. prin Statele baltice 

sau prin Cehoslovacia. 

 Agresiunea prin Statele baltice este foarte improbabilă, dar, chiar dacă ea ar avea loc, 

este foarte probabil ca U.R.S.S. să ceară Cehoslovaciei şi României să rămână neutre, în 
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primul rând pentru că neutralitatea noastră i-ar fi mai utilă, iar în al doilea rând pentru că nu ar 

fi în interesul ei să fie pusă în situaţia de a lupta cu Germania pe două fronturi. 

 Rămâne ipoteza cea mai probabilă în actuala situaţie politică: cea a unui atac german 

împotriva U.R.S.S. prin Cehoslovacia. 

 Oricine crede că Germania s-ar opri la frontierele ceho-române nu cunoaşte realităţile 

politice. 

 Germania are nevoie de petrolul românesc pentru a-şi trimite diviziile motorizate în 

Ucraina şi are, de asemenea, nevoie de cerealele noastre pentru a-şi hrăni populaţia. 

 Se poate spune însă: „Nu am putea oare vinde aceste mărfuri Germaniei şi totuşi să 

rămânem neutri?“ 

 Dacă Rusia ar constata că noi acţionăm în acest fel, fiind preocupată să împiedice 

căderea petrolului românesc în mâinile germanilor şi fiind aliată Cehoslovaciei şi Franţei, ea 

ar împiedica asemenea tranzacţii prin folosirea forţei la nevoie. 

 De fapt, este foarte probabil ca evenimentele să ia tocmai acest curs, fie că suntem 

aliaţi cu U.R.S.S., fie că nu. 

 Totuşi, dacă nu avem un Pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., armatele sovietice, sub 

pretextul apărării Cehoslovaciei, vor intra în România când şi cum le va place – adică în chip 

de duşman – şi vor ocupa terenurile petrolifere româneşti. 

 Din contră, dacă am avea un Pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., armatele sovietice 

ar putea intra pe teritoriul românesc numai cum şi când România ar dori acest lucru, adică în 

calitate de aliat. 

 Mai mult, U.R.S.S. ar fi obligată să părăsească teritoriul românesc de îndată ce i-am 

cere-o şi să se retragă la est de Nistru. Aceasta este o obligaţie foarte importantă, întrucât 

U.R.S.S. îşi face un punct de onoare din respectarea cuvântului dat. 

 Pactul nostru de asistenţă mutuală cu U.R.S.S. ar fi cu siguranţă îndeplinit pentru că ar 

fi bazat pe interese comune. 

 Majoritatea opiniei publice din România este în favoarea unor relaţii prieteneşti cu 

Franţa şi Cehoslovacia. 

 Nu trebuie să uităm că aceste două ţări sunt, la rândul lor, aliate cu U.R.S.S. 

 Nu are nici un sens să declarăm că suntem amicii Franţei şi Cehoslovaciei dacă 

rămânem duşmanii U.R.S.S. 

 Dacă nu devenim aliaţii U.R.S.S., vom fi victima sugestiilor pe care aliaţii noştri le vor 

face U.R.S.S., conform propriilor lor interese. 

 Ori rupem pe faţă orice legătură cu Franţa şi Cehoslovacia şi căutăm alte alianţe, 

dacă este posibil, pentru a continua actuala noastră politică faţă de Soviete, ori încheiem un 

Pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., pentru a culege beneficiile alianţelor noastre cu 

Franţa şi Cehoslovacia. 

 Îmi iau toată răspunderea pentru următoarea declaraţie: „Am fost, sunt şi voi rămâne 

întotdeauna în favoarea unui Pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., atâta timp cât această ţară 

duce politica de pace şi prietenie între naţiuni pe care a practicat-o în ultimii ani“. 

 România are nevoie de un asemenea Pact, fie că Germania porneşte un război contra 

U.R.S.S., fie că ajunge la un acord cu ea. 

 Mai mult, Pactul cu România va trebui făcut la timpul potrivit; altminteri apropierea 

ruso-germană va avea loc fără noi şi împotriva noastră, aşa cum am arătat. 

 Apropierea ruso-germană trebuie, prin urmare, să ne găsească deja aliaţi cu U.R.S.S. 

 Trebuie să ne amintim învăţămintele trecutului cu privire la relaţiile ruso-germane. 

 Eu consider prietenia franco-rusă drept o axiomă. Consecinţa ei inevitabilă este o 

prietenie ruso-română. 

 Dar cum s-a născut în trecut această prietenie franco-rusă? 
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 Politica lui Bismarck consta în a menţine constant cele mai bune relaţii posibile între 

Germania şi Rusia. 

 Franţa republicană de dinainte de război nu a fost în stare să încheie o alianţă cu Rusia 

ţaristă decât strecurându-se prin fisura produsă de greşeala Germaniei de a nu fi reînnoit 

Tratatul de reasigurare. 

 Tratatul de la Rapallo a reînnoit tradiţia politicii lui Bismarck. 

 Numai prin fisura produsă de Germania în anii din urmă, ca urmare a ostilităţii ei faţă 

de U.R.S.S., a reuşit actuala Franţă democratică să se strecoare din nou în 1935 pentru a 

încheia o alianţă cu Rusia Sovietică. 

 Se afirmă astăzi că diferenţa dintre ideologii împiedică o apropiere între Germania şi 

U.R.S.S. Este adevărat, dar cât timp va dura acest obstacol? Nimeni nu ştie. În orice caz, nu 

poate dura o veşnicie. 

 Principalul lucru pentru România este de a încheia Pactul de asistenţă mutuală cu 

U.R.S.S. înainte de a se produce o apropiere între aceasta şi Germania. 

 După o asemenea apropiere, U.R.S.S. ar considera inutil un Pact de asistenţă mutuală 

cu România. 

 Acord acestor cuvinte întreaga gravitate pe care judecata mea politică a putut-o 

câştiga în decurs de aproape 20 de ani. 

 Şi acum ajung la o chestiune importantă, care ştiu că preocupă în mod serios opinia 

publică din România: un Pact de asistenţă mutuală nu ar da un nou impuls comunismului din 

România? 

 Înainte de toate, să fim clari: politica internă şi politica externă au, fiecare, metodele 

lor diferite. 

 Eu nu sunt nici comunist, nici nazist sau fascist şi cred că România poate ieşi 

victorioasă din actualele ei dificultăţi numai dacă menţine o distanţă absolut egală faţă de 

doctrinele de extremă stângă şi de extremă dreaptă. 

 Închisoarea în interiorul ţării pentru toţi extremiştii, fără deosebire, şi întinderea unei 

mâini prieteneşti în afara frontierelor lor nu sunt incompatibile atunci când este vorba de 

politică. 

 Ordinea internă este menţinută prin măsuri guvernamentale luate în conformitate cu 

ideile politice ale celor la putere. 

 Politica externă, însă, este dusă  pe baza intereselor internaţionale comune, oricare ar fi 

regimul intern adoptat de ţara respectivă. 

 Libertate pentru noi, libertate pentru toţi, dar în limita frontierelor fiecărei ţări. 

 François I, regele Franţei, a dat exemplul unei asemenea politici, atunci când s-a aliat 

cu turcii. 

 Cu orice prilej, Rusia a găsit România alături de ea. 

 Prietenia ruso-română îşi are rădăcinile în istorie. 

 Astăzi, ea a devenit Chestiunea Titulescu. 

 A spune că acest îndelungat proces istoric este datorat influenţei unui singur om este o 

mare onoare pe care, însă, mă simt obligat să o declin. 

 Dar a spune că, lucrând aşa cum am făcut-o, am urmat preceptele istoriei noastre 

naţionale, este o onoare pe care mi-o revendic. 
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GERMANIA 
 

 

 Relaţiile dintre România şi Germania sunt de importanţă vitală. Situaţia sa geografică 

i-a creat României doi factori politici de care trebuie să ţină seama: Rusia şi Germania. 

 Conducătorii politicii noastre externe trebuie să împiedice situaţia în care naţiunea 

română ar deveni o ţintă pentru Germania sau Rusia. 

 România trebuie să fie în egală măsură preocupată de prietenia cu Rusia, ca şi de cea 

cu Germania. Dacă nu le poate avea pe amândouă, ţara noastră se va găsi într-o situaţie mai 

puţin favorabilă, întrucât România ar putea deveni câmpul de luptă în cadrul unui conflict 

ruso-german. 

 Chiar dacă ar dori, România nu ar putea rămâne neutră într-un asemenea conflict. În 

cele din urmă, ea ar trebui să devină aliatul aceleia dintre cele două mari puteri care ar accepta 

prietenia ei şi i-ar garanta oficial frontierele la încheierea unui viitor război. 

 Ar fi o iluzie extrem de periculoasă să se creadă că armatele germane, odată intrate în 

război la frontiera Europei Centrale sau Răsăritene, s-ar opri la graniţele României, dacă noi 

am păstra tăcerea sau am fi foarte docili. 

 România îşi datorează măreţia sa acţiunii, iar nu lipsei de acţiune. România de azi 

poate fi apărată numai prin acţiune, iar nu prin lipsă de acţiune. 

 Da, prietenia cu Germania este un imperativ pentru noi. 

 Ce am făcut noi pentru a ne asigura această prietenie? Ce rămâne a fi făcut? 

 Poate că menţionez un fapt de mică importanţă, dar la începuturile vieţii mele politice 

am simţit că prietenia cu Germania îi este necesară României. 

 În 1918, împreună cu Take Ionescu şi mulţi alţii, m-am opus unei păci separate, care 

ne-a adus Tratatul de la Bucureşti, semnat la 7 mai 1918, tratat care spune multe celor care 

doresc să ştie ce înseamnă pacea atunci când este dictată
412

 de alţii. 

 În luna iunie a aceluiaşi an, 1918, Take Ionescu şi cu mine eram consideraţi 

indezirabili de către Germania şi ni se cerea să părăsim ţara.
413

 

 Sunt profund mişcat când mă gândesc că sunt singurul supravieţuitor dintre miniştrii 

politici ai guvernului de la Iaşi, din perioada cea mai tragică a războiului nostru naţional: 

                                                 
412

 La 7 mai 1918, tratativele dintre România şi Puterile Centrale se încheie prin semnarea unui „tratat“ de pace 

(„Pacea de la Bucureşti“), care prevedea condiţii din cele mai grele. România pierdea Dobrogea, teritorii din 

Carpaţi (131 sate şi comune cu 724.957 locuitori şi cu o suprafaţă de 5.600km
2
); ni s-a impus demobilizarea 

armatei române; monopolul german asupra comerţului cu cereale româneşti şi asupra exploatării şi prelucrării 

lemnului; controlul german asupra navigaţiei pe Dunăre; trecerea şantierelor navale româneşti în proprietatea 

statului german; monopolul german absolut asupra exploatării petrolului pe o perioadă de 90 de ani etc. 

Concomitent s-au semnat încă 23 de documente ce desăvârşesc opera de subordonare şi exploatare a României 

realizată de „Tratatul de pace“. Din partea Guvernului român documentul a fost semnat de prim-ministrul, 

Alexandru Marghiloman, ministrul Afacerilor Străine, Constantin C. Arion, de miniştrii plenipotenţiari Mihail N. 

Burghele şi Ion N. Papiniu. „Pacea“ de la Bucureşti va întâmpina o puternică împotrivire din partea întregului 

popor român; de altfel, ea nu va fi sancţionată de către rege, cu toate presiunile Puterilor Centrale şi promisiunile 

lor. 
413

 Nicolae Titulescu părăseşte România, cu direcţia Paris, unde va acţiona în favoarea cauzei naţionale, fiind 

ales în Consiliul Naţional pentru Unitatea Românilor (creat la 20 septembrie/3 octombrie 1918). 
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perioada retragerii noastre, urmată de victoriile de la Mărăşti
414

 şi Mărăşeşti
415

, iar apoi de 

abandonarea noastră de către Vechea Rusie; perioada Armistiţiului
416

 şi a Păcii separate. 

 Dl Victor Antonescu, căruia i-am urmat la Ministerul de Finanţe, a devenit ministru la 

Paris, iar dr. Angelescu – ministru la Washington. 

 Ion I.C. Brătianu, Take Ionescu, Vintilă Brătianu, Costinescu
417

, Morţun
418

, 

Delavrancea
419

, Mârzescu
420

, Pherekide
421

, Grecianu
422

, Mihai Cantacuzino, Duca – pe scurt, 

toţi cei care au trăit ultimele momente ale războiului nostru naţional – au luat unul după altul 

drumul către odihna eternă şi binemeritată, pe care i-a precedat Nicolae Filipescu. 

 De îndată ce au fost semnate Tratatele de Pace de la Paris, am încercat să cultiv 

prietenia cu Germania pentru că, unitatea noastră naţională fiind un fapt împlinit, nu aveam 

nici o nemulţumire directă faţă de Germania. 

 În mod indirect, sprijinul permanent dat de Germania Ungariei revizioniste a atenuat 

oarecum dorinţa noastră de amiciţie. 

 Totuşi, nu am avut suficiente posibilităţi de colaborare cu reprezentanţii germani. 

 Numai când Germania a devenit membră a Societăţii Naţiunilor
423

 în 1926 şi când 

România a fost aleasă membră a Consiliului Societăţii Naţiunilor în acelaşi an, numai când 

ne-am putut întâlni în cadrul acelei Societăţi a Naţiunilor care este astăzi obiectul atâtor 

critici, am avut posibilitatea de a colabora cu Germania. 

 M-am folosit de această situaţie şi am devenit în scurt timp un bun prieten al lui 

Stresemann. 

 Departe de mine gândul de a mă amesteca în politica internă a Germaniei. Acesta ar fi 

mijlocul cel mai sigur de a-mi rata scopul. 

 Cu Stresemann am avut o colaborare foarte normală şi foarte strânsă. Ne întâlneam cel 

puţin de patru ori pe an, timp de o săptămână, de fiecare dată când se întrunea Consiliul 

Societăţii Naţiunilor şi timp de o lună în perioadele Adunării, fără a mai menţiona Conferinţa 

de la Haga
424

 din august 1929. Pot spune că impresia pe care am păstrat-o despre colaborarea 

foarte amicală pe care am avut-o cu Stresemann din 1926 şi până în momentul morţii sale în 

1929 este că, fără a declara aceasta în mod public, Stresemann nutrea, în domeniul politicii 

externe, o dorinţă formidabilă pentru gloria şi expansiunea ţării sale. 

 Relaţiile mele cu el erau atât de cordiale încât medicul care îl însoţea în toate 

călătoriile sale – Stresemann era un om foarte bolnav – îmi permitea să-l văd ori de câte ori 

doream. El obişnuia să spună: „Dv. sunteţi un tonic pentru Stresemann. Nu ştiu cum faceţi, 

dar de fiecare dată când îl părăsiţi, îl găsesc într-o stare de spirit foarte bună“. 

                                                 
414

 Bătălia de la Mărăşti (24 iulie–1 august 1917). Armata a 2-a română (condusă de generalul Alexandru 

Averescu), împreună cu Armata a 4-a rusă au obţinut un strălucit succes tactic, care n-a putut fi exploatat din 

punct de vedere strategic datorită situaţiei generale de pe frontul oriental. 
415

 Bătălia de la Mărăşeşti (6–19 august 1917) a fost cea mai mare bătălie de pe frontul românesc din cursul 

Primului Război Mondial. Armata română (comandată de generalul Constantin Cristescu şi, apoi, de generalul 

Eremia Grigorescu) a repurtat una dintre cele mai strălucite izbânzi. 
416

 La 9 decembrie 1917, la Focşani s-a încheiat armistiţiul dintre România şi Puterile Centrale, ca urmare a 

defecţiunii armatei ruse şi a armistiţiului ruso-german de la Brest-Litovsk (5 decembrie 1917). La 5 martie 1918, 

la Focşani se semnează un protocol de prelungire a armistiţiului cu Puterile Centrale. 
417

 Emil Costinescu. 
418

 Vasile G. Morţun. 
419

 Barbu Ştefănescu-Delavrancea. 
420

 George G. Mârzescu. 
421

 Mihail Pherekyde. 
422

 Dimitrie A. Grecianu. 
423

 La 8 septembrie 1926, Germania devine membru al Societăţii Naţiunilor. 
424

 Între 6 şi 31 august 1929 a avut loc la Haga prima fază a Conferinţei internaţionale în domeniul reparaţiilor. 
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 Ce făceam? Întrebarea ar trebui să fie mai degrabă, ce nu făceam. Îi vorbeam în 

germană, iar el îmi răspundea în franceză, astfel ca să putem corecta unul altuia greşelile de 

limbă. 

 O dată i-am spus: „Domnule Stresemann, dv. nu pronunţaţi niciodată cuvântul 

«revizuire», dar eu ştiu foarte bine că vă gândiţi la el. Eu vă voi spune exact cum plănuiţi 

politica dv. externă în vederea expansiunii Germaniei, chiar dacă dv. păstraţi tăcerea asupra 

acestui subiect“. Şi i-am spus ceea ce credeam că poate fi acest plan, punându-mă, desigur, în 

situaţia unui german. 

 Stresemann a râs şi a răspuns: „Sie sind der Teufel“ („Sunteţi Diavolul în persoană“), 

şi de atunci mă numea întotdeauna „Diavolul“. 

 Take Ionescu era poreclit Belzebut de către inamicii săi politici, însă acest titlu mi-a 

fost acordat de către prietenii mei. 

 Nu voi uita niciodată două lucruri pe care Stresemann le-a făcut pentru România: 

 În primul rând, celebrul raport
425

 al lui Sir Austen Chamberlain, care constituie, de 

fapt, decizia în cazul optanţilor şi care adoptă teza românească, era bazat pe un raport al 

juriştilor, presupus a fi anonim. Ministrul Gaus
426

, un jurist german, era printre cei care erau 

în favoarea României. 

 Este clar, prin urmare, că „din raţiuni politice“ Stresemann nu l-a împiedicat pe juristul 

german să-şi prezinte opinia sa reală, care era favorabilă României. 

 Desigur, în Consiliu, când s-a examinat cazul pe considerente politice, Stresemann a 

susţinut Ungaria, dar în acelaşi timp cu cât tact faţă de România! 

 În al doilea rând, Stresemann m-a invitat să vorbesc
427

 în Parlamentul german în mai 

1929. Erau prezenţi toţi deputaţii şi membrii Guvernului. Nu pot uita primirea călduroasă pe 

care mi-a acordat-o atunci Berlinul, nici unanimitatea laudelor în presă. 

 A fost o mare onoare să fiu invitatul Reichstag-ului în acele împrejurări. 

 De altfel, foarte puţini sunt străinii care au avut vreodată această onoare: dl de 

Peyerimhoff de la Comité des Forges
428

, lordul Cecil
429

, H.G. Wells, contele Apponyi, 

preşedintele Beneš – care, însă, în ultimul moment, nu s-a mai dus la Berlin – şi eu însumi. 

 Este un lucru foarte curios că primul parlament străin în care am vorbit a fost 

Parlamentul german, iar al doilea a fost cel englez. 

 După moartea lui Stresemann, am avut relaţii cordiale cu succesorii săi. 

 Iar după venirea la putere a cancelarului Hitler
430

, politica mea nu s-a schimbat; mai 

mult chiar, ea a căpătat o formă concretă. 

 În 1935, i-am cerut ministrului nostru la Berlin să ofere Germaniei un Pact de asistenţă 

mutuală, în condiţiile în care ea ar încheia pacte similare cu aliaţii noştri
431

. 

 De ce am acţionat în acest fel? Pentru că doream să plasez U.R.S.S. şi Germania pe 

picior de egalitate. 

 Germania a refuzat. 

 În realitate, acţiunea mea era în perfectă conformitate cu doctrina lui Louis Barthou: el 

dorea o alianţă atât cu Rusia, cât şi cu Germania. Iar dacă, la 2 mai 1935, dl Laval a semnat un 

Pact de asistenţă mutuală numai cu U.R.S.S., aceasta s-a datorat faptului că Germania a 

refuzat să devină aliatul U.R.S.S. 

                                                 
425

 Prezentat în Consiliul Societăţii Naţiunilor la 19 septembrie 1927. 
426

 Friedrich Gaus. 
427

 Nicolae Titulescu a rostit cu această ocazie, la 6 mai 1929, Conferinţa intitulată „Dinamica păcii“. 
428

 Comitetul metalurgiştilor francezi. 
429

 Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood. 
430

 La 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler a fost numit cancelar al Reich-ului. 
431

 La 27 iulie 1935, Nicolae Titulescu a transmis instrucţiuni lui Nicolae Petrescu-Comnen, trimisul extraordinar 

şi ministrul plenipotenţiar al României la Berlin, să formuleze la Auswärtiges Amt propunerea încheierii unui 

pact de asistenţă mutuală româno-german. 
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 În timp ce mă aflam la Paris, în 1936, în perioada vizitei Majestăţii Sale Regele,
432

 i-

am cerut ministrului nostru la Berlin, în vederea posibilei încheieri a unui Pact de asistenţă 

mutuală cu U.R.S.S., să ofere Germaniei un pact similar, fără a mai insista asupra condiţiei ca 

Germania să devină aliat al aliaţilor României. 

 În raportul dat asupra misiunii sale, ministrul nostru la Berlin arăta, printre altele: 

 Ministrul nostru a avut o conversaţie de aproape două ore cu baronul von Neurath
433

, 

ministrul Afacerilor Străine al Reich-ului şi fostul meu coleg de pe vremea când era 

ambasadorul Germaniei la Londra. Dl Comnen a repetat dorinţa Guvernului român, şi în 

special dorinţa mea de a avea cele mai bune relaţii posibile cu Reich-ul şi a reamintit dovezile 

de interes şi simpatie pe care România nu a încetat să le dea Germaniei în toate ocaziile 

posibile. 

Ministrul nostru la Berlin a ridicat apoi chestiunea care preocupa în principal 

Guvernul german: relaţiile noastre cu Sovietele, şi a repetat explicaţiile bine cunoscute, care 

fuseseră deja date de atâtea ori. 

În conformitate cu instrucţiunile mele, dl Comnen a adăugat că un război ruso-german 

ar pune în pericol existenţa însăşi a statelor care au frontieră comună cu aceste două ţări, fapt 

care genera în toate aceste state – şi în special la noi – dorinţa cea mai arzătoare de a contribui 

din răsputeri la evitarea unei asemenea calamităţi. 

 Ministrul nostru la Berlin a reînnoit, prin urmare, declaraţia, adesea repetată, că 

România ar fi foarte fericită dacă ar putea să ajute în orice fel la îmbunătăţirea relaţiilor dintre 

Reich şi vecinii săi. 

 În privinţa dezvoltării relaţiilor noastre cu Sovietele, dl Comnen a subliniat că, până în 

prezent, nu avusese loc nici o schimbare, dar că, dacă România ar considera necesar să 

încheie un Pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., Germania trebuie să ia notă de următoarele 

două fapte: 

 a) Că un asemenea Pact nu este îndreptat împotriva ei; 

 b) Că România este gata să semneze un Pact similar cu Reich-ul. 

 Ministrul nostru la Berlin m-a informat că dl von Neurath i-a mulţumit călduros pentru 

toate manifestările de consideraţie şi pentru toate dovezile sentimentelor amicale din partea 

Guvernului regal al României, şi în special din partea mea, faţă de ţara sa şi faţă de el însuşi. 

 În ceea ce priveşte posibilitatea încheierii unui acord între noi şi Soviete, deşi, 

personal, dl von Neurath înţelegea că România s-ar putea vedea obligată, la timpul respectiv, 

să încheie  un asemenea Pact, el nu a încercat să-şi ascundă părerea că un asemenea act ar crea 

o impresie foarte dureroasă asupra opiniei publice germane. 

 Totuşi, întrucât era, cel puţin pentru  moment, contra unor noi acorduri care l-ar putea 

lega pe viitor, Guvernul german nu era pregătit să încheie un Pact de asistenţă mutuală, fie cu 

România, fie cu oricare altă ţară. 

 Germania este convinsă că, în actuala situaţie internaţională, interesele sale sunt mai 

bine apărate prin actuala ei politică de izolare, decât prin încheierea de noi acorduri. 

 Dacă, însă, în orice moment, Germania va fi de părere că, în propriul ei interes, ea ar 

trebui să iasă din izolare, ea îşi va aminti negreşit de propunerile noastre şi de bunele noastre 

oficii. 

 

* 

 

 Şi acum, care a fost politica României faţă de U.R.S.S. şi Germania în perioada cât am 

fost ministru al Afacerilor Străine? 

 A fost o politică simplă: 

                                                 
432

 Sfârşit ianuarie–început februarie 1936. 
433

 Konstantin von Neurath. 
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 În cazul în care teritoriul României ar fi fost atacat, eu vroiam un Pact de asistenţă 

mutuală cu U.R.S.S. în cadrul Societăţii Naţiunilor. Un asemenea Pact nu urma să fie 

îndreptat împotriva nici unei ţări anume, ci împotriva oricărui agresor european. Aceasta 

lipsea convenţia de la început de orice caracter antigerman. 

 Doream ca Guvernul U.R.S.S. să recunoască printr-un asemenea Pact de asistenţă 

mutuală că, potrivit obligaţiilor asumate în baza Pactului, trupele sovietice nu vor trece 

niciodată Nistrul fără ca să existe o cerere formală din partea Guvernului regal român în acest 

sens şi că, în mod similar, Guvernul regal român va recunoaşte că trupele române nu vor trece 

niciodată Nistrul pentru a intra în teritoriul U.R.S.S. fără o cerere formală în acest sens din 

partea Guvernului acestei ţări. 

 În sfârşit, doream ca Pactul de asistenţă să prevadă că, la cererea Guvernului regal 

român, trupele sovietice vor fi retrase imediat din teritoriul românesc şi vor trece la est de 

Nistru, şi că, în mod similar, la cererea Guvernului U.R.S.S., trupele române vor fi retrase 

imediat din teritoriul U.R.S.S. şi vor trece la vest de Nistru. 

 România ar fi obţinut un asemenea Pact de asistenţă mutuală dacă nu aş fi încetat să 

mai fiu ministru al Afacerilor Străine la 29 august 1936. 

 Doream, însă, mai mult. 

 Doream un Tratat de asistenţă mutuală cu Germania în cadrul Societăţii Naţiunilor, 

tratat care să nu fie îndreptat împotriva vreunei ţări anume, ci împotriva oricărui agresor 

european şi care, de la bun început, să lipsească convenţia de orice caracter antirusesc. 

 Într-un asemenea Pact de Asistenţă, doream ca Guvernul german să recunoască faptul 

că trupele germane nu vor trece niciodată frontierele actuale ale României fără ca să existe o 

cerere formală a Guvernului regal al României în acest sens şi ca, în mod similar, Guvernul 

regal al României să recunoască că trupele române nu vor trece niciodată frontierele 

Germaniei fără o cerere formală a Guvernului german. 

 În sfârşit, doream un Pact de asistenţă mutuală cu Germania care să prevadă în mod 

expres că trupele germane trebuie să fie retrase imediat dincolo de frontierele actuale ale 

României la cererea Guvernului român şi că, în mod similar, trupele române vor fi retrase 

dincolo de frontierele actuale ale Germaniei, la cererea acesteia. 

 Berlinul a refuzat un asemenea pact. 

 Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să încheiem pacte de asistenţă mutuală cu alte ţări, 

fără de care noi am rămâne izolaţi şi am fi trataţi ca un obiect, iar nu ca un subiect într-un 

viitor război. 

 Dar de ce refuză Berlinul? 

 Din cauză că ideea Guvernului german cu privire la securitate este diferită de cea pe 

care a nutrit-o Guvernul român în perioada cât am fost ministru al Afacerilor Străine. 

 Berlinul crede că securitatea poate fi asigurată doar prin pacte bilaterale de 

neagresiune, independente unul faţă de celălalt. 

 Trebuie, însă, să fiu considerat inamic al Germaniei din cauza acestei divergenţe de 

idei? 

 Eu cred că sunt unul dintre acei români care, dacă ar fi semnat ceva la Berlin, nu ar fi 

fost suspectaţi la Paris, Praga sau Moscova, pentru că eu sunt un partizan al securităţii 

colective şi al păcii indivizibile. 

 Mai mult, eu consider că a semna cu cineva un tratat care ar viola principiile securităţii 

colective şi ale păcii indivizibile ar însemna sfârşitul României. 

 În orice caz, nu este just ca eu să apar drept inamic al Germaniei întrucât concepţia 

mea cu privire la securitate este diferită de a ei. 

 Corect ar fi ca simpatia mea să fie apreciată potrivit meritelor ei reale, dovedite prin 

plasarea Germaniei pe picior de deplină egalitate cu Franţa, Marea Britanie, Italia şi U.R.S.S. 
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FRANŢA 

 

 

 Vorbind despre legăturile dintre Franţa şi România, este imposibil să nu-ţi dai seama 

că la mijloc este ceva mai mult decât simpla politică. 

 Toţi românii poartă Franţa în inimă
434

. Lucrând cu francezi, ne simţim ca şi cum am 

lucra noi înşine. Tot ceea ce afectează Franţa atinge şi România într-o asemenea măsură încât 

sufletul ei vibrează la tot ceea ce este francez. Gloria Franţei este o parte a gloriei noastre 

naţionale. 

 Şi totuşi, eu sunt primul care va afirma că românilor nu le place să se spună că ei 

copiază Franţa. 

 Românii înţeleg în mod independent propriile lor interese politice într-un mod atât de 

asemănător cu cel al francezilor, încât se tem că acţiunea lor ar putea fi nu o acţiune paralelă 

dorită de toţi, ci o acţiune dependentă pe care o resping ca incompatibilă cu simţul lor de 

demnitate naţională. 

 Această identitate de interese şi idei determină identitatea de acţiune dintre România şi 

Franţa. 

 Legătura noastră cu viaţa franceză nu este foarte profundă, dar suntem întotdeauna 

alături de Franţa pentru că linia de comportament naţional a românilor este paralelă cu cea a 

francezilor. 

 România este rezultatul aplicării principiului naţionalităţii pentru care Franţa a luptat 

cu atâta tărie. 

 Idealul ei a fost inspirat de Marea Revoluţie Franceză
435

. 

 Nimeni nu ştie mai bine ca mine că viaţa de fiecare zi alături de Franţa nu este chiar 

atât de uşoară; dar declar că, dacă ar fi să mor în interesul României, simţind că o ţară se află 

alături de noi, aş dori ca această ţară să fie Franţa. 

 Trecând, însă, din domeniul psihologiei în sferele dreptului şi politicii, este 

înfricoşător să descoperi marea discrepanţă care le separă. 

 În privinţa sferei politicii, în sensul strict al cuvântului, adică a unei practici nedictată 

de tratate, distanţa este mai redusă. 

 Care sunt relaţiile noastre cu Franţa? Cum ar trebui ele să fie? Ce s-ar putea alege din 

ele? 

 Este interesant să răspunzi la aceste întrebări. 

 Dar, înainte de toate, prezintă interes să vedem care sunt legăturile dintre Franţa şi 

aliaţii noştri, precum Cehoslovacia şi Polonia. 

 Este adevărat că noi nu putem fi implicaţi într-un război de partea Franţei, în calitate 

de terţ indiferent, din cauza obligaţiilor noastre faţă de Cehoslovacia şi Polonia şi din cauza 

obligaţiilor de alianţă pe care le au la rândul lor aceste state faţă de Franţa. 

 Interesul şi demnitatea României cer ca acţiunea noastră alături de Franţa să fie pur 

românească, iar nu o acţiune pe cale de consecinţă; ca ea să fie o acţiune bazată pe un Tratat 

semnat direct cu Franţa, iar nu o acţiune care ar putea rezulta din suprapunerea unui Tratat 

străin peste un Tratat românesc. 
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 De-a lungul carierei sale politico-diplomatice, Nicolae Titulescu a rostit memorabile discursuri, în care 

primesc expresie în modul cel mai relevant sentimentele poporului român faţă de poporul francez (20 iunie 1934; 

21 iunie 1934; 8 mai 1935; 9 mai 1935). Aceste sentimente, foarte nuanţate însă, au fost exprimate, deopotrivă, 

în articole, interviuri, declaraţii. 
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 Revoluţia burgheză din Franţa, izbucnită la 14 iulie 1789, prin cucerirea Bastiliei, lichidează orânduirea 

feudală şi absolutismul, impunând în 1792 proclamarea republicii. 
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 Până la Tratatul de la Locarno
436

, legăturile dintre Franţa, pe de o parte, şi Polonia şi 

Cehoslovacia, pe de altă parte, erau destul de slabe. 

 Într-adevăr, prin Tratatul din 19 februarie 1921, semnat între Franţa şi Polonia, 

singurele obligaţii asumate de semnatari erau următoarele: 

 a) Consultări între Franţa şi Polonia asupra problemelor de politică externă; 

 b) Acţiune concertată şi ajutor reciproc în vederea reconstrucţiei economice; 

 c) Dacă unul dintre statele semnatare este supus unui atac neprovocat, cele 

două guverne se vor consulta reciproc cu privire la apărarea teritoriului lor şi 

salvgardarea intereselor lor legitime; 

 d) Consultări între guvernele francez şi polonez înaintea încheierii oricăror 

noi acorduri care afectează politica lor în Europa Centrală şi Răsăriteană. 

 În ceea ce priveşte Cehoslovacia, fuseseră asumate următoarele obligaţii, pe lângă cele 

menţionate deja în Tratatul franco-polon, prin Tratatul semnat la 25 ianuarie 1924 între Franţa 

şi Cehoslovacia: 

 a) Consultări între Franţa şi Cehoslovacia cu privire la măsurile ce urmează a fi 

întreprinse în cazul ameninţării principiilor ordinii politice conţinute în articolul 88 al 

Tratatului de Pace de la Saint-Germain-en-Laye din 10 septembrie 1919, precum şi în 

Protocoalele de la Geneva din 4 octombrie 1922, ale căror semnatare erau ambele ţări; 

 b) Se va lua notă în mod special de declaraţiile făcute de Conferinţa 

ambasadorilor din 3 februarie 1920 şi 1 aprilie 1921, potrivit cărora politica Înaltelor 

Părţi Contractante va continua să se dezvolte, precum şi de Declaraţia făcută la 10 

noiembrie 1921 de către Guvernul ungar reprezentanţilor diplomatici. Angajamentul 

de a se consulta, în cazul în care interesele celor două Înalte Părţi Contractante ar fi 

puse în pericol prin nerespectarea principiilor conţinute în aceste diferite declaraţii; 

 c) Adoptarea unei atitudini comune de către ambele ţări cu privire la orice 

tentativă posibilă de a restaura dinastia Hohenzollern
437

 în Germania
438

 şi 

angajamentul de a se consulta asupra măsurilor de întreprins într-o asemenea situaţie; 

 d) Arbitrajul Curţii Permanente de Justiţie Internaţională în cazul litigiilor care 

ar apare în viitor între Franţa şi Cehoslovacia, dacă asemenea litigii nu sunt 

reglementate prin înţelegere amiabilă prin canale diplomatice; 

 e) Angajamentul de a-şi comunica reciproc orice acorduri care afectează 

politica lor în Europa Centrală, pe care le-ar fi putut încheia în trecut, şi de a se 

consulta  în prealabil înainte de a încheia noi acorduri. 
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 Între 5 şi 16 octombrie 1925, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei de la Locarno (Elveţia). La 16 octombrie 

1925 au fost parafate Acordurile de la Locarno, şi anume, un act final şi o serie de anexe prin care se urmărea 

substituirea sistemului de la Versailles cu înţelegeri liber consimţite asupra recunoaşterii statu quo-ului teritorial 

în Europa occidentală ca bază a organizării securităţii colective în Europa. Astfel, acordurile de la Locarno erau 

alcătuite din: Tratatul dintre Germania, Belgia, Franţa, Marea Britanie şi Italia, numit şi Pactul renan de garanţie, 

prin care semnatarii garantau menţinerea frontierelor între Franţa şi Belgia, pe de o parte, şi Germania, pe de altă 

parte. Ca urmare, Actul final cuprindea: convenţiile de arbitraj dintre Germania şi Belgia, dintre Germania şi 

Franţa; Tratatele de arbitraj dintre Germania şi Polonia, dintre Germania şi Cehoslovacia; Tratatele de garanţie 

între Franţa şi Polonia, între Franţa şi Cehoslovacia. Sistemul de acorduri de la Locarno a dus la împărţirea 

Europei în ţări cu hotare garantate şi ţări cu hotare negarantate, dat fiind că Germania, sprijinită de Marea 

Britanie, a refuzat să acorde Cehoslovaciei şi Poloniei aceleaşi garanţii pe care le-a acordat vecinilor săi din 

Vest: Franţa şi Belgia, semnând cu ele doar tratate de arbitraj. Acordurile de la Locarno au lăsat deschisă 

Germaniei posibilitatea de a invada Polonia şi Cehoslovacia. La 1 decembrie 1925, Acordurile de la Locarno au 

fost semnate la Londra. România a salutat Acordurile de la Locarno, dar a subliniat insuficienţele lor. 
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 Hohenzollern. Familie germană care îşi trage numele de la castelul Hohenzollern, din apropiere de 

Sigmaringen, în Suabia. În 1576, linia suabă se împarte în două ramuri: Hohenzollern-Hechingen şi 

Hohenzollern-Sigmaringen. 
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 La 9 noiembrie 1918, Wilhelm al II-lea, împăratul Germaniei, din dinastia de Hohenzollern, abdică şi se 

proclamă Republica Germania. 
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 La 16 octombrie 1925, Tratatele franco-polon şi franco-cehoslovac au fost completate 

cu pacte de asistenţă mutuală reală, Cehoslovacia, Polonia şi Germania asumându-şi obligaţii 

de neagresiune garantate de Franţa. 

 Aceste Tratate conţin, printre altele, următoarele prevederi: 

 „În caz că Polonia (sau Cehoslovacia, după cum este cazul) sau Franţa se 

întâmplă să aibă de suferit de pe urma nerespectării angajamentelor internaţionale 

semnate astăzi între ele şi Germania şi în vederea menţinerii păcii generale, Franţa şi, 

pe bază de reciprocitate, Polonia, acţionând în conformitate cu articolul 16 al 

Pactului Societăţii Naţiunilor, se angajează să vină imediat una în ajutorul celeilalte, 

dacă o asemenea neîndeplinire este însoţită de o recurgere neprovocată la arme. 

 Dacă, pronunţându-se asupra unei chestiuni ce i-a fost supusă în conformitate 

cu angajamentele de mai sus, Consiliul Societăţii Naţiunilor nu reuşeşte ca raportul 

său să fie acceptat de către toţi membrii săi, cu excepţia reprezentanţilor Părţilor în 

litigiu, şi dacă Polonia (sau Cehoslovacia, după cum este cazul) sau Franţa ar fi 

supuse unui atac neprovocat, Franţa sau, pe bază de reciprocitate, Polonia (sau 

Cehoslovacia), acţionând în conformitate cu articolul 15, paragraful 7, al Pactului 

Societăţii Naţiunilor, îi va acorda imediat ajutor şi asistenţă.“ 

 Astfel, fie că Consiliul Societăţii Naţiunilor ar fi unanim, fie nu, există o obligaţie de 

asistenţă imediată în cazul că Germania ar ataca Cehoslovacia şi Polonia sau Franţa. 

 Dacă acestea sunt relaţiile dintre aliaţii noştri, Cehoslovacia şi Polonia, şi Franţa, care 

sunt relaţiile României cu Franţa? 

 Ele sunt cuprinse în Tratatul
439

 din 10 iunie 1926 (negociat de Ion G. Duca şi semnat 

de Ion Mitilineu). 

 Acest Tratat este numai un simplu Pact de neagresiune asemănător celui semnat de 

Iugoslavia cu Franţa la 11 noiembrie 1927. 

 „Articolul 1. România şi Franţa îşi iau reciproc angajamentul de a nu comite, 

de o parte şi de alta, nici un atac sau invaziune şi de a nu recurge, de o parte şi de alta, 

în nici un caz la război. 

 Totuşi, această stipulaţiune nu se aplică dacă este vorba: (aici sunt citate 

diferitele prevederi ale Pactului Societăţii Naţiunilor): 

 a) de exercitare a dreptului de legitimă apărare, adică de a se opune unei violări 

a angajamentului luat prin alineatul 1 din prezentul articol; 

 b) de o acţiune întreprinsă prin aplicarea articolului 16 din Pactul Societăţii 

Naţiunilor; 

 c) de o acţiune întreprinsă pe temeiul unei hotărâri a Adunării sau a Consiliului 

Societăţii Naţiunilor, sau în aplicarea articolului 15, alineatul 7 din Pactul Societăţii 

Naţiunilor, numai dacă, în acest ultim caz, o atare acţiune ar fi îndreptată în contra 

unui stat care cel dintâi s-a dedat unui atac. 

 Articolul 2 se ocupă de reglementarea oricăror chestiuni care ar putea diviza 

Franţa şi România, fie pe cale de arbitraj, fie prin conciliere. 

 Articolul 3. Guvernul regal al României şi Guvernul Republicii Franceze îşi iau 

angajamentul de a examina în comun, sub rezerva rezoluţiunilor eventuale ale 

Consiliului sau Adunării Societăţii Naţiunilor, chestiunile de natură de a primejdui 

siguranţa externă a României sau a Franţei, sau a aduce vreo atingere ordinii stabilite 

prin Tratatele ale căror semnatare sunt ambele părţi. 

 Articolul 4. Dacă, cu toate intenţiunile sincer pacifice ale guvernelor român şi 

francez., România şi Franţa ar fi atacate, fără provocare din partea lor, ambele guverne 

s-ar concerta neîntârziat asupra acţiunii lor respective ce ar urma să se exercite în 
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 A fost ratificat de România la 30 septembrie 1926 şi de Franţa la 11 septembrie 1926. A intrat în vigoare la 8 

noiembrie 1926. 
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cadrul Pactului Societăţii Naţiunilor, în scopul salvgardării intereselor lor legitime 

naţionale, precum şi al menţinerii ordinii stabilite prin Tratatele ale căror semnatare 

sunt ambele Părţi.“ 

 Cum adică? Germania atacă Cehoslovacia sau Polonia: Franţa pune imediat mâna pe 

armă. România este atacată de Ungaria, Bulgaria sau U.R.S.S.: Franţa şi România se limitează 

la studierea chestiunii împreună, în vederea unei acţiuni concertate, şi chiar aceasta sub 

rezerva unor posibile rezoluţii la Geneva? 

 Dar să continuăm cu acest curios document: 

 „Articolul 5. Înaltele Părţi Contractante sunt de acord pentru a se concerta între 

ele în eventualitatea unei modificări sau a unei încercări de modificare a statutului 

politic al ţărilor Europei şi, sub rezerva rezoluţiunilor ce ar fi luate în asemenea cazuri 

de către Consiliul sau Adunarea Societăţii Naţiunilor, spre a se înţelege asupra 

atitudinii de observat respectiv în asemenea caz de fiecare din ele. 

 Articolul 6. Înaltele Părţi Contractante declară că nimic în prezentul Tratat nu 

trebuie interpretat în contrazicere cu stipulaţiunile Tratatelor actualmente în vigoare, 

care sunt semnate de România sau de Franţa şi care privesc politica lor în Europa. Ele 

îşi iau angajamentul de a proceda la un schimb de vederi asupra chestiunilor relative la 

politica europeană, în scopul de a coordona sforţările lor pacifice şi pentru aceasta a-şi 

comunica respectiv de acum înainte Tratatele sau Acordurile ce ar încheia cu terţe 

Puteri asupra aceluiaşi subiect şi care vor avea totdeauna un ţel conform cu menţinerea 

păcii. 

 Articolul 7. Nimic în prezentul Tratat nu va putea fi interpretat sau aplicat în 

aşa fel încât să jignească drepturile şi obligaţiunile Înaltelor Părţi Contractante în 

virtutea Pactului Societăţii Naţiunilor.“ 

 Articolul 8 se referă la înregistrarea Tratatului la Societatea Naţiunilor. 

 După ce am citit aceste texte, nu mă pot abţine de la anumite reflecţii destul de amare. 

 Ridicându-se problema revizuirii frontierelor, Franţa şi România, în loc să spună un 

„NU“ categoric, se vor consulta împreună asupra atitudinii ce urmează a fi adoptată şi chiar 

aceasta sub rezerva oricăror hotărâri ce ar putea fi luate la Geneva. 

 Din fericire, am obţinut din partea dlui Paul-Boncour, fost prim-ministru şi ministru al 

Afacerilor Străine, o Notă, datată 7 iunie 1933, prin care Franţa se angaja să nu autorizeze 

invitaţia de a discuta o revizuire, decât în conformitate cu articolul 19 al Pactului Societăţii 

Naţiunilor, adică numai prin Adunare şi nu sub dictatul unui directorat. Prin această Notă, 

Franţa se angaja încă o dată să nu accepte nici o invitaţie la revizuire sub acoperirea 

articolului 19 în absenţa unui consens unanim, inclusiv votul Părţilor interesate. 

 De asemenea, cele două ţări se angajau să-şi comunice una alteia orice tratate care ar 

putea fi încheiate cu terţe părţi. 

 Cum adică? Franţa şi România să-şi comunice una alteia numai fapte împlinite, iar 

nu tratatele pe care intenţionează să le încheie cu privire la Europa Centrală şi Răsăriteană? 

 Într-adevăr, chiar în Tratatul franco-polon din 1921 şi în Tratatul franco-cehoslovac 

din 1924 – adică chiar atunci când Pactele de asistenţă mutuală propriu-zise nu erau 

obligatorii pentru Franţa, Polonia şi Cehoslovacia – Franţa se angajase să consulte aceste două 

state înaintea încheierii oricăror noi acorduri susceptibile să aibă repercusiuni asupra 

politicii lor în Europa Centrală şi Răsăriteană. 

 Nu există nici o asemenea obligaţie cu privire la România: tratatele sunt comunicate 

numai după ce au fost semnate. 

 Această diferenţă de tratament explică modul în care s-a purtat cu noi Franţa în ceea ce 

priveşte Pactul de neagresiune din 1932. 
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 În cele din urmă, Tratatul franco-român stipulează că niciuna dintre prevederile sale nu 

va fi interpretată sau aplicată într-un mod care ar periclita drepturile şi obligaţiile Înaltelor 

Părţi Contractante decurgând din Pactul Societăţii Naţiunilor. 

 Cu alte cuvinte, dacă în Pactul Societăţii Naţiunilor citim „România şi Franţa“ în locul 

cuvintelor „Înaltele Părţi Contractante“, rezultatul este o reproducere exactă a Tratatului 

franco-român. 

 Nu cunosc nici un instrument diplomatic mai lipsit de conţinut ca Tratatul franco-

român semnat la 10 iunie 1926. 

 Pe baza acestui Tratat, Franţa are aproximativ aceleaşi obligaţii faţă de România ca şi 

cele pe care le are faţă de Nicaragua sau Guatemala în virtutea Pactului Societăţii Naţiunilor. 

 Guvernul român nu m-a consultat niciodată cu privire la acest Pact. 

 Mai mult încă, pentru a încheia acest Tratat, Franţa ne-a cerut să facem o declaraţie 

formală de neagresiune împotriva U.R.S.S., bazată pe statu quo-ul existent, deşi Ion I.C. 

Brătianu făcuse deja, la 17 mai 1922, la cea de a cincea şedinţă a Comisiei I a Conferinţei de 

la Genova, declaraţii autorizate în acelaşi sens. 

 În 1927, când am devenit ministru al Afacerilor Străine, nu am fost în măsură să cer 

modificarea acestui Tratat, deoarece el era în vigoare abia de un an, iar durata sa era de zece 

ani. 

 În 1932, însă, când am devenit din nou ministru de Externe, am cerut ca Tratatul 

franco-român să fie schimbat astfel încât să capete o utilitate reală. 

 Având în vedere realizarea acestui scop, am angajat convorbiri cu Guvernul francez. 

 În 1935, s-a făcut notificarea în vederea prelungirii Tratatului existent în vreme ce noi 

negociam deja un nou Tratat. 

 Iar întrucât Franţa, când dreptatea este în joc, nu poate rămâne pasivă sau 

neînţelegătoare, aceste negocieri au convins-o în cele din urmă de necesitatea unui Tratat de 

alianţă cu România. 

 De fapt, Franţa ne-a oferit un Tratat de asistenţă mutuală similar cu cel care o leagă 

de Cehoslovacia şi de Polonia. Dar Guvernul român a respins această ofertă. 

 Să rezumăm faptele care au precedat această ofertă din partea Franţei şi să examinăm 

consecinţele ce decurg pentru România din refuzul său. 

 Făcând aceasta, să ţinem seama de faptul că în România practic toată lumea doreşte să 

avem neutralitate şi să uităm că suntem aliatul Poloniei şi Cehoslovaciei care, la rândul lor, 

sunt aliaţii Franţei. 

 În interiorul ţării am folosit următoarele argumente: 

 Dacă Germania, pe de o parte, şi Franţa şi aliaţii săi, pe de altă parte, sunt în război, ar 

fi absurd să credem măcar pentru o clipă că România nu ar fi şi ea implicată. 

 În realitate, noi am lupta de partea Franţei, fără a obţine de la ea nimic în schimb, 

deoarece am fi atraşi în război de evenimente, iar nu de o obligaţie cunoscută dinainte şi bine 

cântărită. 

 De fapt, la o nouă Conferinţă de Pace, Franţa ar fi în măsură să semneze tratate de 

pace chiar dacă actualele frontiere ale României vor fi fost violate. 

 În această ipoteză, volens nolens, noi vom fi aliaţii Franţei, dar Franţa nu va fi aliatul 

nostru. 

 Aceasta este absurd. 

 Nu mi-ar place ca vreun mare scriitor să poată repeta în viitor ceea ce a spus 

Michelet
440

 despre România: „Ah, tu, Românie, care ai cunoscut suferinţa fără a cunoaşte 

gloria!“ 

                                                 
440

 Jules Michelet. 



559 

 

 În afara chestiunii graniţelor, am raţionat cu Franţa în felul următor: este imposibil să 

permitem Franţei să împartă statele din Europa Centrală în două categorii: cele de dragul 

cărora ea ar lupta – Polonia şi Cehoslovacia – şi cele cărora se mulţumeşte să le dea sfaturi; 

cele pentru care îşi va vărsa sângele şi cele pentru care nu va avea nimic mai mult decât 

vorbe. 

 Dacă nu suntem cu toţii pe picior de egalitate faţă de Franţa, atunci vor fi mai multe 

curente în sânul Micii Înţelegeri. 

 Faptul că ea nu are acorduri cu unele state va fi folosit de oponenţii Franţei, care nu 

vor pierde prilejul oferit pentru a încerca să influenţeze aceste state. 

 Am propus, prin urmare, un Pact de alianţă unică între Franţa şi Mica Înţelegere 

împotriva oricărui agresor. 

 La 6 iunie 1936, în cadrul întâlnirii celor trei şefi de stat ai Micii Înţelegeri, le-am 

explicat motivele pentru care trebuie să existe un Pact unic între Franţa şi Mica Înţelegere. 

 Ei au căzut de acord asupra acestui punct şi mi-au cerut mie, în calitate de reprezentant 

al Micii Înţelegeri în Consiliul Societăţii Naţiunilor, care urma să se întrunească la sfârşitul 

aceleiaşi luni, să ridic la Geneva, în faţa Guvernului francez, problema unui Pact unic între 

Franţa şi Mica Înţelegere. 

 La 27 iunie 1936, în cursul unui dejun politic dat de Yvon Delbos – dejun de tip 

Geneva, la care mai mult vorbeşti decât mănânci, şi la care au participat dl Tewfik Rüstü 

Aras, ministrul turc al Afacerilor Străine, dl Ponsot
441

, ambasadorul francez la Ankara, dl 

Politis, ministrul grec la Paris, dl Künzl-Jijersky
442

, ministrul cehoslovac la Berna, dl Purić
443

, 

ministrul iugoslav la Paris, ministrul francez Massigli
444

 şi cu mine – am explicat raţiunile 

care pledează pentru un Pact unic între Franţa şi Mica Înţelegere. 

 Dl Delbos, care abia îşi asumase postul ministerial, a răspuns că ia notă de declaraţia 

mea şi o va studia cu grijă. 

 Într-adevăr, cu tenacitatea sa caracteristică, el a făcut mari eforturi pentru a materializa 

această idee. 

 La 1 iulie 1936, am avut o întrevedere cu dl Léon Blum, pe atunci prim-ministru, 

căruia i-am explicat aceeaşi idee. 

 El a înţeles pe deplin necesitatea unui Pact unic care ar lega Mica Înţelegere de Franţa 

şi mi-a promis întregul ajutor care îi stă în putinţă pentru ducerea la îndeplinire a acestui 

proiect. 

 La 14 iulie 1936, preşedintele Tătărescu şi, împreună cu el, domnii Inculeţ şi Victor 

Antonescu au confirmat încă o dată – iar de această dată în scris – deplinele puteri ce-mi 

fuseseră acordate pentru încheierea unui Tratat de alianţă unică între Franţa şi Mica 

Înţelegere. 

 Într-adevăr, punctul 2 al programului întocmit la 14 iulie 1936 şi pe care l-am mai 

citat, spune: „Pactul de alianţă unică între Franţa şi Mica Înţelegere contra oricărui agresor ar 

fi“. 

 Simt că este necesar să repet aceasta deoarece sunt atât de contrariat de ceea ce s-a 

întâmplat. 

 Repet, prin urmare, că aceste depline puteri nu l-au împiedicat pe dl Victor Antonescu 

să declare câteva luni mai târziu, la 2 aprilie 1937, dlui Stanislas de la Rochefoucauld: „Acum 

trebuie să avem în vedere o lărgire a bazei Micii Înţelegeri şi să încheiem un Pact general de 

asistenţă mutuală între cele trei state. Aceasta este o problemă care trebuie bine gândită“. 

                                                 
441

 Henri Ponsot. 
442

 Rodolphe Künzl-Jijerski. 
443

 Bojidar Purić. 
444

 René Massigli. 
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 Şi dl Victor Antonescu a adăugat: „În momentul de faţă avem doar un Tratat de 

prietenie cu Franţa. Întărirea legăturilor noastre diplomatice este, de asemenea, o problemă 

pentru viitor“. 

 Cum adică? La 14 iulie 1936 Pactul unic dintre Franţa şi Mica Înţelegere era o 

problemă atât de imediată pentru dl Victor Antonescu încât mi-a dat depline puteri pentru a-l 

încheia, iar la 2 aprilie 1937 o alianţă cu Franţa devine, pentru acelaşi domn Victor 

Antonescu, o problemă de viitor, care trebuie bine gândită
445

. 

 Să lăsăm la o parte toate contradicţiile, oricât de importante pot fi, şi să revenim la 

expunerea mea politică. 

 Având în vedere faptul că Parisul nu a dat nici un răspuns la propunerea mea privind 

un Pact de alianţă şi fiind deja bolnav în acea perioadă, am telefonat la Paris pentru a ruga 

Guvernul francez să aibă amabilitatea să trimită la Cap Martin un ministru care ar fi în măsură 

să negocieze cu mine această chestiune. 

 Această misiune i-a fost încredinţată ministrului Pierre Cot. El a sosit la Cap Martin la 

14 august 1936. 

 În urma explicaţiilor pe care i le-am dat, dl Cot s-a angajat să convingă Guvernul 

francez de necesitatea transformării ineficientului Pact franco-român într-un Pact real de 

asistenţă potrivit căruia articolele 16, 17 şi 15, paragraful 7, ale Pactului Societăţii Naţiunilor 

ar deveni efective pentru părţi. 

 Ca o consecinţă a unui asemenea Pact de asistenţă, dl Cot întrevedea posibilitatea unui 

pact aerian franco-român. 

 După reîntoarcerea sa la Paris, dl Cot mi-a scris că planurile pe care i le-am schiţat la 

Cap Martin interesează foarte mult pe domnii Blum şi Delbos, care vor acţiona având în 

vedere acelaşi obiectiv. 

 La 29 august 1936 am încetat să fiu ministru al Afacerilor Străine, dar ideea pe care o 

lansasem era pe drumul cel bun. 

 În continuare, declaraţia mea se referă la o perioadă în care n-am mai fost ministru al 

Afacerilor Străine. Totuşi, informaţiile mele sunt atât de complete, încât declar cu toată 

sinceritatea că este imposibil să se dezmintă oricare dintre faptele pe care le voi prezenta cu 

privire la România. 

 Cred că nu greşesc dacă spun că, la Paris, Iugoslavia a fost cea care a depus eforturile 

cele mai mari pentru a obţine acorduri precise în vederea ducerii la îndeplinire a Pactului care 

o lega de Franţa şi care este similar cu al nostru. 

 Mă grăbesc să adaug că astăzi Iugoslavia dezminte că ar fi întreprins vreodată o 

asemenea iniţiativă la Paris. 

 Este caracteristic însă că, la Paris, Iugoslavia a cerut doar o îmbunătăţire a condiţiilor 

Pactului ei cu Franţa, iar nu un Pact unic între Franţa şi Mica Înţelegere. Gândul meu era 

pentru România şi aliaţii săi; ceilalţi nu se gândeau decât la propriile lor ţări. 

 Consecinţa a fost că Franţa a propus statelor Micii Înţelegeri încheierea următorului 

acord: elaboraţi între voi un Pact de asistenţă împotriva oricărui agresor şi, în acest caz, dacă o 

terţă parte violează Pactul contra oricăruia dintre voi, Franţa va ridica armele împotriva 

agresorului, de partea victimei. 

 În sfârşit, avea şi România egalitate cu Cehoslovacia şi Polonia. 

                                                 
445

 La 1–2 aprilie 1937, la Belgrad a avut loc sesiunea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri (V. Antonescu, 

K. Krofta, M. Stojadinović). În problema încheierii unui Tratat de asistenţă între Mica Înţelegere şi Franţa, 

susţinut de Cehoslovacia (care a şi prezentat un proiect Guvernului francez la 21 noiembrie 1936). România s-a 

declarat de acord cu semnarea unui pact liberal cu Franţa, în timp ce Iugoslavia s-a pronunţat categoric 

împotrivă. Atât V. Antonescu, cât şi M. Stojadinović, au cerut Cehoslovaciei reglementarea relaţiilor cu 

Germania, ca o condiţie prealabilă a tratativelor cu Franţa. 
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 După cum am mai spus, pe vremea Tratatului de la Locarno, aceste două state 

încheiaseră tratate cu Germania, potrivit cărora Germania nu va recurge niciodată la forţă 

împotriva lor. Franţa – am citat textele – garanta că, dacă aceste tratate sunt violate de 

Germania, ea va acorda imediat ajutorul şi asistenţa armatelor sale, fie că există unanimitatea 

Consiliului de la Geneva, fie că nu. 

 Se înţelege oare care ar fi fost însemnătatea pentru România a asistenţei militare a 

Franţei împotriva Ungariei, Bulgariei şi a U.R.S.S? 

 Să nu ne jucăm cu cuvintele: „Accept dacă acceptă Iugoslavia“ sau „Nu pot semna 

fără Iugoslavia“ sunt formule de refuz. 

 Guvernul român trebuia să fi examinat propriile sale interese şi să fi răspuns printr-un 

„Da“ categoric, lăsând pe seama celorlalţi răspunderea pentru nerealizarea alianţei. 

 Auzim multe despre politica independentă şi demnitatea naţională, dar azi, pe arena 

internaţională, ne ascundem în spatele altora. 

 Dacă Guvernul regal al României ar fi dus politica deschisă pe care am promovat-o eu 

şi pentru care guvernul dlui Tătărescu mi-a dat depline puteri la 14 iulie 1936, s-ar fi spus: 

„Pactul de alianţă unică între Franţa şi Mica Înţelegere a eşuat din cauza Iugoslaviei“, iar nu 

cum se spune acum: din cauza Iugoslaviei şi a României. 

 Dacă România ar fi răspuns la timpul potrivit printr-un „Da“ categoric, poarta spre un 

Acord bilateral franco-român – iar un asemenea acord este foarte greu de obţinut azi – s-ar fi 

putut, eventual, deschide. 

 Nu numai că România nu a răspuns printr-un „Da“ categoric şi nu numai că s-a 

ascuns în spatele Iugoslaviei, dar, în vreme ce se discuta cu Franţa un Pact de alianţă unică, 

Iugoslavia a fost autorizată să încheie cu Italia Tratatul de prietenie din 25 martie 1937, care 

face şi mai dificilă realizarea unui Pact de alianţă unică între Franţa şi Mica Înţelegere. 

 În actuala stare de lucruri, există un triplu curent în sânul Micii Înţelegeri. Primul este 

reprezentat de Cehoslovacia, care este strâns legată de Franţa; cel de al doilea – de România, 

care este strâns legată de Polonia; iar cel de al treilea – de Iugoslavia, care este strâns legată 

de Italia. 

 Este aceasta Mica Înţelegere pe care i-am lăsat-o succesorului meu? 

 Potrivit principiilor directoare pe care i le-am trasat şi pe baza consimţământului pe 

care fiecare stat trebuia să-l primească din partea celorlalte două pentru a încheia orice 

acord politic, ea era destinată de la început să devină o puternică entitate politică. 

 Modul în care se dau autorizările prevăzute de Pactul de Organizare a Micii 

Înţelegeri din 16 februarie 1933, în loc să ne ajute să creăm această importantă entitate 

politică, ne duce mai degrabă spre un divorţ prin consimţământ reciproc. 

 Dar să revenim la examinarea faptelor: 

 Deci, Franţa le-a spus statelor Micii Înţelegeri: uniţi-vă prin Pacte de asistenţă mutuală 

erga omnes şi, în acest caz, Franţa vă va da garanţia sa că va ajuta statul-victimă a agresiunii 

cu întreaga forţă a armelor sale. 

 În toamna anului 1936 s-a vorbit despre un Pact unic cu Mica Înţelegere, dar, spre a 

evita să se dea Germaniei un pretext pentru a refuza negocierile oferite pe atunci de Londra şi 

Paris, era necesar să se aştepte rezultatul tratativelor gen neo-Locarno. 

 Atunci, Cehoslovacia a fost cea care a întreprins examinarea cea mai atentă a 

chestiunii şi a deschis negocieri directe cu România şi Iugoslavia. 

 Cehoslovacia a declarat, la Bucureşti şi la Belgrad: ca o condiţie a alianţei noastre cu 

Franţa, trebuie să existe un Acord între statele Micii Înţelegeri, erga omnes; Franţa îşi va 

asuma angajamentul fie înainte, fie în acelaşi timp cu cele trei state. 

 Atunci Franţa a făcut un nou pas înainte şi a spus: suntem gata să ducem cele două 

negocieri în acelaşi timp, adică, pe de o parte, negocierile dintre statele Micii Înţelegeri, iar pe 
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de altă parte, Pactul de asistenţă dintre Franţa şi cele trei state ale Micii Înţelegeri. Iugoslavia 

a refuzat, iar exemplul său a fost urmat de România. 

 Iugoslavia a invocat ca pretext pentru această acţiune faptul că un asemenea Acord ar 

putea dăuna relaţiilor ei cu Germania. 

 Atunci Franţa a propus să se încheie un Acord ca o anticipare a unei părţi a 

Acordului pentru Europa Centrală, prevăzut în Protocolul Laval-Mussolini
446

 din 1935. 

 Cehoslovacia a reluat negocierile cu Iugoslavia. În zadar, Iugoslavia a refuzat. 

România s-a ascuns în spatele Iugoslaviei şi astăzi Iugoslavia contestă iniţiativa luată. 

 România a avut prilejul să devină aliatul Franţei, urmând ca cele două ţări să se apere 

una pe alta erga omnes. 

 Ea nu s-a folosit de acest prilej. Este imposibil de spus dacă el va mai apare vreodată 

în viitor. 

 Am încercat să arăt că, din 1921 încoace, Pactul Micii Înţelegeri a fost extrem de 

nefavorabil României: România trebuie să lupte împotriva Germaniei din cauza Ungariei şi în 

favoarea Cehoslovaciei; România trebuie să lupte împotriva Italiei din cauza Ungariei şi în 

favoarea Iugoslaviei; însă Cehoslovacia şi Iugoslavia nu s-au angajat niciodată să lupte 

împotriva U.R.S.S. în favoarea României. 

 La aceste dezechilibrări iniţiale din 1921 trebuie să fie adăugate cele izvorâte din 

autorizarea dată în 1936 şi 1937 Iugoslaviei şi care au plasat această ţară într-o poziţie 

specială faţă de Italia şi Bulgaria. 

 Pactul de alianţă unică cu Franţa era menit să cimenteze fisurile din 1921 şi 1937 

pentru a întări structura Micii Înţelegeri. 

 Unii oameni cred că Pactul de asistenţă cu Franţa ne-ar duce la un război cu Germania. 

Aceasta este o greşeală. Toată lumea vrea Pace – cu alte cuvinte neutralitate în cazul unui 

eventual conflict. 

 Şi eu vreau Pace. Dar neutralitatea nu poate fi realizată numai prin cuvintele: doresc să 

rămân neutru. Ea rezultă din pacte de asistenţă încheiate avându-se în vedere o eventuală 

agresiune. 

 Pentru a rămâne neutru, este necesar înainte de toate să fii în acord cu toate ţările 

vecine; dar este, de asemenea, imperios necesar să dispui de armele necesare pentru a-ţi 

asigura respectul din partea vecinilor, pentru cazul în care ei şi-ar retracta cuvântul dat; şi, 

dacă un stat nu dispune el însuşi de o armată suficient de mare pentru a lupta cu vecinii săi, el 

trebuie în mod inevitabil să se alieze cu toţi cei care au aceleaşi interese. 

 Ce curios de miopi sunt unii oameni! Noi vorbim mereu de neutralitate, de necesitatea 

de a nu nemulţumi Germania etc. şi în acelaşi timp suntem legaţi de Cehoslovacia şi Polonia 

prin alianţe care ne pot atrage în orice moment într-un război împotriva Germaniei şi U.R.S.S. 

 Am ales metoda securităţii bazate pe pacte de asistenţă şi ne-am oprit la jumătatea 

drumului. 

 O propagandă isteaţă a ridicat în faţa noastră spectrul teroarei, iar noi nu am mai 

înaintat pe calea pe care păşisem deja. Astfel, noi refuzăm să închidem cercul pe care l-am 

început, riscând în acest fel un război fără avantajul de a fi apăraţi, în toate ipotezele, în caz de 

război. 

 Cine va apăra România împotriva unei agresiuni din partea Ungariei? O Mică 

Înţelegere slăbită. 
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 La 7 ianuarie 1935, în urma negocierilor desfăşurate la Roma între Pierre Laval şi Benito Mussolini s-au 

încheiat Acordurile de la Roma între Franţa şi Italia: a) un tratat cu privire la reglementarea intereselor franco-

italiene în Africa; b) un protocol prin care, încercând consolidarea influenţei sale în bazinul Dunării, Franţa 

dădea, practic, mână liberă Italiei în Etiopia; c) o declaraţie franco-italiană prin care cele două guverne se 

angajau să colaboreze într-un spirit de înţelegere reciprocă, „pentru menţinerea păcii“. 
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 Cine va apăra România împotriva unei agresiuni din partea Bulgariei? O Înţelegere 

Balcanică slăbită. 

 Cine va apăra România împotriva unei agresiuni din partea U.R.S.S.? Polonia! Aş fi 

preferat Polonia, Mica Înţelegere şi Franţa. 

 Cine va apăra România împotriva unei agresiuni din partea Germaniei? Nimeni. 

 Iar întrucât, în caz de război, România ar putea deveni teatru de operaţiuni, deoarece 

teritoriul nostru ar putea fi ocupat de inamic în condiţii şi mai rele decât cele din 1916–1918, 

care Mari Puteri, la viitoarea Conferinţă de Pace, vor refuza să semneze orice noi tratate de 

pace atâta timp cât România nu şi-a recăpătat frontierele iniţiale? 

 În planul meu sunt două: Franţa şi U.R.S.S. 

 În planul opus planului meu nu este niciuna. 

 Da, cu o singură trăsătură de condei Tratatul de la Bucureşti din 1918 a fost anulat, dar 

acest lucru a fost posibil pentru că noi eram aliatul Puterilor care au hotărât condiţiile Păcii. 

 Astăzi, după ce am refuzat alianţa cu Franţa şi alianţa cu U.R.S.S., putem fi atraşi în 

război prin forţa împrejurărilor, iar nu prin propria noastră matură deciziune. Statu quo ante 

va fi numai o plângere din partea României, iar nu, ca până acum, condiţia necesară 

consemnată de ţări puternice. 
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 De câte ori nu s-a spus că tocmai din cauza mea România nu are relaţiile amicale cu 

Italia pe care ar fi trebuit să le aibă? Nu cunosc nici o legătură mai nedreaptă. 

 De când mi-am terminat studiile şi până în 1934 mi-am petrecut aproape toate 

vacanţele în Italia. 

 Un fost prim-ministru francez îmi reproşa mereu faptul că mă duc întotdeauna în Italia 

pentru a-mi petrece vacanţele: „De ce mergeţi întotdeauna la San Remo
447

 sau la Lido
448

; nu 

avem oare mare şi soare în Franţa?“ 

 Ştiu ce se va răspunde la aceasta: este vorba de dragostea pentru Italia pitorească. Nu 

este genul de dragoste pe care Ducele
449

 o aşteaptă din partea prietenilor Italiei. S-ar putea să 

fie aşa. Dar un om care timp de un sfert de secol nu a fost niciodată mai fericit decât în Italia 

este deja predispus psihologic spre prietenia politică. 

 În special în domeniul politic sunt în măsură să spun cât de mult apreciez Italia şi cât 

de mare a fost dorinţa mea de a realiza o strânsă colaborare cu ea. 

 În 1927 am devenit ministru al Afacerilor Străine în Cabinetul lui Ion I.C. Brătianu, 

 Pe vremea aceea, prima vizită oficială a ministrului Afacerilor Străine al României se 

făcea întotdeauna la Paris. M-am gândit: doresc ca prima mea vizită oficială să fie la Roma
450

, 

iar de acolo voi merge mai departe la Paris. Am suferit mult după aceea pentru acest gest 

special de curtoazie faţă de Italia. 

 La Roma am avut o primire foarte călduroasă. Calităţile excepţionale ale Ducelui mi-

au lăsat o impresie profundă şi de atunci i-am păstrat o admiraţie şi sentimente care au rămas 

neschimbate
451

 şi în momentele cele mai critice, dar pe care sunt acum împiedicat să le 

exprim. 

 Când am sosit la Paris
452

, venind de la Roma, am găsit o atmosferă mult mai rece. 

Câteva ziare m-au atacat pentru vizita mea la Roma. Chiar „Le Temps“
453

 a criticat 

predispoziţia mea favorabilă faţă de Italia. 

                                                 
447

 Oraş italian în Liguria (regiune din Italia de nord), întinzându-se de o parte şi de alta a golfului Genova. 
448

 Importantă staţiune balneară, situată pe o porţiune îngustă şi lungă de teren (12 km), care separă Veneţia de 

Adriatica. 
449

 Il Duce (it.) (Conducătorul) – Benito Amilcare Andrea Mussolini. 
450

 În calitatea sa de ministru al Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu a efectuat o vizită în Italia în perioada 24 

ianuarie–1 februarie 1928. A avut patru întâlniri (24, 25, 26 şi 30 ianuarie) cu  Benito Mussolini şi alte cinci 

întâlniri (24, 26, 27, 28 şi 30 ianuarie) cu Dino Grandi. Cu ocazia acestei vizite, Nicolae Titulescu a participat la 

festivitatea inaugurării lucrărilor de construcţie a Institutului Academic Român de la Valle Giulia de lângă 

Roma. La 30 ianuarie 1928, ministrul român de Externe a avut o audienţă particulară la Vatican, fiind primit de 

Papa Pius XI. 
451

 Cuvintele lui Nicolae Titulescu sunt o simplă formulă de politeţe, fără acoperire reală, relaţiile româno-

italiene cunoscând, în anii 1933–1936, o degradare continuă. Crearea Micii Înţelegeri (1933) şi a Înţelegerii 

Balcanice (1934), acţiunea viguroasă a României împotriva „Pactului celor Patru Puteri“ şi, în fine, condamnarea 

agresiunii Italiei împotriva Etiopiei şi subscrierea de către ţara noastră la sancţiunile adoptate de Societatea 

Naţiunilor împotriva Italiei, au determinat o înăsprire a relaţiilor bilaterale româno-italiene, autorităţile fasciste 

de la Roma condiţionând un „curs normal“ al raporturilor dintre cele două state de îndepărtarea lui Nicolae 

Titulescu de la conducerea politicii externe a României. 
452

 Vizita oficială în Franţa a lui Nicolae Titulescu s-a desfăşurat între 2 şi 14 februarie 1928. 
453

 Cotidian francez, fondat în 1829 de către Jacques Coste, sub forma unui cotidian de seară, impunându-se ca 

unul din principalele organe de informaţii în ultimii ani ai celui de-al doilea Imperiu (1852–1870). Condus, după 

Comuna din Paris, de Adrien Hébrard, „Le Temps“ poate fi considerat ziarul oficial al celei de a treia Republici 

(1870–1940). 
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 Aş dori să aud numele oricărui alt ministru al Afacerilor Străine al României care a 

fost atacat în presa franceză în timpul vizitei sale oficiale şi multe luni după aceea pentru 

sentimentele sale proitaliene. 

 În România, dl Vaida-Voevod a adresat o interpelare guvernului în Parlament şi a spus 

că vizita mea la Roma a pus în pericol interesele Micii Înţelegeri. 

 Nu am dezarmat. Există multe telegrame şi rapoarte trimise de mine în anul 1928 

Ministerului Afacerilor Străine prin care explicam necesitatea ca România să aibă raporturi 

amicale cu statele dinamice ca Italia şi Germania
454

. 

 În aceste rapoarte spuneam, în esenţă: nu cer ca prietenia cu Italia să ia locul celei cu 

Franţa; cer să fim prieteni cu Italia şi Germania, ca şi cu Franţa. Şi adăugam: nu înţeleg de ce 

un om trebuie să fie considerat profrancez sau antifrancez, judecând după faptul dacă bea apă 

de Vichy
455

, sau apă de Nocera Ombra, Sorgente Angelica. 

 Care a fost însă recompensa pe care am primit-o pentru toate aceste eforturi spre o 

apropiere între România şi Italia, făcute cu riscul de a displace Parisului? 

 Am citit într-o zi că, la celebrul articol al lordului Rothermere
456

 „Un loc sub soare 

pentru Ungaria“, s-a adăugat o declaraţie tunătoare prorevizionistă a Ducelui în favoarea 

Ungariei
457

. 

 În întreaga mea viaţă nu am căpătat un duş mai rece, 

 Nu trebuie uitat că pe vremea aceea România, ca şi celelalte două state ale Micii 

Înţelegeri, era legată de Italia prin tratate de prietenie
458

, conform cărora Înaltele Părţi 

Contractante îşi garantau reciproc integritatea teritorială. 

 În ceea ce priveşte România, Tratatul a rămas în vigoare până în anul 1934. 

 Desigur, am fost atacat în România pentru politica mea proitaliană. 

 În august 1928, am părăsit Ministerul Afacerilor Străine. 

 Ca delegat al României la Geneva, am avut cele mai bune relaţii cu putinţă cu Signor 

Grandi
459

, ministrul Afacerilor Străine al Italiei. 

 Totuşi, simţeam că prietenia Italiei însemna sacrificarea Micii Înţelegeri. Într-adevăr, 

Italia sprijinea continuu revizionismul ungar şi spunea celorlalte state ale Micii Înţelegeri: 

„Acest lucru nu este îndreptat împotriva voastră, ci împotriva vecinului vostru“. Omul cât 

trăieşte învaţă! Apărea că membrii Micii Înţelegeri nu puteau fi prieteni cu Italia decât dacă 

abandonau unul dintre statele Micii Înţelegeri. 

 La început trebuia să fie sacrificată Iugoslavia; apoi venea rândul Cehoslovaciei. 

 Am simţit această tendinţă a Italiei mai ales atunci când s-a semnat noul Pact de 

Organizare a Micii Înţelegeri, la 16 februarie 1933. 

 De îndată ce l-am semnat, şi cu deplină autoritate din partea domnilor Beneš şi Jevtić, 

l-am vizitat pe prim-ministrul Franţei, dl Paul-Boncour
460

, care era şi ministru al Afacerilor 
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 Nicolae Titulescu nu putea ocoli problema relaţiilor cu Italia şi Germania – importante din punct de vedere 

economic pentru România – deşi atitudinea sa faţă de regimurile totalitare a rămas constant ostilă. Noile 

deplasări de forţe pe scena internaţională, atitudinea însăşi a marilor democraţii occidentale faţă de Roma şi 

Berlin îl făceau pe Nicolae Titulescu să considere cu toată atenţia relaţiile cu aceste capitale, în ciuda faptului că 

el a acordat un rol prioritar în politica externă a României raporturilor cu Franţa şi Marea Britanie. 
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 Staţiune franceză cunoscută în întreaga lume, pentru apele sale folosite în bolile de stomac sau de ficat. 
456

 Sidney Harold, prim-viconte de Rothermere. 
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 Benito Mussolini a rostit acest discurs în primăvara anului 1928, în Camera Deputaţilor, în calitatea de 

ministru de Externe, leit-motivul său fiind acela al „marii nedreptăţi suferită de Ungaria mutilată“. 
458

 La capătul vizitei oficiale întreprinse în Italia, între 9 şi 16 septembrie 1926, Alexandru Averescu, prim-

ministru al guvernului, semnează, la 16 septembrie 1926, cu Benito Mussolini, prim-ministru al Italiei, Pactul de 

amiciţie şi colaborare cordială între România şi Italia. A fost ratificat de România la 28 martie 1927, iar de Italia 

la 9 iunie 1927. Începând din 1932, tratatul (încheiat iniţial pe 5 ani) a fost prelungit din 6 în 6 luni, ultima 

prelungire realizându-se la 17 iulie 1933, prin care valabilitatea tratatului s-a extins până la 17 ianuarie 1934. 
459

 Dino Grandi di Mordano. 
460

 Joseph Paul-Boncour. 
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Străine, şi i-am spus: „Franţa este întotdeauna, şi pe bună dreptate, alături de noi. De ce să se 

opună ca noi să oferim Italiei îndrumarea spirituală a Micii Înţelegeri? Italia are interese în 

Europa Centrală. Mica Înţelegere şi Italia vor reconstitui împreună vechea unitate a monarhiei 

austro-ungare în cadrul frontierelor determinate de principiul naţionalităţilor“. 

 Dl Paul-Boncour s-a gândit şi mi-a răspuns: „Aveţi dreptate; aveţi acordul deplin al 

Franţei să vorbiţi cu Italia pe aceste coordonate“. 

 Chiar în după-amiaza acelei zile, la 16 februarie 1933, când am semnat noul Pact de 

Organizare a Micii Înţelegeri, m-am dus în vizită la prietenul meu, ambasadorul Baron 

Aloisi
461

, delegatul Italiei la Societatea Naţiunilor, ale cărui servicii faţă de Italia în acea 

perioadă şi mai târziu vor apare în adevărata lor lumină de abia în viitor. I-am spus: „Acesta 

este noul text al Pactului de Organizare a Micii Înţelegeri, semnat astăzi de mine, Beneš şi 

Jevtić. În deplin acord cu ei şi cu preşedintele Paul-Boncour, rog Guvernul italian să-şi asume 

îndrumarea spirituală a Micii Înţelegeri“. 

 Baronul Aloisi a răspuns că va comunica imediat declaraţia mea la Roma. 

 A trecut o zi, două şi în a treia zi Baronul Aloisi mi-a făcut o vizită, aducându-mi un 

răspuns negativ în termenii cei mai voalaţi şi mai plini de tact. 

 În martie 1933, când m-am dus la Bucureşti pentru a face o declaraţie
462

 în faţa 

Parlamentului cu privire la noul Pact de Organizare şi pentru a obţine ratificarea lui, ministrul 

italian la Bucureşti, dl Ugo Sola, m-a vizitat şi, cu această ocazie, mi-a spus răspicat, în 

limbajul său obişnuit: „Cunosc oferta pe care aţi făcut-o Baronului Aloisi. Italia nu va avea 

niciodată un acord cu Mica Înţelegere en bloc; cu părţile la Mica Înţelegere, 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“. 

 Mica Înţelegere ca inamic al Italiei? 

 Oferta mea din 16 februarie 1933, făcută şi în numele Iugoslaviei care, pe vremea 

aceea, nu era în relaţii bune cu Italia, nimiceşte pentru totdeauna posibilitatea unei asemenea 

legende. 

 Care a fost răspunsul Italiei la oferta de prietenie din partea Micii Înţelegeri? Pactul 

celor patru. 

 Ce este, în două cuvinte, Pactul celor patru?
463

 

 Crearea unui Directorat european, având drept scop revizuirea frontierelor Micii 

Înţelegeri şi ale Poloniei. 

 Mica Înţelegere m-a împuternicit să lupt împotriva Pactului celor patru puteri la Paris 

şi la Londra.
464

 

 În sfârşit, după îndelungi tratative, am obţinut Nota din 7 iunie 1933, din partea 

Guvernului francez, adică din partea prim-ministrului şi ministru al Afacerilor Străine, Paul-

Boncour. În această Notă, Franţa ne garanta că invitaţia de a discuta revizuirea trebuie să aibă 

loc numai prin Adunarea Societăţii Naţiunilor, pe baza articolului 19 al Pactului Societăţii, 
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 Pompeo Aloisi. 
462

 Nicolae Titulescu a ţinut un discurs în acest sens în faţa Parlamentului României la 16 martie 1933. 
463

 La 18 martie 1933, Benito Mussolini a propus încheierea unui Pact între Italia, Germania, Marea Britanie şi 

Franţa („Pactul celor Patru Puteri“), care prevedea o strânsă cooperare între semnatari în rezolvarea de comun 

acord a tuturor problemelor politice şi economice în Europa. Semnarea acestuia, în formula avută în vedere 

iniţial, ar fi avut drept urmare instituirea unui adevărat directorat în viaţa politică a continentului şi înlăturarea 

statelor mici şi mijlocii de la rezolvarea problemelor internaţionale. 
464

 În perioada 29 martie–9 aprilie 1933, Nicolae Titulescu a efectuat vizite de informare la Paris şi Londra, 

expunând poziţia statelor membre ale Micii Înţelegeri faţă de proiectul Pactului celor Patru Puteri. Printre 

interlocutori: în Franţa – J.P.-Boncour. E. Daladier, E. Herriot, A. de Monzie, C. Chautemps, P. Cot, J. Caillaux, 

L. Blum, A. Tardieu, P. Laval, L. Marin, P.E. Flandin, F. Bouisson; în Anglia – J. Ramsay MacDonald, Sir John 

Simon, Sir William Tyrrell, Allan Leeper, Sir Frederick Leith-Ross, Sir Austen Chamberlain. Concluziile pe 

marginea acestor întrevederi le-a expus într-un amplu raport, trimis regelui şi prim-ministrului. 
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adică nu prin intermediul unui directorat, şi că, în vederea acestui scop, pentru a aplica 

articolul 19 şi pentru a invita părţile să reexamineze tratatul este necesară unanimitatea, 

inclusiv părţile interesate. 

 Desigur, o asemenea acţiune din partea mea nu era de natură să fie pe plac Romei. 

 Însă nu datorită vreunui sentiment antiitalian, ci tocmai datorită unui profund 

sentiment naţional am luptat eu împotriva Pactului celor patru puteri. 

 Eu nu am luptat pentru a minimaliza gloria Romei, ci pentru a păstra pentru români 

pământul străbunilor lor. Nu am luptat pentru a împiedica o apropiere franco-italiană, ci 

pentru a împiedica formarea unui trust european care ar fi înlocuit frontierele de abia stabilite 

în ultimii 16 ani prin noi frontiere. Nu am luptat ca un oponent al Romei, ci ca descendent al 

Romei. Într-adevăr, Roma ne-a transmis împreună cu sângele, dragostea de pământ, instinctul 

de conservare şi impulsul de a ne sacrifica mai curând vieţile decât frontierele. 

 Dacă dl Mussolini ar fi fost român, ar fi acţionat exact ca mine. 

 În 1934, ca răspuns la interpelarea prezentată de dl Maniu în Parlament, am încercat
465

 

să stabilesc o distincţiune între revizionismele italian şi ungar, denumindu-l pe primul 

revizionism teoretic, iar pe cel de al doilea revizionism vinovat, încercând astfel să scot Italia 

în afară de orice discuţie. 

 Între timp. Italia construia triunghiul Roma-Viena-Budapesta
466

. 

 În 1935 s-a ridicat chestiunea sancţiunilor. În acest domeniu mă simt pe deplin în 

largul meu. 

 Minutele şedinţelor în cadrul cărora au fost discutate sancţiunile Societăţii împotriva 

Italiei au fost publicate. 

 În niciuna dintre ele nu se poate găsi un cuvânt în plus împotriva Italiei faţă de cele 

rostite de delegaţii Iugoslaviei sau Poloniei. 

 Totuşi, în ochii Italiei, Iugoslavia merită un tratat special de amiciţie, iar Polonia 

merită o Notă oficială prin care este sprijinită participarea ei la controlul naval al Mediteranei, 

deşi singurul ei litoral este la Marea Baltică? 

 În ceea ce priveşte România, ea a fost lăsată cu totul de o parte. 

 Toate cele de mai sus vin să arate că întreaga problemă nu constă într-o politică ostilă 

a Italiei faţă de România din cauza lui Titulescu, ci din cauza unei asocieri politice din care 

România nu face parte datorită politicii pe care a urmat-o până atunci. 

 Nu a fost oare Titulescu sacrificat deja ca ministru al Afacerilor Străine, când, în ciuda 

tuturor acestor fapte, la 3 noiembrie 1936, Ducele a rostit una dintre cuvântările sale cele mai 

revizioniste, exceptând numai Iugoslavia de la politica de revizuire? 

 Nu numai că va fi imposibil să se dovedească pe baza proceselor verbale ale Societăţii 

Naţiunilor că eu am spus vreun cuvânt mai mult împotriva Italiei decât delegaţii Iugoslaviei 

sau Poloniei, dar, dimpotrivă, va apare clar că, în limitele permise de respectarea Pactului 
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 Discursul a fost rostit de către Nicolae Titulescu în Parlamentul României la 4 aprilie 1934. În ciuda 

diferenţierii la care face aluzie – dată de faptul că până în 1934 Italia nu formulase deschis pretenţii teritoriale în 

folosul ei direct – Nicolae Titulescu declara: „Dacă fac această deosebire, nu am să scuz primul revizionism în 

dauna celui de-al doilea. Le consider pe amândouă inacceptabile şi dăunătoare“. 
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 La 17 martie 1934, s-au încheiat la Roma două protocoale care au trasat cadrul colaborării politice şi 

economice a Italiei, Austriei şi Ungariei. Acestea stipulau dorinţa celor trei state de a lărgi cadrul de colaborare, 

creând noi înlesniri pentru dezvoltarea colaborării economice dintre ele. În acelaşi timp, Italia şi Austria se 

obligau să sprijine înarmarea Ungariei şi să susţină pretenţiile revizioniştilor maghiari. La 23 martie 1936, la 

Roma, au fost semnate trei protocoale adiţionale privind relaţiile dintre Italia, Austria şi Ungaria, prin care se 

reafirmă hotărârea celor trei state de a rămâne fidele protocoalelor de la Roma din 17 martie 1934 şi de a nu 

întreprinde vreo negociere importantă privind chestiunea dunăreană fără informarea prealabilă a celorlalţi 

semnatari ai protocoalelor de la Roma din 17 martie 1934. La 12 noiembrie 1936, la Viena, se semnează un 

protocol secret italo-ungaro-austriac care prevedea ca, în caz de război, cele trei state semnatare să păstreze o 

neutralitate binevoitoare unul faţă de celălalt. 
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Societăţii Naţiunilor, am acordat o asistenţă permanentă Italiei ca expert, întrucât colaborasem 

cu Societatea Naţiunilor încă de la crearea ei. 

 Poziţia pe care am adoptat-o în privinţa sancţiunilor poate fi definită ca o respectare 

scrupuloasă a Pactului Societăţii Naţiunilor, întrucât nu trebuie să uităm că orice stat ar putea 

deveni Etiopia cuiva. Am urmat, aşadar, cu fidelitate linia de conduită a Marii Britanii. 

 Pe de altă parte, când au fost formulate principiile menite să ajute statele victime ale 

unei agresiuni, nu eu am fost acela care a cerut ca Italia să fie tratată cu cea mai mare 

severitate. 

 Să recapitulăm faptele. 

 În cuvântarea sa în faţa Comisiilor de afaceri străine, în şedinţa comună din 12 

decembrie 1936, dl Victor Antonescu a declarat: „Cu tot trecutul dureros al chestiunii 

abisiniene, România revendică pentru dânsa de a fi susţinut în sânul Comitetului de şase al 

Societăţii Naţiunilor că Italia nu trebuie desemnată ca stat agresor“. 

 Cine era ministrul Afacerilor Străine al României în acea vreme? Eu. 

 Fie-mi permis atunci să explic situaţia, cu toată preciziunea ce izvorăşte din 

cunoaşterea detaliată a problemei. 

 Am studiat cu foarte mare atenţie dosarul italo-etiopian şi am fost în măsură să 

stabilesc că bandele înarmate etiopiene au adus mult rău Italiei prin acţiunile lor. 

 Ideea mea era – iar unii italieni o împărtăşeau – ca Italia să-şi prezinte plângerea în 

faţa Consiliului. Părerile în Consiliu ar fi fost împărţite, iar Italia ar fi avut astfel posibilitatea 

să ducă un război legal, în conformitate cu articolul 15, paragraful 7. 

 Nu s-ar fi putut să fie o unanimitate împotriva Italiei dacă ea ar fi respectat regulile 

dreptului internaţional, pe care le-a recunoscut prin semnarea Pactului Societăţii, şi potrivit 

căruia orice litigiu susceptibil să ducă la o ruptură să fie supus unui arbitraj sau Consiliului 

Societăţii Naţiunilor. 

 Numai refuzul Italiei de a-şi prezenta cazul şi afirmaţia pe care a făcut-o în sensul că 

Societatea Naţiunilor nu poate interveni în conflictul ei cu Etiopia, cu toată cohorta de 

argumente aduse din trecutul îndepărtat pe care nu ar fi trebuit să le reînvie, chiar dacă se 

ridica problema – argumente cum ar fi, spre exemplu, dreptul popoarelor la expansiune şi 

dreptul de a impune prin forţă o civilizaţie superioară asupra unei civilizaţii inferioare – 

explică unanimitatea care s-a format împotriva Italiei. 

 Îşi dă seama oare România ce soartă ar avea, dacă, sub simplul pretext că o anumită 

naţiune este mai civilizată decât ea, teritoriul ei ar fi ocupat? 

 În ciuda tuturor eforturilor făcute, a fost imposibil să se obţină de la Roma instrucţiuni 

pentru ca delegaţia italiană să prezinte plângerea Italiei în faţa Consiliului. 

 Comitetul de şase, numit de Consiliu şi al cărui membru eram, a dorit să declare 

imediat că Italia este agresoare. M-am opus acestui lucru, spunând: „Dosarul italo-etiopian nu 

este cunoscut în toate amănuntele, deoarece Italia, violând obligaţiile ei internaţionale, a 

refuzat să vorbească în faţa Consiliului. Dacă Italia ar fi fost vecină cu Etiopia şi dacă, după 

tot ceea ce au făcut bandele înarmate etiopiene, ea şi-ar fi mobilizat forţele, după toate 

probabilităţile, gestul ei s-ar fi numit legitimă apărare. Din cauză că Etiopia se afla la mii de 

kilometri de Italia, iar pentru riposta italiană au fost necesare câteva luni, trebuie oare ca 

aceasta să fie considerată o agresiune?“ 

 Atunci am fost întrebat: „Dacă priviţi lucrurile prin această prismă, Italia nu are, după 

părerea dv., nici o răspundere?“ 

 „Da – am răspuns – are, pentru că nu şi-a prezentat cazul în faţa Consiliului, deşi s-a 

angajat să facă aceasta în baza Pactului Societăţii Naţiunilor. Mai mult, ea nu a respectat 

termenul de trei luni prevăzut de Pact înainte de a recurge la război.“ „În acest caz – am spus 

eu – cuvântul agresiune nu este folosit de Pactul Societăţii Naţiunilor.“ 
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 În urma acestor discuţii, în minuta [şedinţei – n.t.] s-a trecut că, după părerea mea, 

Italia a încălcat articolele 12, 13 şi 15 ale Pactului
467

. 

 În ceea ce mă priveşte, nu am încetat să fac toate eforturile posibile pentru a convinge 

delegaţia italiană că Italia trebuie să-şi prezinte cazul în scris, chiar atunci când s-a tras ultima 

cortină a acestei piese. 

 Am spus: „Va veni ziua când acest caz va fi supus unei revizuiri. Pe baza căror 

documente o veţi cere? Trebuie să vă constituiţi dosarul imediat“. 

 Nu ştiu în ce măsură a fost util sfatul meu, dar documentele italiene au fost predate 

treptat Societăţii Naţiunilor, deşi aceasta nu putea opri mecanismul sancţiunilor. 

 Ceea ce trebuie să se ştie este că sancţiunile economice au fost acceptate dinainte de 

Italia. 

 Aceasta nu are nici o importanţă din punctul de vedere al dreptului internaţional. 

Atunci când Societatea Naţiunilor aplică sancţiuni, ea îndeplineşte îndatoririle unui judecător 

şi nu se preocupă de opiniile părţilor. 

 Pe de altă parte, din punct de vedere politic şi psihologic, adică din punctul de vedere 

al prieteniei, este important să fii în măsură să arăţi că pârâtul este în acord cu judecătorul. 

 Ducele a declarat aceasta într-un discurs public. De fapt, cunoşteam acest lucru 

mulţumită amabilităţii preşedintelui Laval, care mi-a citit diferite telegrame pe această temă 

primite din partea contelui de Chambrun
468

, ambasadorul francez la Roma. 

 Nu încape nici o îndoială că sancţiunile economice
469

 au avut un efect cu mult mai 

mare decât cel prevăzut de Italia, întrucât, deşi fuseseră acceptate de către ea, cei care le-au 

adoptat au fost ulterior acoperiţi de insulte
470

. 

 Nu este necesar să fie judecaţi aici membrii Societăţii Naţiunilor care, în aplicarea 

sancţiunilor, s-au oprit la jumătatea drumului şi nu şi-au îndeplinit misiunea. De aci, 

discreditarea în care s-a aflat Societatea. 

 Mă voi mărgini să arăt ceea ce a făcut România pentru Italia prin mine, în acord cu 

Franţa şi Marea Britanie, pentru a găsi o soluţie în conflictul italo-etiopian pe calea unei 

înţelegeri amicale. 

 Unul dintre obiectivele mele principale a fost realizarea unei apropieri între experţii 

francezi şi cei italieni. L-am invitat pe actualul ambasador francez, dl de Saint-Quentin
471

, 

care nu-şi preluase încă postul, pentru ca să se întâlnească cu dl Pilotti
472

 şi alţi italieni şi timp 

de patru ore am discutat o soluţie prin conciliere. 

 Susţin că numai un expert în problemele Societăţii Naţiunilor şi-ar putea da seama, 

după citirea minutelor, cât de strict am aplicat Pactul Societăţii Naţiunilor şi cum am încercat, 

cu fiecare prilej, să nu cauzez prea multe prejudicii Italiei. 

                                                 
467

 La 7 octombrie 1935, Consiliul Societăţii Naţiunilor, dezbătând problema agresiunii Italiei împotriva Etiopiei, 

a aprobat concluziile raportului Comitetului celor şase conform căruia „Guvernul italian a recurs la război, 

contrar angajamentelor prevăzute în art. 12 al Pactului Societăţii Naţiunilor“, hotărând, în baza art. 16 al 

Pactului, să aplice sancţiunile prevăzute în asemenea cazuri. 
468

 Charles de Chambrun. 
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 La 10 octombrie 1935, Adunarea Societăţii Naţiunilor a aprobat hotărârea de a aplica sancţiuni Italiei care a 

atacat Etiopia, adoptând o rezoluţie prin care se crea un nou comitet de coordonare a aplicării sancţiunilor 

prevăzute în art. 16 din Pact. 
470

 La 21 octombrie 1935, Guvernul român a trecut efectiv la aplicarea sancţiunilor hotărâte de Societatea 

Naţiunilor împotriva Italiei ca urmare a agresiunii întreprinse împotriva Etiopiei. La 11 noiembrie 1935, 

Guvernul italian adresează o notă de protest Guvernului român pentru aderarea României la politica de sancţiuni 

împotriva Italiei. La 26 noiembrie 1935, după consultări cu guvernele statelor membre ale Micii Înţelegeri şi ale 

Înţelegerii Balcanice, Guvernul român răspunde la nota de protest din 11 noiembrie 1935, arătând că România 

participă la măsurile adoptate de Societatea Naţiunilor din fidelitate faţă de Pact şi din respect faţă de hotărârile 

Adunării şi Consiliului Societăţii Naţiunilor. 
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 René Doynel de Saint-Quentin. 
472

 Massimo Pilotti. 
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 În septembrie 1935, ministrul Ugo Sola a venit să mă vadă pentru a-mi transmite 

mulţumirile Ducelui pentru atitudinile pe care le adoptasem. 

 Mai târziu, dl Ugo Sola a scris un articol în ziarul românesc „Argus“
473

 în care a spus 

că eu am aruncat marea piatră a compensaţiilor în mecanismul sancţiunilor. 

 Dl Ugo Sola a mers mult prea departe. Eu am ridicat chestiunea compensaţiilor ca un 

drept sacru al României, ce decurge din articolul 16, paragraful 3, pentru a apăra interesele 

noastre naţionale. 

 Dar, făcând acest lucru, ne-am lovit de multe dificultăţi. 

 Astfel, la 1 noiembrie 1935, am fost obligat să ţin o cuvântare la Geneva, deoarece, 

când i-am încredinţat ministrului Vişoianu
474

 sarcina de a apăra interesele româneşti, el a 

îndeplinit-o cu atâta sinceritate şi într-un mod atât de strălucit, încât Societatea Naţiunilor a 

crezut că România încearcă să torpileze politica de sancţiuni împotriva Italiei. 

 Citez aici ad litteram un pasaj din cuvântarea mea: „Întreb: este oare vreun membru al 

acestui Comitet care crede că se ascunde ceva în spatele declaraţiei reprezentantului român, dl 

Vişoianu? 

 România nu a încercat să torpileze sancţiunile. Dacă nu s-ar pune problema unei 

profunde dreptăţi, eu, care am lucrat în cadrul Comitetului dv., timp de 16 zile, pentru a pune 

la punct mecanismul sancţiunilor, nu aş veni în ultimul moment pentru a ridica această 

problemă.“ 

 Se punea chestiunea pretenţiilor pendinte ale României faţă de Italia, iar eu am 

explicat atitudinea părţii române: de a nu face noi achiziţii în Italia, dar de a continua să 

cumpere din Italia în schimbul arieratelor, ceea ce reprezenta singura posibilitate de lichidare 

a pretenţiilor româneşti. 

 Delegaţiei române i s-a dat un răspuns negativ, pentru că sistemul pe care îl 

susţinusem ar fi putut crea impresia că între cele două ţări schimburile continuă, ceea ce era 

contrar ideii sancţiunilor în sensul articolului 16. 

 Am cerut atunci ca, în cadrul organizării sprijinului reciproc, să existe un capitol 

special referitor la ţările care au pretenţii de asemenea natură, adică pretenţii decurgând din 

acorduri de clearing. 

 Pentru a încheia această chestiune, am obţinut următoarea rezoluţie din partea 

Societăţii Naţiunilor, în legătură cu pretenţiile noastre pendinte faţă de Italia: 

 „a) Ca, odată cu încetarea măsurilor luate în privinţa Italiei în baza articolului 

16 al Pactului, ei (adică membrii Societăţii Naţiunilor) să se sprijine în mod reciproc 

pentru a asigura îndeplinirea de către Italia a obligaţiilor asumate de ea faţă de statele 

creditoare, aşa cum ar fi trebuit să procedeze dacă nu ar fi suferit aplicarea articolului 

16 al Pactului. 

 b) De asemenea, ca, dacă între timp un anumit stat a avut de suferit pierderi 

deosebit de serioase din cauza suspendării de către Italia a plăţilor la datoriile sus-

menţionate, sprijinul reciproc prevăzut în paragraful 3 al articolului 16 va fi acordat în 

mod special în vederea recuperării unor asemenea pierderi prin toate măsurile 

corespunzătoare.“ 

 Războiul italo-etiopian a continuat. A căzut Addis Abeba.
475

 Între timp, sancţiunile s-

au prăbuşit şi ele.
476
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 Cotidian bucureştean, apărut în 1910, avându-l ca director, la mijlocul deceniului al patrulea, pe Grigore 

Gafencu. 
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 Constantin Vişoianu. 
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 La 5 mai 1936, trupele italiene intră în Addis Abeba, Hailé Selassié fiind obligat să se refugieze în Marea 

Britanie. La 9 mai 1936, Italia ocupă Etiopia. 
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 La 6 iulie 1936, în urma votului Adunării şi Consiliului Societăţii Naţiunilor, Comitetul de coordonare, creat 

în vederea aplicării sancţiunilor contra Italiei, votează ridicare acestora începând cu 15 iulie 1936. 
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 Sancţiunile au schimbat atât de mult relaţiile dintre Italia şi România încât, la 28 mai 

1936, am avut plăcerea să-l văd pe peronul Gării de Nord pe ministrul italian Ugo Sola, care 

venise să mă salute la reîntoarcerea mea din străinătate. 

 La 29 august 1936 am încetat să mai fiu ministru al Afacerilor Străine. 

 La şedinţa Consiliului Societăţii Naţiunilor din 26 iunie 1936, când se confirma 

ridicarea sancţiunilor, am spus: „Pentru România, aplicarea sancţiunilor faţă de Italia a fost o 

experienţă profund dureroasă. Prietenia pe care o nutreşte poporul român faţă de poporul 

italian este de o asemenea natură, încât a trebuit să mobilizeze întreaga tărie a ortodoxiei 

politice pe care o pretind pentru ţara mea pentru a aplica Pactul fără şovăire. Nu cred că există 

vreun membru al Consiliului care să conteste faptul că, de la începutul acestei grave crize, 

România nu a şovăit nici o clipă în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin în baza Pactului. 

 Ca ministru al Afacerilor Străine am urmat o linie dreaptă, însă aceasta a fost linia 

dreaptă a glonţului care trece prin inimă pentru a-şi atinge ţinta“. 

 Cunosc reproşul care mi-a fost adresat de unii dintre prietenii mei italieni: Franţa şi 

Anglia ar fi consimţit de mult să ridice sancţiunile dacă Titulescu ar fi făcut un gest şi, în 

special, dacă ar fi scos el castanele din foc, fiind primul care cere ca ele să fie ridicate. 

 Ei bine, prietenii mei italieni greşesc. În tot cursul perioadei în care au fost discutate 

sancţiunile, eu am păstrat contacte atât de strânse şi de frecvente cu miniştrii Afacerilor 

Străine ai Franţei şi Angliei, încât aş fi sesizat o asemenea dorinţă, dacă ei ar fi numit-o cu 

adevărat. Am avut impresia, în urma acestor contacte, că, dacă aş fi vorbit în modul dorit de 

prietenii mei italieni, aş fi rămas singur şi aş fi atras oprobiul asupra mea şi asupra ţării mele. 

 Într-adevăr, dacă aş fi acţionat în acest fel şi dacă România ar fi fost atacată într-o zi, 

aş fi meritat să mi se spună: „Dv. cereţi sancţiuni? Dv., care în timpul conflictului italo-

etiopian, în loc să aplicaţi principiile securităţii colective ale Pactului Societăţii Naţiunilor la 

justa lor valoare (dar care poate fi amplificată), le-aţi repudiat?“ 

 Am avut foarte multă grijă să evit o asemenea politică greşită şi am scutit România de 

consecinţele ei. 

 Mai este încă un fapt pe care aş dori să-l elucidez. 

 La 1 iulie, Maiestatea Sa Negusul Hailé Selassié
477

 s-a urcat la tribună pentru a ţine o 

cuvântare. Înainte de a fi rostit măcar un cuvânt, s-au auzit sâsâieli şi huiduieli
478

 din galeriile 

publicului, unde nu puteam spune cine este prezent. 

 Când preşedintele Motta
479

 s-a dus sus pentru a preda pe vinovaţi poliţiei, spre marele 

meu regret nimeni nu s-a ridicat să protesteze în Adunare. 

 Tribuna Societăţii Naţiunilor trebuie să fie o tribună a libertăţii şi a dreptăţii, căci altfel 

nu are nici o raţiune de a fi. 

 Am considerat că îmi revine datoria de a face un gest care să salveze onoarea 

Societăţii. 

 Şi am intervenit pentru a-i cere preşedintelui să păstreze ordinea.
480
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 Hailé Selassié. 
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 După mărturiile unor participanţi la această şedinţă, semnalul de începere a acestei obstrucţii a fost dat de 

către consulul general italian la Geneva, generalul Speichel, aflat în tribuna rezervată corpului diplomatic. 
479

 Giuseppe Motta. 
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 Relatând acest eveniment, Nicolae Titulescu scria Centralei M.A.S.: „Ieri, în momentul în care Împăratul 

Abisiniei s-a urcat la tribună, cu o demnitate desăvârşită, şi înainte de a deschide gura, fluierături puternice au 

izbucnit din tribune. Preşedintele Van Zeeland, deşi un om foarte inteligent, probabil pentru a nu se angaja, nu a 

intervenit deloc. Delegaţii Adunării şi-au pierdut capul şi au dat spectacolul unei adevărate ruşini. Cunoscător al 

situaţiunii şi neavând cunoştinţă de la cine porneau fluierăturile, am înaintat în mijlocul incintei şi am rostit 

cuvintele următoare: «Domnule preşedinte, în numele justiţiei, vă rog a interveni pentru a face să înceteze 

asemenea acte». Adunarea întreagă a ovaţionat această declaraţiune […]. Inamici de-ai noştri, fie ei unguri sau 

polonezi, s-au grăbit să telegrafieze la Roma că am cerut darea afară a sălbaticilor italieni.// De aş fi ştiut că sunt 

italieni procedam la fel, pentru că, dacă Societatea Naţiunilor, după ce îşi reneagă principiile, nu rămâne cel 

puţin un club în care regulile gentilomilor să fie respectate, mai bine să se dizolve imediat“. 
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 S-a spus cu această ocazie că i-am numit pe italieni sălbatici. 

 O dezminţire, bazată pe declaraţiile reprezentanţilor statelor Micii Înţelegeri şi ai 

Înţelegerii Balcanice, în calitatea lor de delegaţi la Societatea Naţiunilor, a spulberat pentru 

totdeauna această invenţie. 

 În plus, cum i-aş fi putut numi pe italieni sălbatici la 1 iulie, când am vorbit despre 

Italia aşa cum am făcut-o şi, aşa cum am prezentat în cele de mai sus, cu patru zile înainte, la 

26 iunie 1936? 

 În calitatea lor de delegaţi la Societatea Naţiunilor, domnii Krofta, ministrul Afacerilor 

Străine al Cehoslovaciei, Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, ministrul 

Mavrudis
481

, Politis, ministrul Greciei la Paris, şi Purić, ministrul Iugoslaviei la Paris, mi-au 

dat dezminţirile lor scrise. 

 Declar că nu am criticat în nici un fel Italia sau pe cetăţenii ei, ci am exercitat doar 

dreptul natural al oricărui delegat de a cere preşedintelui să nu permită ca publicul de la 

galerii să conturbe discuţiile din Adunare. 

 Ei declară, de asemenea, că este un fapt bine cunoscut că, departe de a fi ostil faţă de 

Italia, eu nutresc cea mai sinceră simpatie faţă de această ţară şi că nu pierd niciodată prilejul 

de a exprima în mod public aceste sentimente. 

 Acest lucru este dovedit de cuvântarea mea în favoarea Italiei, rostită cu patru zile 

înainte, vineri, 26 iunie. 

 Prin urmare, ei regretă profund atacurile presei italiene împotriva mea şi le consideră 

nedrepte, lipsite de tact şi total nefondate. 

 Chiar în momentul în care doream să public această dezminţire, presa italiană m-a 

atacat într-o asemenea măsură încât, moralmente, nu puteam răspunde pe loc.
482

 

 Există atacuri la care nu poţi răspunde imediat. 

 Guvernul italian fusese informat de ministrul nostru la Roma, dl Lugoşianu
483

, astfel 

încât Roma a cunoscut imediat faptele adevărate ale cazului. La câteva zile după aceasta, 

campania de presă a fost oprită. 

 Oricine ar fi acţionat ca mine dacă ar fi cunoscut de la început genul de atacuri care au 

fost îndreptate împotriva mea. 

 Citez unul dintre ele, din ziarul „Lavoro Fascista“: 

 „Între Negus şi sprijinitorii săi există acel gen de complicitate şi solidaritate care îi 

leagă pe delincvenţi. Între Negus, bandit şi ucigaş, şi italienii sălbatici, Titulescu l-a preferat 

pe etiopian. Motivul este clar. Italienii sunt albi. Negusul şi Titulescu sunt negri. Titulescu 

este pe jumătate asiatic, un amestec de rase inferioare, produsul unei împerecheri în care 

lustrul occidental nu poate acoperi origina sa de culoare“. 

 Mai târziu, când încordarea slăbise, am publicat dezminţirea mea în ziarul „Universul“ 

din 27 aprilie 1937. 

 Toate cele de mai sus vin să dovedească că eu am arătat faţă de Italia o caldă prietenie, 

pe care am dorit să o folosesc ca bază a prieteniei italo-române, chiar cu riscul de a displace 

unor oameni. 

 Revizionismul italian a întretăiat drumul pe care intenţionam să-l urmez. 

 Cu toate acestea, prima dezamăgire nu m-a împiedicat să ofer, chiar din prima zi – 16 

februarie 1933 – când a fost semnat noul Pact de Organizare a Micii Înţelegeri, îndrumarea sa 
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 Nikolaos Mavrudis. 
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 Ziarele italiene, din Capitală şi din provincie, dirijate de ministrul fascist al Presei şi Propagandei, au criticat 

cu violenţă pe Nicolae Titulescu. În această campanie s-au „distins“: „Popolo di Roma“, „Giornale d'Italia“, 

„Corriere della Sera“, „L'Avvenire d'Italia“, „Lavoro Fascista“, „Il Messaggero“, „La Stampa“, unele dintre ele 

mergând până acolo încât au condiţionat normalizarea relaţiilor cu România de eliminarea lui Nicolae Titulescu. 
483

 Ion Lugoşianu. 
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spirituală Italiei. Ea a refuzat, spunând că un acord cu Mica Înţelegere în bloc este imposibil, 

dar ar putea fi realizabil cu unele din elementele sale. 

 În sfârşit, în legătură cu sancţiunile, mi-am dovedit prietenia faţă de Italia, în limitele 

permise de aplicarea Pactului Societăţii Naţiunilor. 

 Dacă astăzi Italia nu este strâns legată prin amiciţie de România, nu eu sunt de vină. 

 Astăzi eu mai privesc încă Italia cu aceeaşi neschimbată afecţiune, dar după ce am 

căpătat experienţa care îmi permite să spun: Italia nu mă repudiază pe mine personal, ci 

politica mea. 

 Eu sunt simbolul politicii de dreptate împlinită în trecut şi al unui puternic 

antirevizionism pentru viitor. 

 Dl Mussolini simbolizează politica aşa-numitelor nedreptăţi actuale şi a 

revizionismului cu orice preţ în viitor. 

 Acest punct de vedere nu trebuie să scape nici unuia dintre românii care sunt 

preocupaţi de prietenia cu Italia. 

 Şi, cu toate că sunt complet edificat asupra acestor divergenţe, eu cred totuşi că ceasul 

prieteniei italo-române va bate curând. 

 Pentru a realiza acest obiectiv, Italia ar trebui să înceapă cu încheierea, cu celelalte 

două state ale Micii Înţelegeri, a unor convenţii similare cu cea pe care a încheiat-o cu 

Iugoslavia. 
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MAREA BRITANIE 

 

 

 Relaţiile dintre România şi Marea Britanie vor fi determinate întotdeauna, după 

părerea mea, de cele două experienţe ale mele ca ministru al României la the Court of Saint 

James. 

 Am învăţat mult în cei zece ani cât am stat în Marea Britanie sau în compania 

miniştrilor britanici la diferite conferinţe internaţionale. 

 Am avut norocul să nu cunosc engleza atunci când am fost numit pentru prima dată 

ministru la Londra de către şeful meu, Take Ionescu. 

 Deoarece eram foarte atent să evit a vorbi franţuzeşte, căci ştiam că britanicii preferă 

cea mai proastă engleză celei mai bune franceze, mi-am început cariera diplomatică la Londra 

păstrând tăcerea. 

 Aceasta este, potrivit celor spuse de André Maurois
484

, cel mai bun „debut“ posibil. 

 Mi-a fost dat să învăţ engleza în acelaşi timp în care făceam cunoştinţă cu mentalitatea 

engleză. 

 Aşa stând lucrurile, am învăţat că Marea Britanie este o ţară în care opiniei publice îi 

displace profund să-şi asume obligaţii dinainte, în vederea preîntâmpinării unor eventuale 

situaţii. 

 Am învăţat, de asemenea, că opinia publică britanică este foarte sensibilă la orice 

aduce a umanism şi dreptate şi că Marea Britanie este ţara în care moralitatea particulară şi 

cea publică sunt legate cât se poate de strâns. 

 Mulţi oameni de stat m-au onorat cu prietenia lor: dl Lloyd George
485

, Lordul 

Curzon
486

, Lordul Cecil, dl MacDonald
487

, dl Henderson
488

, Lordul Baldwin
489

, Sir Austen 

Chamberlain, dl Winston Churchill
490

, Sir Samuel Hoare
491

, dl Eden
492

 şi alţii. 

 La aceste nume aş dori să adaug pe cele ale unor membri ai Foreign Office-ului şi ai 

Trezoreriei, care mi-au acordat un mare ajutor în tot cursul misiunii mele la Londra: Lordul 

Tyrrell
493

, Sir Robert Vansittart
494

, Cadogan
495

, Sargent
496

, Rex Leeper
497

, Sir Otto Niemeyer, 

Sir Frederick Leith-Ross
498

, Waley şi încă mulţi alţii. 

 Nu pot uita că, la mai puţin de doi ani după sosirea mea la Londra, dl MacDonald mi-a 

încredinţat 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. 

 Iar eforturile mele au fost încununate de succes. 

 Nu pot uita cuvintele Lordului Baldwin în 1933, când el nu era decât preşedinte la 

Board of Trade. El mi-a spus, în cursul convorbirilor noastre asupra datoriilor comerciale ale 

anumitor români: 
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 André Maurois (pseudonimul lui Émile Salomon Wilhelm Herzog). 
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 David Lloyd George of Dwyfor. 
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 George Nathaniel Curzon of Kedleston. 
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 James Ramsay MacDonald. 
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 Arthur Henderson. 
489

 Stanley Baldwin of Bewdley. 
490

 Winston Leonard Spencer Churchill. 
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 Samuel John Gurney Hoare. 
492

 Robert Anthony Eden of Avon. 
493

 William George Tyrrell of Avon. 
494

 Robert Gilbert Vansittart of Denham. 
495

 Alexander Montagu George Cadogan. 
496

 Orme Sargent. 
497

 Reginald Wilding Allen Leeper. 
498

 Frederick William Leith-Ross. 
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 „Domnule Titulescu, în mine s-a dat o mare luptă între englez şi burghez. Ca 

englez, trebuie să vă cer garanţia Guvernului român pentru aranjamentul pe care îl 

sugeraţi cu privire la datoriile comerciale ale românilor. Însă burghezul a triumfat. 

Când vreun stat garantează plata unor datorii particulare, limitele care despart creditele 

publice de cele particulare încetează să mai existe şi în acest fel statul încetează să mai 

fie un stat burghez. Ei bine, eu vreau ca România să rămână un stat burghez“. 

 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
499

, îmi este dragă. 

 Astăzi, pentru mine, Sir Austen Chamberlain este reprezentat de soţia sa, Lady 

Chamberlain, şi de fratele său, Neville Chamberlain
500

, 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. 

 Şi cum să descriu prietenia lui Winston Churchill a cărui inteligenţă strălucită este 

aliată cu un foc sacru neîntrecut? 

 Iar în timp ce vorbesc despre el, trebuie să mulţumesc prietenilor mei englezi, Lordul 

Cecil, Winston Churchill, generalul Spears
501

, Alfred Bossom, Dalton
502

, Noel Baker
503

, dl 

Madge, W. Steed
504

 şi Seton-Watson
505

, alături de mulţi alţii care, în iunie 1937, mi-au oferit 

prilejul să vorbesc despre condiţiile menţinerii păcii existente şi despre toate problemele 

internaţionale, cu referire specială la interesele româneşti: de două ori în Parlamentul britanic 

(o dată în faţa majorităţii
506

 şi o dată în faţa Partidului Laburist
507

); la Universitatea Oxford
508

; 

la Institutul Regal pentru Afacerile Internaţionale
509

; la Comitetul pentru Pace şi Apărare
510

 

                                                 
499

 Joseph Chamberlain. 
500

 Arthur Neville Chamberlain. 
501

 Edward Louis Spears. 
502

 Hugh Dalton of Forest and Frith. 
503

 Philip John Noël Baker. 
504

 Henry Wickham Steed. 
505

 Robert William Seton-Watson. 
506

 Despre metodele practice de a pǎstra pacea existentǎ – 3 iunie 1937. 
507

 Orientarea în politica internaţionalǎ a democraţiilor europene – 9 iunie 1937. 
508

 Situaţia internaţionalǎ actualǎ – 4 iunie 1937. 
509

 Este de dorit reforma Pactului Societǎţii Naţiunilor? – 9 iunie 1937. 
510

 14 iunie 1937. 



576 

 

etc. Nu am fost în măsură să accept toate invitaţiile pe care le-am primit
511

, întrucât a trebuit 

să fiu la Bratislava, la 19 iunie 1937, pentru a fi făcut doctor honoris causa
512

. 

 Toate aceste conferinţe au fost strict particulare. 

 Cu privire la relaţiile dintre România şi Marea Britanie am arătat deja în altă parte – 

însă adevărul suportă repetarea – că România nu este situată într-o zonă în care interesele 

britanice sunt în joc în mod deosebit şi nici nu este riverana unei mări în care Marea Britanie 

este special interesată. În consecinţă, dacă România menţine relaţii bune cu toţi vecinii săi şi 

dacă ea nu este un factor de tulburare a păcii, dacă evită ideologii exagerate în orice direcţie, 

dacă urmează o politică conformă preceptelor moralităţii, dacă este strâns legată de statele 

care preocupă în mod direct Marea Britanie, cum este Franţa, şi dacă acţionează în 

conformitate cu marile principii ale Societăţii Naţiunilor, atunci ea poate obţine sprijinul 

moral al Marii Britanii. 

 Cine nu înţelege semnificaţia sprijinului moral al Marii Britanii ar face mai bine să 

înceteze să se mai amestece în politica europeană. 

 Ajutorul material al Marii Britanii nu poate veni decât pe cale de consecinţă, atunci 

când există identitate de interese între România şi Marea Britanie, şi în urma unei hotărâri 

spontane a Marii Britanii de a apăra acest interes britanic. 

 
  

                                                 
511

 A fost invitat şi de cǎtre Universitatea din Cambridge, dar nu a putut da curs invitaţiei. 
512

 Cu această ocazie a pronunţat cuvântarea Ordinea în gândire. 
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STATELE UNITE ALE AMERICII 

 

 

 Cu suprafaţa lor, inclusiv posesiunile, de 3.617.000 mile pătrate – adică o suprafaţă 

aproape echivalentă cu cea a întregii Europe – cu populaţia lor de 137.255.000 locuitori, cu 

poziţia lor geografică singulară, care le ţine la distanţă egală de tulburările politice din Asia şi 

cele din Europa, cu Doctrina
513

 Monroe
514

, care împiedica orice intervenţie străină pe 

continentul american şi cu hotărârea pe care au luat-o de a nu se amesteca în viaţa politică 

tulbure a Europei, Statele Unite ale Americii constituie o lume aparte care, mai mult decât 

oricare alta, îşi poate permite să trăiască singură. 

 Fără a exagera şi fără a pierde din vedere faptul că ideea anglo-saxonă de dreptate 

creează o predispoziţie favorabilă pentru revizionism, trebuie să remarcăm cu satisfacţie 

cuvintele preşedintelui Roosevelt, atunci când a declarat recent că neutralitatea nu mai este o 

garanţie pentru Statele Unite. 

 Statele Unite îşi pot permite luxul unei politici de punere în aplicare a oricărui tip de 

doctrină socială şi, înainte de toate, ambiţia de a stabili noi idealuri de viaţă. 

 Aceasta fiind situaţia, s-ar părea că nu este mult de spus cu privire la relaţiile existente 

între România şi Statele Unite. 

 Aceasta ar fi o concluzie foarte pripită. 

 Există o viaţă spirituală care este de o importanţă chiar mai mare decât existenţa 

materială. 

 În domeniul spiritual, tăria legăturilor care unesc România cu Statele Unite este cât se 

poate de izbitoare. 

 S-a spus despre S.U.A. că, după ce aduce copii pe lume, îi părăseşte la poarta Europei. 

 Această afirmaţie nu prea este conformă cu faptele, întrucât sufletul S.U.A. este deja 

plin de propriile sale idealuri. 

 Să presupunem, totuşi, că Europa ar putea deveni Stânca Tarpeiană
515

 a Americii. 

 Ce noroc pentru Europa în conjunctura actuală! 

 Am putea oare noi, europenii, să găsim destul timp liber şi să ne desprindem de 

dificultăţile noastre pentru a crea noi idealuri de viaţă, în aceeaşi măsură ca şi în trecut? 

 Când un stat european se ridică deasupra nevoilor sale zilnice şi examinează marele 

obiectiv spre care, în realitate, năzuieşte întreaga comunitate pe care el o reprezintă, atunci el 

recapătă conştiinţa adevăratei sale fiinţe şi exprimă adesea un ideal american. 

 Cea mai mare parte a Europei îşi bazează viaţa internaţională pe Societatea Naţiunilor. 

Aceasta a fost situaţia în special în trecut şi se afirmă că aşa este şi în prezent. 

 Când Europa îşi aminteşte să-şi reglementeze litigiile în conformitate cu marile 

principii umaniste conţinute în Pactul Societăţii Naţiunilor şi doreşte să se supună 

recomandărilor marelui preşedinte Wilson
516

, atunci idealul american grăieşte în sufletul ei. 

 Când Europa aplică Pactul Societăţii Naţiunilor numai în parte – şi într-o formă 

deformată, ezitând şi făcând compromisuri numai pentru a ajunge la rezultate de neconceput – 

atunci glasul Europei de azi este cel care grăieşte în sufletul ei. 

                                                 
513

 Doctrina Monroe. Doctrină de politică externă prezentată în mesajul adresat de preşedintele S.U.A., James 

Monroe, Congresului (la 2 decembrie 1823), exprimând opoziţia S.U.A. faţă de politica intervenţionistă a ţărilor 

europene în treburile Americii Latine. Doctrina Monroe conţine unele principii pozitive pentru etapa istorică în 

care a fost lansată, în comparaţie cu diplomaţia monarho-feudală a Sfintei Alianţe. Caracterul complex şi 

contradictoriu al Doctrinei Monroe a reieşit mai clar în domeniul relaţiilor concrete între S.U.A. şi statele latino-

americane. 
514

 James Monroe. 
515

 Stânca Tarpeiană – stânca de pe colina Capitoliului din Roma de pe care erau aruncaţi în prăpastie trădătorii. 
516

 Thomas Woodrow Wilson. 
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 Este adevărat că avem astăzi în Europa gânditori care încearcă să continue marea 

tradiţie a predecesorilor lor. 

 Însă acţiunea este acum mai urgentă ca oricând. 

 Preşedintele Roosevelt a dat lumii un exemplu de reforme în toate domeniile, exemplu 

ce ar fi deformat dacă ar fi aplicat la condiţiile Europei, din cauza lipsei de putere şi de 

idealuri identice. 

 Însă preşedintele Roosevelt a dat Europei şi principii călăuzitoare de politică externă 

care trebuie, datorită forţei ideilor sale, să fie acceptate de toată lumea. 

 Într-adevăr, în S.U.A., preşedintele Roosevelt, datorită reformelor sale interne
517

, a 

meritat încrederea ţării şi a fost reales
518

. 

 În afară de aceste reforme interne, există însă o ideologie a preşedintelui Roosevelt 

care poate, ea singură, să salveze Europa de pericolele care o ameninţă în prezent: extrema 

dreaptă şi extrema stângă. 

 Cu ocazia celei de a 150-a aniversări a Constituţiei
519

 americane, preşedintele 

Roosevelt a rostit cuvinte care trebuie să constituie o biblie pentru toate democraţiile 

europene, inclusiv pentru democraţia română: 

 „În ultimul timp auzim voci care contestă net ideea democratică de guvern 

reprezentativ. 

 Nu negăm că metodele contestatarilor, fie că se numesc comunişti sau dictatori 

sau militari, au făcut ca mulţi dintre cei care trăiesc sub conducerea lor să dobândească 

anumite bunuri materiale pe care nu le-au obţinut în democraţiile pe care n-au reuşit să 

le facă să funcţioneze. 

 Şomajul a fost redus – deşi faptul se datorează producţiei turbate de 

armamente. Există ordine – deşi aceasta este menţinută prin teamă, pe seama 

libertăţii drepturilor individului. 

 Deci, conducătorii lor râd de toate constituţiile, prezic copierea propriilor lor 

metode şi fac profeţii cu privire la apropiatul sfârşit al democraţiei în lumea întreagă. 

 Atât această atitudine, cât şi această profeţie sunt dezminţite de aceia dintre noi 

care mai cred încă în democraţie, adică de majoritatea covârşitoare a naţiunilor lumii 

şi majoritatea covârşitoare a popoarelor lumii. 

 Iar această dezminţire se bazează pe două raţiuni care vor fi întotdeauna juste. 

 Prima raţiune este că oamenii moderni, bărbaţi şi femei, nu vor să încredinţeze 

de bună voie unui om sau unui grup sarcina guvernării lor permanente. În ultimă 

instanţă, ei vor insista nu numai asupra dreptului de a alege pe cel care urmează să-i 

guverneze, dar şi asupra reconsiderării periodice a acestei alegeri prin intermediul 

exercitării libere a dreptului la vot. 

 Iar a doua raţiune este că situaţia mondială creată de aceste noi forme de 

guvernare ameninţă civilizaţia. Armamentele şi deficitele se adună. Piedicile în calea 

                                                 
517

 Chiar înainte de intrarea în funcţiune (4 martie 1933), F. D. Roosevelt a pregătit un program economic şi 

social împotriva crizei („New Deal“). Începând din martie 1933, F.D. Roosevelt a reuşit să obţină din partea 

Congresului votarea unei serii de legi care vor îndepărta Statele Unite de concepţia pur liberală asupra economiei 

şi le vor face să cunoască intervenţionismul de stat. Primele măsuri de urgenţă au fost de ordin bancar 

(moratoriul; reformele din mai–iunie 1933), financiar (devalorizarea dolarului cu 38 la sută în aprilie; 

abandonarea etalonului aur) şi economic: lupta contra superproducţiei agricole prin jocul indemnităţilor 

(Agricultural Adjustment Act), controlul concurenţei şi al condiţiilor de folosire a forţei de muncă în industrie 

(National Industrial Recovery Act). Pentru a lupta contra şomajului, au fost adoptate o serie de măsuri sociale şi 

economice. Printre acestea din urmă se înscrie programul de amenajare a Văii Tennessee de către Tennessee 

Valley Authority. 
518

 La 4 martie 1937, Franklin Delano Roosevelt avea să-şi reînceapă cel de al doilea mandat  de preşedinte al 

S.U.A. 
519

 Constituţia S.U.A. (în vigoare, cu amendamente, până azi) a fost adoptată în 1787. 
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comerţului se înmulţesc, iar navele comerciale sunt ameninţate în marea liberă. Frica 

se răspândeşte în toată lumea – frica de agresiune, frica de invazie, frica de revoluţie, 

frica de moarte“. 

 Putea oare un om cu responsabilităţi atât de mari să dea o lecţie de umanism mai 

admirabilă decât aceasta? 

 România poate fi salvată de pericolele care o ameninţă numai aplicând cu stricteţe 

această lecţie: printr-o politică internă democratică, iar, în afară, printr-o politică de apărare a 

tuturor frontierelor sale prin pacte de asistenţă mutuală cu vecinii săi. 
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AMERICA DE SUD 

 

 

 Încă din 1920, adică de la crearea Societăţii Naţiunilor, România a fost legată printr-o 

strânsă colaborare de statele Americii de Sud. 

 Activitatea internaţională a acestor state se caracterizează prin natura dezinteresată a 

politicii lor. 

 Ne dăm oare seama că în fiecare an aceste state americane îşi trimit delegaţii la 

Geneva? De ce fac aceşti delegaţi călătorii cu o durată de două săptămâni şi mai bine? 

 În propriul lor interes? Nu. 

 Eu pot înfăţişa un tablou foarte semnificativ al colaborării cu statele Americii de Sud 

la Geneva, când îmi amintesc de răposatul meu prieten, de Villegas
520

, fostul ambasador al 

Chile, unul dintre cei trei raportori ai Comitetului prezidat de Sir Austen Chamberlain, în 

chestiunea optanţilor
521

, când mă gândesc la torturile pe care trebuie să le fi îndurat din cauza 

mustrărilor de conştiinţă pe care le-a simţit la auzul înfruntărilor oratorice Apponyi
522

 – 

Titulescu în faţa Consiliului Societăţii, când îmi amintesc de munca pe care el trebuie să o fi 

depus pentru a înţelege reforma agrară din România
523

, precum şi detaliile executării ei în 

fiecare sat transilvănean în care exista câte un magnat ungur şi când mă gândesc la toate 

numele româneşti pe care el a trebuit să le memoreze. 

 Delegaţii Americii de Sud au venit la Geneva pentru un ideal, cel al securităţii 

colective. Iar în timp ce Geneva stă pe loc, statele Americii de Sud desăvârşesc organizarea  

 

 

păcii prin pacte proprii, cum sunt Pactul Saavedra Lamas
524

 şi Pactul Pan-American
525

. 

                                                 
520

 Echiburú Enrique Villegas. 
521

 Nicolae Titulescu a avut o contribuţie esenţială în rezolvarea problemei optanţilor, dezbătută în faţa diferitelor 

instanţe internaţionale, din 1922 până în 1930. Aproximativ 500 de moşieri unguri din Transilvania, care 

optaseră pentru cetăţenia maghiară (folosindu-se de prevederile în acest sens ale Tratatului de pace de la 

Trianon) fuseseră expropriaţi prin Reforma agrară legiferată de Guvernul român în 1921. Nemulţumiţi de 

pierderea pământului, ei s-au adresat mai întâi tribunalelor româneşti, apoi Conferinţei ambasadorilor de la Paris 

(1922) şi Consiliului Societăţii Naţiunilor, susţinând ilegalitatea exproprierii în raport cu prevederile Tratatului 

de pace de la Trianon, precum şi aplicarea inegală a legii exproprierii în defavoarea proprietarilor unguri. 

„Optanţii“ revendicau, de asemenea, o indemnizare sporită pentru pământul pierdut. Din aprilie 1923, când 

problema a fost dezbătută în Consiliul Societăţii Naţiunilor, şi până la soluţionarea ei în 1930, Nicolae Titulescu 

a apărat, cu fermitate şi inteligenţă, drepturile României şi a realizat, în cadrul unor dezbateri memorabile, având 

oponent pe contele Apponyi, câteva aprofundate analize ale punctelor în litigiu. În cele din urmă, diferendul a 

căpătat o rezolvare definitivă, prin Acordurile de la Haga (1930), odată cu reglementarea datoriilor şi a 

reparaţiilor de război. Principalele sale intervenţii au avut loc la 20 şi 23 aprilie 1923, 27 mai 1923, 5 iulie 1923, 

5 septembrie 1925, 2 iulie 1927, 17 şi 19 septembrie 1927, 8, 9 şi 12 martie 1928. În esenţă, în cadrul acestor 

intervenţii, Nicolae Titulescu a susţinut: deplina compatibilitate între exproprierea din 1921 şi prevederile 

Tratatului de pace de la Trianon, inclusiv cu Statutul minorităţilor; egalitatea perfectă de tratament în aplicarea 

reformei agrare; dreptul suveran al statului român de a proceda la expropriere; rolul pozitiv al Reformei agrare 

pentru menţinerea şi consolidarea structurii social-economice a ţării, ca şi pentru menţinerea ordinii sociale într-o 

întreagă regiune a Europei. 
522

 Conte Albert Apponyi. 
523

 La 17 iulie 1921, a fost adoptată legea pentru definitivarea Reformei agrare în Vechiul Regat. Potrivit 

normelor de expropriere, stabilite de Guvernul Alexandru Averescu, s-a asigurat exproprierea a 6.008.098 

hectare, dintre care 3.998.753 hectare arabil (în toată România), inclusiv Transilvania. La 30 iulie s-a adoptat 

Legea pentru definitivarea reformei agrare în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. 
524

 Tratatul de neagresiune şi conciliere, cunoscut în analele diplomatice sub denumirea de „Pactul Saavedra 

Lamas“, după numele ministrului de Externe argentinian căruia i-a aparţinut iniţiativa, a fost semnat de 

Argentina, Statele Unite ale Braziliei, Chile, Statele Unite ale Mexicului, Paraguay şi Uruguay, la Rio de Janeiro, 

la 10 octombrie 1933. Menit a completa dispoziţiile Pactului Briand-Kellogg de renunţare la război, încheiat la 
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 Înainte de a discuta aceste Pacte, aş dori să subliniez elementele caracteristice ale 

colaborării statelor Americii de Sud la Geneva. 

 a) Prezenţa lor dă Societăţii Naţiunilor caracterul ei de universalitate. 

 Statele Unite ale Americii fiind absente, iar alte state neeuropene, cu excepţia Chinei, 

fie că au ţările lor de obârşie în Europa, fie că au teritorii europene legate de teritorii din alte 

continente, în afara statelor din America de Sud, Societatea Naţiunilor ar fi mai curând o 

Societate europeană, cu interese care se extind şi în alte continente, decât o Societate 

universală a Naţiunilor. 

 b) Nu a fost problemă în care statele Americii de Sud şi România să nu fi exprimat 

atitudini similare, şi aceasta fără consultări prealabile. 

 Eu nu cred în rasă din punct de vedere biologic. Ceea ce am constatat în urma 

colaborării mele cu statele Americii Centrale şi de Sud mă îndreptăţeşte să spun că, dacă prin 

rasă se înţelege o anumită mentalitate, se poate zice că mentalitatea sud-americanilor şi 

mentalitatea noastră sunt identice, cu singura deosebire că sud-americanul este mai tăcut decât 

românul. 

 Atunci când un român este chemat să colaboreze cu sud-americanii, frăţia de spirit 

care îi uneşte se vădeşte de îndată şi se creează între ei legături trainice de prietenie. 

 De aceea, pe când eram ministru al Afacerilor Străine, am înfiinţat cinci legaţii în 

America Centrală şi de Sud: în Mexic
526

, Venezuela
527

, Brazilia
528

, Argentina
529

 şi Chile
530

. 

 Dacă nu am fost în stare să facem mai mult
531

, aceasta se datorează faptului că bugetul 

nu ne-a permis. Totuşi, statele din America Centrală şi de Sud trebuie să înţeleagă gestul 

României ca un omagiu ce le este adresat tuturor. Acest omagiu nu trebuie apreciat după 

extinderea sa, ci ţinându-se seama de intenţia care i-a stat la bază. 

 În calitatea sa de ministru al Afacerilor Străine al Argentinei, dl Saavedra Lamas
532

 a 

semnat Pactul de la Rio de Janeiro la 10 octombrie 1933, Brazilia fiind reprezentată atunci de 

dl de Mello Franco
533

, ministru al Afacerilor Străine. 

 Acest Pact interesează îndeaproape România întrucât atât Mica Înţelegere, cât şi 

Înţelegerea Balcanică au aderat la el, cu anumite rezerve cerute de situaţia din Europa. 

                                                                                                                                                         
Paris la 27 august 1928, Pactul Saavedra Lamas prevedea organizarea unui sistem permanent de conciliere în 

conflictele internaţionale. Înscriindu-se în rândul eforturilor generale menite să prevină războiul, iniţiativa 

Guvernului argentinian de a încheia acest pact la care erau chemate să adere toate statele dornice de pace, fără 

distincţie geografică sau discriminări de alt ordin, tindea să contribuie la întărirea politicii antirevizioniste în 

America de Sud, ca şi în Europa, precum şi la lărgirea cadrului unei cât mai strânse colaborări în problemele 

păcii între statele celor două continente. Statele membre ale Micii Înţelegeri au aderat la acest tratat la 12 

decembrie 1934. 
525

 S-a semnat la 23 decembrie 1936, la Buenos Aires, de către Argentina, Paraguay, Honduras, Costa Rica, 

Venezuela, Perú, Salvador, Mexic, Brazilia, Uruguay, Guatemala, Nicaragua, Republica Dominicană, Columbia, 

Panamá, Statele Unite ale Americii, Chile, Ecuador, Bolivia, Haiti, Cuba. 
526

 La 1 octombrie 1935, Dimitrie Drăghicescu a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Ciudad de Mexico. 
527

 La 1 ianuarie 1936, Alexandru Cretzianu a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Caracas. 
528

 La 31 decembrie 1927, Caius Brediceanu a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

României la Rio de Janeiro. 
529

 La 26 martie 1928, Caius Brediceanu a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Buenos Aires (cu reşedinţa la Rio de Janeiro). 
530

 La 1 octombrie 1935, Nicolae Dianu a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Santiago de Chile. 
531

 Nicolae Titulescu a omis în această enumerare stabilirea de relaţii diplomatice între România şi Uruguay. La 

1 octombrie 1935, Alexandru Buzdugan a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Montevideo (cu reşedinţa la Buenos Aires). 
532

 Carlos Saavedra Lamas. 
533

 Afranio de Mello Franco. 
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 În articolul 1 al Pactului, Înaltele Părţi Contractante declară în mod solemn că 

condamnă războaiele de agresiune între ele sau împotriva altor state şi că soluţionarea 

litigiilor sau conflictelor de orice natură care s-ar putea ivi între ele nu va trebui să se facă în 

alt fel decât prin mijloacele pacifice prevăzute de dreptul internaţional. 

 Articolul 2 prevede că, între Înaltele Părţi Contractante, chestiunile teritoriale nu 

trebuie să se rezolve prin violenţă şi că ele nu vor recunoaşte nici o reglementare teritorială 

decât dacă ea va fi obţinută prin mijloace pacifice, nici validitatea ocupaţiunii sau achiziţiunii 

de teritorii care ar fi efectuate prin forţa armelor. 

 Articolul 3 al Pactului se referă la eforturile comune pe care urmează să le facă Înaltele 

Părţi Contractante în cazul violării articolelor 1 sau 2. 

 În articolul 4, Înaltele Părţi Contractante se obligă a supune la procedura conciliaţiunii 

prevăzută în Pact orice conflicte menţionate în mod special, ca şi oricare altele putându-se ivi 

în raporturile lor reciproce, fără alte rezerve decât acelea enumerate în articolul 5. 

 Articolul 5 enumeră diferitele rezerve exprese, singurele ce pot fi făcute la semnarea şi 

ratificarea Pactului sau când se aderă la el. 

 În articolul 6, în lipsa unei Comisii permanente de conciliaţiune sau a altui organism 

internaţional însărcinat cu aceleaşi funcţiuni, în virtutea vechilor tratate aflate încă în vigoare, 

Înaltele Părţi Contractante se angajează să supună diferendele lor anchetei şi examenului unei 

Comisiuni de conciliaţiune a cărei componenţă este specificată. 

 În articolul 7 se acordă jurisdicţie tribunalelor şi Curţilor Supreme de Justiţie pentru ca 

acestea, în conformitate cu legislaţia internă a fiecărui stat, să interpreteze constituţia, tratatele 

sau principiile generale ale dreptului comun, ca ultima sau singura instanţă, în toate cazurile 

în care intră jurisdicţia lor respectivă. 

 Este important de remarcat că în Tratatul Saavedra Lamas dreptul intern este astfel 

plasat pe o treaptă mai înaltă decât dreptul internaţional, ceea ce este contrar concepţiei 

europene. 

 Potrivit acestei concepţii, legile interne şi chiar constituţia sunt simple fapte dominate 

de tratatele internaţionale şi de ordinea de drept pe care acestea o creează. 

 Tratativele pentru aderarea Micii Înţelegeri la Pactul sus-menţionat au avut loc la 

Geneva între ambasadorul Cantilo
534

 şi mine, în calitatea mea de preşedinte în exerciţiu al 

Micii Înţelegeri. Iată textul notei pe care am trimis-o excelenţei sale ambasadorul Cantilo, la 

12 decembrie 1934: 

„Geneva, 12 decembrie 1934 

Excelenţă, 

 Ca prezident al Micii Înţelegeri, am onoarea a aduce la cunoştinţa excelenţei 

voastre că cele trei guverne ale Micii Înţelegeri (România, Cehoslovacia şi Iugoslavia) 

au hotărât să-şi dea adeziunea lor la Tratatul de la Rio de Janeiro – Carlos Saavedra 

Lamas – în condiţiunile specificate mai jos, care fac un tot indivizibil cu adeziunea lor: 

 1) Această adeziune nu va putea aduce atingere, în nici un mod, nici să 

constituie o novaţiune sau modificare de orice natură ar fi, în raport cu angajamentele 

anterioare, în special cu acelea rezultând din Pactul Societăţii Naţiunilor, Pactul 

Briand-Kellogg, Tratatele de la Londra din 3 şi 4 iulie 1933, Tratatele de alianţă, din 

adeziunea la clauza facultativă a articolului 36 al Statutului Curţii Permanente de 

Justiţie Internaţională de la Haga etc., angajamente care rămân toate în vigoare fără 

extindere şi nici restricţiune prin faptul adeziunii de faţă. 

 2) Cum cele trei state ale Micii Înţelegeri sunt membre ale Societăţii 

Naţiunilor, urmează că în afara Pactului Societăţii Naţiunilor procedura de conciliere 
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 José Maria Cantilo. 
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prevăzută prin Tratatul de la Rio de Janeiro nu va putea juca decât după ce se va fi 

obţinut consimţământul statelor interesate în fiecare caz particular. 

 Această rezervă este în strictă conformitate cu articolul 5 al Tratatului de la Rio 

de Janeiro. 

 În conformitate cu dispoziţiunile constituţionale ale fiecăruia dintre cele trei 

state şi în aplicarea paragrafului d al articolului 5 al Tratatului de la Rio de Janeiro, 

ţinem de asemenea să stipulăm în mod expres că orice afacere de competinţa interioară 

a fiecăruia dintre cele trei state nu va putea fi adusă ulterior pentru o nouă judecare sau 

conciliere înaintea vreunui organ internaţional, oricare ar fi acesta. 

 3) Adeziunea de faţă nu va putea implica din partea statelor Micii Înţelegeri o 

recunoaştere directă sau indirectă a unui litigiu teritorial oarecare sau a unei schimbări 

a punctului lor de vedere că nu pot fi litigii teritoriale în starea actuală a frontierelor 

fără excepţiune. Ea nu va putea, de asemenea, comporta extinderea sau novaţiunea 

obligaţiunilor asumate de către ele prin Pactul Societăţii Naţiunilor şi nici acceptarea 

unei conciliaţiuni sau soluţiuni judiciare ori arbitrale pentru chestiunile rezervate de 

către cele trei state în momentul adeziunii lor la clauza facultativă a articolului 36 al 

Statutului Curţii Permanente de Justiţie Internaţională, în special: orice chestiune de 

fond sau de procedură putând aduce direct sau indirect discutarea integrităţii teritoriale 

actuale şi a drepturilor suverane ale acestor state, inclusiv acelea asupra porturilor şi 

căilor de comunicaţie. 

 Recurg la binevoitoarea mijlocire a excelenţei voastre pentru a face 

comunicarea de mai sus Guvernului Republicii Argentina şi pentru a-i exprima 

convingerea noastră că colaborarea statelor Micii Înţelegeri cu cele ale Americii de 

Sud, în condiţiunile stipulate mai sus, nu poate fi decât un element mai mult de 

apropiere şi de consolidare a Păcii. 

 Am onoarea de a fi umilul servitor al excelenţei voastre, 

(semnat) N. Titulescu 

Ministrul Afacerilor Străine 

al României 

Preşedintele în exerciţiu 

al Micii Înţelegeri“. 

 

 Câteva zile mai târziu, dl Cantilo mi-a comunicat următoarea telegramă: 

„Buenos Aires, 17 decembrie 1934 

  Ambasadorului Cantilo, 

  Roma. 

 Excelenţa voastră îl poate informa pe dl Titulescu că suntem întru totul de 

acord cu rezervele propuse şi că guvernul nostru acceptă cu mare plăcere aderarea 

acestor ţări, obţinută cu ajutorul eminentei personalităţi a dlui Titulescu. El poate fi 

sigur că această legătură, creată în scopuri paşnice nobile, va fi urmată de alte 

acorduri, care să întărească relaţiile noastre amicale în toate domeniile, spre avantajul 

nostru reciproc. 

 Transmiţându-vă salutul meu, doresc să vă mulţumesc pentru negocierile duse 

de dv. cu succes. 

Saavedra Lamas“ 

 

 La Tratatul Saavedra Lamas trebuie să adăugăm Convenţiile adoptate de Conferinţa 

interamericană pentru menţinerea păcii, care s-a ţinut la Buenos Aires între 1 şi 23 decembrie 

1936. Potrivit hotărârii unanime a Conferinţei, aceste rezoluţii au fost comunicate oficial de 
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către preşedintele Conferinţei interamericane, dl Saavedra Lamas, ministrul Afacerilor Străine 

al Republicii Argentina, Societăţii Naţiunilor. 

 Aceste Convenţii includ următoarele: 

 Convenţia pentru menţinerea, păstrarea şi restabilirea păcii; 

 Tratatul cu privire la prevenirea diferendelor; 

 Tratatul interamerican cu privire la bunele oficii şi la mediere; 

 Convenţia pentru coordonarea, extinderea şi asigurarea îndeplinirii Tratatelor existente 

între statele americane; 

 Convenţia cu privire la şoseaua panamericană; 

 Convenţia pentru promovarea relaţiilor culturale interamericane; 

 Convenţia pentru schimbul de publicaţii; 

 Convenţia privind facilităţile pentru expoziţiile artistice; 

 Convenţia privind orientarea paşnică a instrucţiunii publice; 

 Convenţia privind facilităţile pentru filmele educative şi de propagandă; 

 Şi Actul Final al Conferinţei interamericane pentru menţinerea păcii. 

 Ar prezenta interes să menţionez câteva dintre prevederile Convenţiilor de mai sus. 

 

Convenţia pentru menţinerea, păstrarea 

şi restabilirea păcii 

 

 Articolul I al acestei Convenţii prevede: 

 „În cazul în care pacea Republicilor Americane este ameninţată şi în scopul de 

a coordona eforturile pentru prevenirea războiului, oricare dintre guvernele 

Republicilor Americane semnatare ale Tratatului de la Paris din 1928 sau ale 

Tratatului de neagresiune şi conciliere din 1933, sau ale ambelor, fie că este sau nu 

membră a altor organizaţii de pace, se va consulta cu celelalte guverne ale 

Republicilor Americane, care, într-un asemenea caz, se vor consulta împreună în 

scopul de a găsi şi a adopta metodele unei colaborări paşnice“. 

 Articolul II prevede: 

 „În cazul unei stări de război sau a unei posibile stări de război între statele 

americane, guvernele Republicilor Americane reprezentate la această Conferinţă vor 

întreprinde neîntârziat consultările reciproce necesare pentru a efectua un schimb de 

păreri şi a căuta, în cadrul obligaţiilor ce rezultă din pactele sus-menţionate şi din 

preceptele moralei internaţionale, o metodă de colaborare paşnică; iar în cazul unui 

război internaţional în afara Americii care ar putea ameninţa pacea Republicilor 

Americane, astfel de consultări vor avea loc, de asemenea, pentru a determina 

momentul potrivit şi modul în care statele semnatare, dacă doresc aceasta, ar putea 

eventual colabora în cadrul unei acţiuni menite să păstreze pacea Continentului 

American“. 

 În Articolul III „se convine că orice chestiune privind interpretarea prezentei 

Convenţii, care nu a fost posibil să fie reglementată prin canale diplomatice, să fie 

supusă procedurii de conciliere prevăzută prin acordurile existente, arbitrajului sau 

reglementării judiciare“. 

 Pe lângă aceasta, Articolul IV al Convenţiei stipulează procedura de ratificare. 

 Articolul V prevede: 

 „Prezenta Convenţie nu are termen de încetare a valabilităţii, însă poate fi 

denunţată printr-o notificare făcută cu un an înainte, după expirarea perioadei de un an 

Convenţia încetându-şi valabilitatea în ceea ce priveşte partea care o denunţă, dar 

rămânând în vigoare pentru celelalte state semnatare. Denunţările vor fi adresate 

Guvernului Republicii Argentina, care le va transmite celorlalte state contractante“. 
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 Într-un protocol adiţional la această Convenţie, Statele Americane, inclusiv Statele 

Unite, afirmă principiul fundamental al dreptului internaţional american, în sensul că: „nici un 

stat nu are dreptul să intervină în afacerile interne sau externe ale altui stat“. 

 

Tratatul cu privire la prevenirea diferendelor 

 

 Articolul I al acestui Tratat prevede: 

 „Înaltele Părţi Contractante se angajează să stabilească comisii bilaterale mixte 

permanente compuse din reprezentanţi ai guvernelor semnatare, care vor fi constituite, 

în fapt, la cererea oricăruia dintre acestea, iar fiecare parte va notifica celorlalte 

guverne semnatare despre asemenea cereri“. 

 Articolul II prevede: 

 „Datoria comisiilor sus-menţionate va fi de a studia, cu scopul principal de a le 

elimina în măsura posibilului, cauzele dificultăţilor sau litigiilor viitoare, precum şi de 

a propune măsuri legale suplimentare sau detaliate, de dorit să fie întreprinse pentru a 

promova, cât se poate de mult, aplicarea cuvenită şi corespunzătoare a Tratatelor în 

vigoare între părţile respective şi de a promova, de asemenea, dezvoltarea unor relaţii 

tot mai bune în toate domeniile între cele două ţări despre care este vorba în fiecare 

caz“. 

 Articolul III prevede: 

 „După fiecare şedinţă a oricărei dintre aceste comisii de prevenire se va redacta 

o minută, semnată de membrii comisiei respective, prezentând consideraţiile şi 

hotărârile acesteia, iar această minută va fi transmisă guvernelor reprezentate în 

comisii“. 

 

Convenţia pentru coordonarea, extinderea şi asigurarea 

îndeplinirii Tratatelor existente între statele americane 

 

 Articolele 1–6 ale acestei Convenţii amintesc tratatele care leagă deja statele 

americane: 

 Tratatul cu privire la evitarea şi prevenirea conflictelor între statele americane, semnat 

la Santiago, la 3 mai 1923 (cunoscut drept Tratatul Gondra)
535

; 

 Tratatul privind renunţarea la război, semnat la Paris, la 28 august 1928 (cunoscut 

drept Pactul Kellogg-Briand sau Pactul de la Paris); 

 Convenţia generală de conciliere interamericană, semnată la Washington, la 5 ianuarie 

1929; 

 Tratatul general de arbitraj interamerican, semnat la Washington, la 5 ianuarie 1929; 

 Tratatul de neagresiune şi conciliere, semnat la Rio de Janeiro, la 10 octombrie 1933 

(cunoscut drept Tratatul Saavedra Lamas). 

 Este important de reţinut că, în articolul 6 al acestei Convenţii, „fără a prejudicia 

principiile universale ale neutralităţii prevăzute pentru cazul unui război internaţional în 

afara Americii şi fără a afecta îndatoririle contractate de acele state americane care sunt 

membre ale Societăţii Naţiunilor, Înaltele Părţi Contractante îşi reafirmă loialitatea faţă de 

principiile enunţate de cele cinci acorduri menţionate“. 
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 Începând din anul 1889, de când Conferinţele panamericane au început să se ţină periodic, preocuparea 

esenţială a statelor latino-americane a fost aceea de a crea un instrument diplomatic eficace pentru prevenirea şi 

soluţionarea conflictelor internaţionale pe continentul american. Printre aceste instrumente, unul dintre cele mai 

importante a fost „Tratatul pentru reglementarea paşnică a conflictelor între statele americane“, semnat la a V-a 

Conferinţă pan-americană de la Santiago de Chile, la 3 mai 1923, cunoscut sub numele de „Tratatul Gondra“, 

după numele omului politic paraguaian Manuel Gondra. 
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Convenţia privind orientarea paşnică a instrucţiunii publice 

 

 Aş dori să subliniez următoarea prevedere, conţinută în articolul I: 

 „Înaltele Părţi Contractante convin să organizeze în instituţiile lor de 

învăţământ public predarea principiilor reglementării paşnice a litigiilor internaţionale 

şi renunţării la război ca instrument al politicii naţionale, precum şi aplicarea practică 

a acestor principii.“ 

 Articolul II al Convenţiei prevede: 

 „Înaltele Părţi Contractante sunt de acord să pregătească, prin intermediul 

autorităţilor lor administrative în domeniul educaţiei publice, cursuri sau manuale de 

învăţământ adaptate pentru toate treptele şcolare, inclusiv pentru pregătirea cadrelor 

didactice, pentru a promova înţelegerea, respectul reciproc şi importanţa colaborării 

internaţionale. Persoanele însărcinate cu instrucţiunea publică vor preda în 

conformitate cu principiile exprimate în aceste manuale.“ 

 

      * 

 

 Când se menţionează statele americane este imposibil să nu te gândeşti la un mare 

număr de importanţi oameni de stat. Nu voi fi în măsură să-i menţionez pe toţi. Mă voi referi 

la patru dintre ei şi voi îndeplini o îndatorire pioasă faţă de cel de-al cincilea. 

 Voi începe cu dl Alejandro Alvarez, mare jurist şi diplomat, care a creat dreptul 

internaţional american şi a promovat codificarea lui. 

 Dl Guerrero
536

, preşedintele celei de a X-a sesiuni ordinare a Adunării Societăţii 

Naţiunilor, care, datorită cunoştinţelor sale juridice şi obiectivităţii sale, a fost ales ca membru 

al Curţii Permanente de Justiţie Internaţională şi a devenit preşedintele acesteia. 

 Apoi, dl Mello Franco, reprezentantul Braziliei la Societatea Naţiunilor, azi din păcate 

absent de la Geneva. 

 Meritele dlui Mello Franco pe arena internaţională sunt atât de mari încât, prin 

intermediul meu, ca ministru al Afacerilor Străine, România a propus candidatura sa pentru 

premiul Nobel într-un memoriu detaliat referitor la activitatea sa. 

 Dl Saavedra Lamas, preşedintele celei de a XVII-a sesiuni ordinare a Adunării 

Societăţii Naţiunilor, prin inteligenţa sa constructivă şi calităţile sale excepţionale, a făcut din 

Argentina centrul din care radiază dreptul internaţional care este singura armă împotriva 

războiului. 

 În sfârşit, nu pot încheia acest subiect fără a-mi completa referirile la unii oameni de 

stat importanţi ai Americii prin amintirea marii personalităţi a prietenului meu Aguero y 

Bethancourt
537

. 

 Datorită iubirii pe care el a purtat-o ţării sale şi României, datorită serviciilor 

valoroase pe care el le-a adus României la Geneva şi datorită contribuţiei sale extrem de 

importante la cauza păcii, pot spune că moartea dlui Aguero y Bethancourt a fost o pierdere 

ireparabilă pentru Cuba, pentru Societatea Naţiunilor şi pentru România. 

În ceea ce mă priveşte, îi datorez contactele mele apropiate cu reprezentanţii Americii 

de Sud. 

 Întrucât, în cazul meu, inima şi mintea au aceeaşi memorie, Aguero y Bethancourt este 

întotdeauna inseparabil legat de amintirile mele despre Societatea Naţiunilor. 
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 José Gustavo Guerrero. 
537

 Aristide de Aguero y Bethancourt. 
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RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA 

ŞI ALTE STATE 

 

 

 Mi-ar fi imposibil să examinez în detaliu relaţiile dintre România şi fiecare stat al 

lumii. 

 Un gând din partea României pentru fiecare dintre ele este singura modalitate de a 

împăca prietenia pe care o nutrim faţă de toate cu necesitatea de a nu lungi peste măsură 

prezentarea mea. 

 Cu privire la relaţiile
538

 dintre România şi AUSTRIA, consider că cele două ţări trebuie 

să facă eforturi comune pentru ca relaţiile lor actuale să devină mai cordiale şi mai apropiate. 

 În trecut, influenţa Vienei asupra României a fost foarte mare. Pentru mulţi români, 

Viena era un Paris mai apropiat. 

 Nu trebuie însă să se uite că sunt două chestiuni care ar putea avea o influenţă 

dăunătoare asupra relaţiilor dintre Mica Înţelegere şi Austria: chestiunea Habsburgilor
539

 şi 

Anschluss-ul
540

. 

 În câteva ocazii, Mica Înţelegere şi-a prezentat cu toată claritatea părerile asupra 

ambelor puncte. Nu este necesar, prin urmare, să ne ocupăm de ele pe larg. 

 Restaurarea Habsburgilor nu poate fi considerată drept o problemă internă a Austriei 

sau Ungariei, după cum ar dori unii conducători austrieci sau unguri. 

 Pe de altă parte, Anschluss-ul ar implica o asemenea modificare a situaţiei teritoriale 

actuale din Europa Centrală încât, după părerea mea, este o problemă care depăşeşte Mica 

Înţelegere şi afectează întreaga Europă. 

 Voi adăuga numai că procedura urmată de Austria în legătură cu reînarmarea ei nu a 

fost de natură să îmbunătăţească relaţiile acesteia cu Mica Înţelegere
541

. 
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 De la 15 august 1916 până la 5 decembrie 1920, România nu a avut reprezentanţi diplomatici la Viena. 

Primul reprezentant de după război, ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Viena, a fost 

Nicolae B. Cantacuzino, numit în această calitate la 22 septembrie 1920. 
539

 La 12 noiembrie 1918, Austria se proclamă republică. Problema restaurării monarhiei austro-ungare , sub 

conducerea lui Otto de Habsburg, a reţinut periodic atenţia cercurilor politice europene, fiind reluată mai acut 

după ascensiunea la putere a hitlerismului în Germania. Considerând restaurarea Habsburgilor o ameninţare 

pentru integritatea lor teritorială, România, Cehoslovacia şi Iugoslavia s-au pronunţat categoric împotriva 

revenirii acestora, fie în cadrul unor organisme multilaterale (sesiunile Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri: 

Bucureşti, 18–20 iunie 1934; Belgrad, 19 octombrie 1934; Bled, 29–30 august 1935; Belgrad, 8 mai 1936 ş.a.), 

fie prin demersuri pe lângă cancelariile diplomatice de la Paris şi Londra, Roma şi Berlin. Nicolae Titulescu a 

acţionat deosebit de fervent în acest plan, argumentând convingător în legătură cu pericolele politice şi sociale 

ale restaurării Habsburgilor. Nicolae Titulescu s-a opus chiar şi instalării unei regenţe în Austria, în persoana 

prinţului Stahrenberg, considerând-o o pregătire a regimului monarhic habsburgic. 
540

 Anschluss (în germ.) – alipire. Politică de cotropire şi lichidare ca stat a Austriei; promovată de imperialismul 

german după Primul Război Mondial. Una din primele încercări oficiale de realizare a acestei politici a fost 

făcută prin lansarea, la 25 martie 1931, a planului austro-german de uniune vamală, care, înfăţişat sub forma unui 

aranjament economic, viza, în fapt, realizarea Anschluss-ului şi crearea unui hinterland german în bazinul 

danubian. O dată cu venirea hitlerismului la putere în Germania (ianuarie 1933), s-au intensificat acţiunile 

cercurilor reacţionare germane şi austriece în vederea realizării acestuia. 
541

 În cadrul Conferinţei franco-britanico-italiene de la Stressa (12–14 aprilie 1935), care a analizat consecinţele 

denunţării de către Germania a clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles (16 martie 1935), participanţii au 

adoptat (la 14 aprilie 1935), la propunerea lui Benito Mussolini, o rezoluţie prin care se recomanda soluţionarea 

cererilor Austriei, Bulgariei şi Ungariei privind recunoaşterea egalităţii în drepturi în domeniul înarmărilor, pe 

calea negocierilor între statele interesate şi în cadrul garanţiilor generale şi regionale de securitate. Statele 

membre ale Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice s-au pronunţat împotriva „recomandării“ Conferinţei de 

la Stressa, interpretabilă ca o aprobare dată de cele trei mari puteri acestor state pentru a se înarma, ca şi 

împotriva procedeului aplicat, amintind de Pactul celor Patru Puteri. 
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 Nu este mai puţin adevărat că noi dorim cu toţii o Austrie austriacă. În consecinţă, 

statele Micii Înţelegeri privesc pozitiv eforturile sincere ale cancelarului Schuschnigg
542

 

pentru menţinerea independenţei politice a Austriei împotriva presiunii exercitate din două 

părţi. 

 În ceea ce priveşte UNGARIA şi BULGARIA, aceste două ţări trebuie să ia notă de 

faptul că nimic nu ne desparte de ele. Ele sunt acelea care se ţin departe de noi, cu plângerile 

lor permanente în legătură cu revizuirea şi minorităţile. 

 Dacă Ungaria şi Bulgaria şi-ar da osteneala să studieze mai îndeaproape formula mea 

cu privire la spiritualizarea frontierelor
543

, ele ar obţine rezultate mult mai substanţiale decât 

prin plângerile lor continui. 

 Iar întrucât doresc ca România să aibă relaţii foarte apropiate cu aceste două ţări, le 

spun cu toată sinceritatea părerea mea: 

 a) În ceea ce priveşte revizuirea, aceste state nu vor primi niciodată nici un centimetru 

pătrat din teritoriul românesc; 

 b) În ceea ce priveşte minorităţile, România se opune în mod clar încercărilor de a face 

din regimul unor cetăţeni români obiectul unor negocieri internaţionale. Noi vom aplica cu 

stricteţe obligaţiile ce ne revin în baza Tratatului Minorităţilor
544

. Orice depăşeşte Tratatul 

Minorităţilor, chiar dacă am aplicat asemenea măsuri în trecut, se va lovi azi de un refuz 

categoric. 

 În aceste împrejurări, sunt în favoarea grupării statelor dunărene într-un sistem 

economic, de genul celui propus de preşedintele Tardieu
545

 în anul 1933 şi pentru crearea 

căruia se străduieşte acum în mod foarte util preşedintele Hodža
546

. 

 Totuşi, sper că nu vom fi înţeleşi greşit: noi le aducem Austriei, Ungariei şi Bulgariei 

atu-uri economice atât de importante, încât nu putem accepta ideea că noi am fi principalii 
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 Kurt Eduard von Schuschnigg. 
543

 Înainte de a evoca „spiritualizarea frontierelor“, Nicolae Titulescu a pledat şi a acţionat pentru făurirea unităţii 

naţionale şi prezervarea integrităţii teritoriale, pentru consolidarea independenţei şi suveranităţii ţării. 

„Spiritualizarea frontierelor“ nu a însemnat pentru el niciodată o plasare în plan secundar a ideii apărării acestora 

şi, cu atât mai puţin, o renunţare la necesitatea apărării lor ferme. Întregul discurs politic titulescian atestă că, 

prin această sintagmă, omul politic şi diplomatul român înţelegea renunţarea la orice manifestări de autarhie, 

izolaţionism, exclusivism, că presupunea cooperare între egali, în condiţiile păstrării şi respectării drepturilor 

inalienabile ale fiecăruia. 
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 Tratatul cu privire la minorităţi dintre principalele Puteri Aliate şi Asociate, pe de o parte, şi România, pe de 

altă parte, s-a semnat la Paris la 9 decembrie 1919. Din partea României a fost semnat de generalul Constantin 

Coandă, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri (1918). 
545

 Ideea unei Confederaţii Dunărene a apărut în Franţa, imediat după Pacea de la Versailles. România, ca şi alte 

state unitare din Europa Centrală, s-a opus acestui proiect, astfel încât el a eşuat. În martie 1932, primul-ministru 

al Franţei, André Tardieu, în scopul contracarării planurilor expansioniste ale Germaniei în Europa Centrală şi al 

întăririi influenţei franceze în această zonă, a elaborat un proiect pentru crearea Uniunii Economice Danubiene, 

potrivit căruia statele din bazinul dunărean trebuiau să renunţe la clauza naţiunii celei mai favorizate şi să 

stabilească în raporturile comerciale tarife preferenţiale. Statele Micii Înţelegeri au acceptat în principiu un 

asemenea plan, dar au manifestat numeroase rezerve faţă de el. Din motive politice şi economice, ele au căutat 

totuşi căi de înţelegere cu Austria şi Ungaria. România, Cehoslovacia şi Iugoslavia au formulat următoarele 

exigenţe: negocierile să se desfăşoare direct între statele dunărene, fără amestecul marilor puteri; uniunea 

economică să aibă la bază  acorduri preferenţiale pe bază de contigentare, fără realizarea unei uniuni vamale; 

uniunea economică să nu fie îndreptată contra Germaniei sau Italiei; libertatea de a vinde terţilor mărfurile pe 

care Uniunea Economică Danubiană nu le putea absorbi; respectarea reciprocă a intereselor statelor Micii 

Înţelegeri. La Conferinţa de la Lausanne (16–19 iulie 1932) s-a discutat, într-un cadru internaţional mai larg, 

Planul Tardieu, care reedita planul francez al Confederaţiei Dunărene din 1920. Guvernul italian şi Guvernul 

german s-au opus unui asemenea plan, ca de altfel Austria şi Ungaria; Marea Britanie a adoptat o poziţie de 

expectativă, din dorinţa de a-şi asigura un rol de arbitru. Practic, Conferinţa de la Lausanne marchează eşecul 

Planului Tardieu. 
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 Milan Hodža. 
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beneficiari ai Confederaţiei Dunărene. Noi nu vom ceda niciodată, sub nici un motiv, nimic în 

ceea ce priveşte revizuirea sau minorităţile pentru a realiza această confederaţie. 

 Cu privire la ELVEŢIA, cu care avem relaţii
547

 cum nu se poate mai bune, nu cred că 

pot adăuga ceva la ceea ce am spus deja la şedinţa de deschidere a Conferinţei de la 

Montreux
548

, la 22 iunie 1936: 

 „Elveţia joacă în viaţa internaţională de azi un rol pe care numai cei care îi sunt 

asociaţi îndeaproape pot să-l aprecieze la justa lui valoare. 

 Pe pământul acestei Elveţii, noi, oamenii politici veniţi din atâtea ţări ale lumii, 

încercăm să construim acea patrie a umanităţii în care aceea a fiecăruia din noi trebuie 

să se integreze, fără însă a-şi pierde personalitatea, astfel ca să poată fi creată marea 

armonie universală; vis ambiţios, poate; dar realitate, atât de activă, încât nu există 

decepţie care să ne dezamăgească, nici obstacol care să ne descurajeze, atât este de 

puternică în noi lumina zilei de mâine şi atât de mult luminează ea gândirea şi inimile 

noastre. 

 Pe pământul acestei Elveţii am fost chemaţi să urmărim, de 16 ani încoace, 

evenimentele ce pot să pună în pericol pacea lumii, şi aceasta într-o astfel de manieră, 

încât emoţiunile politice cele mai puternice ale vieţii noastre le-am resimţit în mijlocul 

Confederaţiei Elveţiene, ceea ce ne califică să ne considerăm întrucâtva cetăţenii ei de 

drept. 

 În sfârşit, pe pământul aceleiaşi Elveţii am fost chemaţi să învăţăm să 

organizăm şi să întărim acest al doilea lealism care trebuie să sprijine şi să disciplineze 

pe cel pe care îl datorăm propriei noastre ţări şi pe care-l voi denumi «patriotismul 

comunităţii internaţionale», concepţie care este chemată să vadă cu strălucire lumina 

zilei, ca o forţă reală şi constructivă, sau care, dacă suferinţele trecute nu au fost 

îndestule să-i pregătească naşterea, trebuie să se arate, prin însăşi lipsa ei, că viitorul 

este făcut nu numai din întuneric şi că omenirea trebuie să sufere încă, nu pentru ca să 

progreseze, dar pentru ca să merite creditul ce i-am făcut şi pentru ca să devină în 

realitate ceea ce noi aceasta crezusem că este deja. 

 Federalism sau anarhie! Iată lecţia cea mare ce am învăţat-o pe pământul 

Elveţiei.“ 

 BELGIA are legături
549

 de prietenie puternice şi vechi cu noi. Înainte de război, 

ambiţia noastră era să devenim Belgia Orientului. 

 Cu posesiunile ei din Congo şi prin politica ei, Belgia a câştigat o poziţie excepţională: 

ea îşi menţine neutralitatea, adică nu intervine în favoarea nimănui şi, în ciuda acestui fapt, 

propria ei neutralitate este garantată de Marea Britanie şi de Franţa
550

. În asemenea 

împrejurări, este uşor de înţeles cum de rămâne ea neutră. Tocmai pentru a promova o 

asemenea politică a militat Maiestatea Sa Regele Leopold III, precum şi prim-ministrul, dl 

van Zeeland
551

, şi ministrul Afacerilor Străine, dl Spaak
552

, cu măiestria lor neîntrecută. 
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 România a stabilit relaţii diplomatice cu Elveţia în 1911. La 16 iunie 1911, N.B. Cantacuzino şi-a prezentat 

scrisorile de acreditare ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Berna. Legaţia Elveţiei în 

România s-a înfiinţat în octombrie 1916. 
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 Conferinţa de la Montreux privind regimul strâmtorilor Mării Negre s-a desfăşurat între 22 iunie şi 20 iulie 
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 România a stabilit relaţii diplomatice cu Belgia în 1880. Primul reprezentant diplomatic român în Belgia a 

fost Mihail Mitilineu, numit la 17 aprilie 1880, cu grad de ministru rezident. Belgia a înfiinţat legaţia sa la 

Bucureşti la 18 noiembrie 1883. 
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 La garanţia acordată de Franţa şi Anglia s-a adăugat recent cea a Germaniei
553

; 

garanţia Italiei este aşteptată. 

 Dacă lăsăm la o parte toate prejudecăţile, este într-adevăr uşor de înţeles că Belgia nu 

a dorit să provoace Germania prin tratatele ei de alianţă, pentru că vedem că, chiar în absenţa 

acestor tratate, Marea Britanie şi Franţa îşi menţin obligaţiile de a o apăra, fără vreo 

contrapartidă echivalentă. 

 Poziţia geografică a Belgiei a făcut posibilă această situaţie internaţională fără egal. 

 În ceea ce priveşte intervenţia Angliei şi Franţei în cazul în care Belgia ar fi atacată, să 

o spunem deschis: Marea Britanie şi Franţa se apără pe ele însele apărând Belgia. Totuşi, 

trebuie să recunoaştem înţelegerea pe care au arătat-o faţă de această chestiune. În loc să se 

certe, o nouă situaţie a fost dobândită prin negocieri amicale, aproape frăţeşti. 

 Acceptând alegerea sa într-un post semipermanent în Consiliul Societăţii Naţiunilor, 

Belgia a dovedit că nu-şi neglijează îndatoririle internaţionale. 

 Această acceptare a unui asemenea post în cadrul Societăţii Naţiunilor trebuie să ne 

convingă că afirmaţiile acelora care pretind că în spatele noului edificiu al neutralităţii se 

ascunde o nouă orientare politică nu corespund realităţii. 

 Situaţia noastră geografică şi politică este diferită de cea a Belgiei, iar cei care cred că 

România ar fi putut avea aceeaşi politică cu cea a Belgiei sunt total lipsiţi de judecată politică. 

 Cine ar dori să dea garanţii României, fără ca România să le acorde la rândul său 

garanţii? 

 Desigur că nu aş refuza o garanţie serioasă tuturor vecinilor noştri, cu condiţia ca o 

asemenea garanţie să nu fie un simplu pretext de a ne separa de Franţa şi Marea Britanie, dar, 

între o Românie izolată şi o Românie ocrotită prin pacte de asistenţă mutuală la toate 

frontierele sale, eu o prefer pe cea de a doua. 

 Noi menţinem relaţii
554

 foarte bune cu OLANDA. Nu trebuie să uităm că olandezii 

constituie un imperiu, având numai ţara-mamă în Europa. Ei au o suprafaţă de 8.108.000 mile 

pătrate, inclusiv posesiunile lor, şi o populaţie de 68.393.000 de locuitori, incluzând, de 

asemenea, posesiunile. Viaţa Olandei este extrem de bine organizată, iar neutralitatea sa 

geografică, care poate fi înfăptuită prin inundarea teritoriului ţării în caz de invazie, a fost 

adoptată de bună voie şi a fost impusă tuturor în virtutea geniului său naţional. Toţi factorii de 

mai sus sporesc în mare măsură valoarea ţării, nu doar în timp de pace, ci şi în cazul unui 

război viitor şi al pregătirii noii Păci care i-ar urma. 

 PORTUGALIA este pentru noi, românii, o ţară pe care o iubim şi o preţuim, nu numai 

pentru că am lucrat mână în mână în cadrul Societăţii Naţiunilor şi am fost întotdeauna în 

acord, fără excepţie, dar şi pentru că, sub îndrumarea înţeleaptă a prim-ministrului Salazar
555

, 

ea a reuşit să impună respectarea intereselor ei naţionale, aşa cum le-a înţeles ea, atât de către 

cei mari, cât şi de către cei mici. 

 SPANIA este astăzi obiectul unei lupte fratricide
556

. Sperăm că această luptă va înceta 

cât de curând posibil. În acest scop, este necesar ca voluntarii străini să părăsească pământul 

Spaniei cât mai curând posibil, astfel încât să poată fi înfăptuită cu scrupulozitate o reală 

politică de neintervenţie. „Spania pentru spanioli“ este moto-ul nostru. Prin aceasta înţelegem 

Spania pentru acei spanioli pe care şi-i alege. Nu avem nici o preferinţă pentru niciuna dintre 

părţi. 

 Este însă trist şi neliniştitor să constaţi că astăzi Spania a devenit o bază de operaţiuni 

pentru cei ce doresc să aibă o poziţie privilegiată în Mediterana. Conferinţa de la Nyon a 
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 La 13 octombrie 1937, Germania a recunoscut inviolabilitatea şi integritatea Belgiei. 
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 România a stabilit relaţii diplomatice cu Olanda în februarie 1880. La 25 iulie 1898, Ion N. Papiniu a fost 
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 Războiul civil din Spania a durat între iulie 1936 şi martie 1939. 
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arătat cu claritate intenţia Franţei şi Marii Britanii de a transforma Mediterana într-un 

condominium, iar nu o mare aparţinând unei singure puteri. 

 Sunt bucuros să văd că Italia a acceptat să joace acel rol politic în Mediterana care îi 

revenea în virtutea Acordului de la Nyon
557

. 

 Spania va fi şi mai dragă României atunci când războiul civil va lua sfârşit, din cauza 

suferinţelor pe care le va fi îndurat. 

 Trecând la DANEMARCA, NORVEGIA şi SUEDIA, pot declara fără teamă de a fi 

dezminţit că aceste trei ţări se numără printre cele mai ferme sprijinitoare ale Pactului 

Societăţii Naţiunilor. Securitatea lor fiind asigurată – complet, în cazul Norvegiei şi Suediei, 

şi aproape complet, în cazul Danemarcei – ele văd în Societatea Naţiunilor nu un ideal ce 

poate fi uitat în anticameră, ci un fapt în faţa căruia toată lumea trebuie să se încline. 

 De aici, marea autoritate morală a acestor state în viaţa internaţională. 

 De fapt, căutând o autoritate morală în raport invers proporţional cu numărul de 

kilometri pătraţi sau cu numărul locuitorilor, Danemarca, Suedia, Norvegia şi Elveţia trebuie 

să fie întotdeauna menţionate. 

 Olanda şi Belgia trebuie să fie exceptate de la această regulă, în ciuda marii lor 

autorităţi, din cauza întinselor lor teritorii în alte părţi ale lumii. 

 Obiectivul meu a fost de a da ţării mele o autoritate internaţională similară, prin 

justeţea gândirii sale politice şi tenacitatea sa în ceea ce priveşte poziţiile pe care se situează 

în mod deschis. 

 FINLANDA  şi Statele Baltice: LETONIA, ESTONIA şi LITUANIA au importante 

interese comune cu România, datorită poziţiei lor geografice. Aceste ţări, prin gradul de 

civilizaţie pe care l-au atins, reprezintă elemente de prim ordin în cadrul comunităţii 

internaţionale. 

 Acesta este motivul pentru care am dorit să deschidem câte o legaţie în fiecare din 

capitalele acestor state: nu numai la Helsinki, ci şi la Tallin
558

, Riga
559

 şi Kovno
560

, la care 

trebuie adăugate legaţiile pe care le instalasem deja în Norvegia
561

 şi Danemarca
562

, pe 

vremea când eram ministru al Afacerilor Străine. Legaţia din Suedia exista deja. 

 România trebuie să aibă relaţii apropiate cu toate naţiunile lumii. 

 O legaţie nu este decât o carte de vizită pentru a pune în mişcare relaţiile. Cheltuielile 

de funcţionare ale acestor legaţii nu corespund în nici un fel cifrelor prezentate opiniei publice 

de către propaganda părtinitoare care doreşte absenţa noastră, astfel încât alţii să poată lucra 

singuri în voie peste tot. Ele se ridică doar la nişte sume modeste, suportate cu uşurinţă de 

bugetul Ministerului Afacerilor Străine al ţării noastre. 

 Trecând acum la dominioanele britanice, este surprinzător de constatat cât de apropiate 

sunt legăturile care unesc România cu unele dintre acestea. 

 Nu mă refer la perfecta colaborare dintre România şi dominioane în cadrul Societăţii 

Naţiunilor. 
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 La 20 iunie 1934, pe baza propunerii lui Nicolae Titulescu, Gheorghe Assan a fost numit trimis extraordinar 

şi ministru plenipotenţiar la Copenhaga. 
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 INDIA, de exemplu, cu statutul ei special, fie că a fost reprezentată de Alteţa Sa 

Regală Maharajahul de Kapurthala
563

, de Alteţa Sa Regală Aga Khan
564

 sau de un alt 

Maharajah, a fost întotdeauna de partea României în momentele cele mai grele. 

 Un element care prezintă interes este faptul că, după război, un dominion britanic – 

CANADA – a fost cel care a acordat României primul împrumut pentru achiziţionarea de 

alimente, pentru că ocuparea României ne lăsase atât de săraci încât a trebuit să importăm 

făină. Canada ne-a acordat un împrumut de 25 milioane dolari. 

 În anul 1922, mi s-a cerut de către Vintilă Brătianu să duc negocieri cu Guvernul 

canadian în vederea includerii acestui împrumut în consolidarea bonurilor de tezaur. Guvernul 

canadian a acceptat această propunere. 

 De aceea, la sfârşitul lui 1925 şi începutul lui 1926, când am plecat în America pentru 

a obţine consolidarea datoriilor noastre de război, am considerat că este de datoria mea să fac 

o vizită membrilor Guvernului canadian şi să le mulţumesc pentru ajutorul pe care îl dăduseră 

României. 

 Un alt fapt interesant este acela că, în anii următori, omul care m-a sprijinit cel mai 

mult în Consiliul Societăţii – şi încă în termenii celei mai înalte aprecieri – a fost 

reprezentantul AFRICII DE SUD, dl te Water
565

, preşedintele celei de a XIV-a Adunări a 

Societăţii Naţiunilor. 

 Încerc o mare plăcere când îmi amintesc de colaborarea mea cu reprezentanţii 

celorlalte dominioane: AUSTRALIA şi NOUA ZEELANDĂ, precum şi cu STATUL LIBER 

IRLANDEZ. 

 Trecând de la Imperiul Britanic la Asia şi începând cu IRANUL (Persia), pot spune că 

mi-a fost foarte repede clar că Guvernul Iranului şi cu mine suntem în întregime de acord în 

ceea ce priveşte identitatea intereselor noastre comune
566

. 

 Drept rezultat al convorbirilor care au avut loc la Geneva, Guvernul Iranului mi-a 

făcut următoarea comunicare: „Noi dorim să organizăm reprezentarea noastră diplomatică în 

Balcani. Dacă România va avea o legaţie permanentă la Teheran, Guvernul Iranului va 

deschide o legaţie permanentă la Bucureşti, care să gireze reprezentarea pentru toate statele 

balcanice. Dacă guvernul român nu creează o legaţie permanentă la Teheran, atunci Guvernul 

Iranului va instala legaţia sa permanentă într-un alt stat balcanic, iar ministrul iranian în statul 

respectiv va reprezenta ţara noastră la Bucureşti“. 

 Cu autorizarea Maiestăţii Sale Regelui şi a Guvernului român, am răspuns că noi 

acceptăm prima propunere: o legaţie permanentă a Iranului la Bucureşti, care să acopere toate 

statele balcanice. 

 Deschiderea legaţiei noastre la Teheran nu a fost lipsită de utilitate. Cu mai multe 

ocazii, noi am fost informaţi de către ministrul nostru la Teheran despre dorinţa Iranului de a 

organiza legături de transport directe între gurile Dunării şi Iran, prin Marea Neagră. România 

s-ar fi bucurat astfel de beneficiul unui trafic important. Teheranul ne-a cerut, de asemenea, să 

facem oferte pentru construirea de căi ferate şi vânzarea de locomotive şi vagoane etc. Am 

transmis toate aceste cereri autorităţilor competente. Ministerul Afacerilor Străine nu poate fi 

făcut răspunzător pentru atitudinea adoptată de acestea. 

 Doresc să felicit TURCIA pentru acordul realizat de ea cu Iranul, Irakul şi 

Afganistanul. 
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 La 1 octombrie 1935 s-a hotărât prin decret regal înfiinţarea legaţiei României la Teheran. Grigore 

Constantinescu a fost acreditat ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Teheran şi a prezentat, în 
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 Dl Tewfik Rüstü Aras ştie de multă vreme că eu am dorit să închei un acord similar, ca 

o prelungire a Pactului Balcanic. 

 Însă, deoarece am menţionat prelungirea Pactului Balcanic, văd o ţară care, prin 

poziţia sa geografică, este situată în calea acestuia. Această ţară este EGIPTUL. La 20 martie 

1937 am avut onoarea să prezint această părere Maiestăţii Sale Regelui Faruk
567

. Deoarece m-

am referit la Maiestatea Sa, aş dori să reînnoiesc aici urările mele respectuoase pentru o 

domnie îndelungată, prosperă şi glorioasă, cu ocazia recentei sale încoronări. 

 Relaţiile noastre cu Egiptul ar putea fi îmbunătăţite şi intensificate în avantajul 

ambelor ţări. 

 Revendic pentru mine meritul de a fi transformat, încă în 1927, în calitatea mea de 

ministru al Afacerilor Străine, reprezentanţa noastră din Egipt într-o legaţie propriu-zisă
568

. 

 România nu trebuie să uite că politica ei externă nu constă numai din relaţiile ei cu 

Franţa, Anglia, Italia, Germania şi U.R.S.S., ci şi din relaţiile ei cu statele balcanice şi cu 

ţările aflate în vecinătatea acestor regiuni. Nu-i voi cita pe membrii Înţelegerii Balcanice, însă, 

pe lângă Egipt şi Iran, nu pot să nu menţionez IRAKUL, AFGANISTANUL, ARABIA şi alte 

state. 

 Cu privire la ARABIA trebuie să spun că, atunci când a fost nevoită să facă faţă 

atacurilor armate ale Marii Britanii în Basra şi Gaza, în 1914 şi 1915, Guvernul Sultanului 

Turciei a permis poporului din Arabia să-şi organizeze propria apărare naţională pentru cazul 

în care Turcia ar fi obligată să abandoneze teritoriul Arabiei. 

 Prinţul Habib Lotfallah, pe atunci guvernator general adjunct al Vilaietului Beirut, şi-a 

asumat comanda acestei Apărări Naţionale. 

 Organizarea acesteia era următoarea: 

 a) Organizarea Siriei, Palestinei şi Mesopotamiei ca Republică, având drept capitală 

Bagdadul; 

 b) Organizarea Peninsulei Arabice ca Federaţie, sub stăpânirea Maiestăţii Sale Husein 

I
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, în acea vreme Şerif de Mecca, cu capitala la Mecca. 

 Marea Britanie şi Aliaţii săi, văzând că Turcia a declarat Război Sfânt împotriva 

Puterilor Aliate, au început tratative secrete cu Maiestatea Sa Husein I şi au semnat cu el 

tratatul cunoscut sub denumirea Tratatul MacMahon
570

-Husein care defineşte cu claritate 

frontierele noului Regat al Arabiei în felul următor: Taurus
571

 la Nord, Iranul (Persia) la Est, 

Oceanul Indian şi Marea Roşie la Sud şi frontiera egipteană şi Mediterana la Vest – cu alte 

cuvinte, frontierele naturale ale Regatului Arabiei. 

 Acest Tratat a însemnat sfârşitul Comitetului Apărării Naţionale şi unirea tuturor 

arabilor fără excepţie în jurul Maiestăţii Sale Regele Husein I. Mişcarea aceasta a reuşit să dea 

o lovitură de moarte Puterilor Centrale. 

 După război, tânărul Regat al Arabiei a fost împărţit în mai multe state care au fost 

plasate, direct sau indirect, sub mandat britanic sau francez. 

 Chestiunea mandatului britanic asupra Palestinei prezintă un mare interes: ea implică 

nu numai crearea unei Patrii Naţionale pentru acei evrei de care vor să scape anumite ţări 

europene, dar şi rolul politic pe care l-ar putea juca în viitor Palestina şi Arabia pentru a 

facilita politica Franţei şi Marii Britanii în aceste regiuni. 
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 Faruk I. 
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 Legaţia României de la Cairo a fost reînfiinţată prin Legea nr. 3809 din 31 decembrie 1927. Filip Lahovary a 

fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Cairo. 
569

 Husayn ibn Ali. 
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 Arthur Henry MacMahon. 
571

 Taurus (Toros). Sistem muntos în Podişul Anatoliei, între Marea Egee şi Podişul Armeniei, cu o lungime de 

1.500 km. Se împarte în Taurus Occidental (Lycian), Taurus Central (Cillician şi Antitaurus) şi Taurus Oriental 

(Armenian). 
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 Cei care au citit paginile magistrale ale declaraţiei făcute de Onorabilul W. Ormsby-

Gore
572

, secretarul de stat britanic pentru Colonii, în faţa Comisiei Permanente pentru 

Mandate, la sesiunea extraordinară a acesteia care a avut loc la Geneva, de la 30 iulie până la 

18 august 1937, precum şi declaraţia făcută de dl Eden în şedinţa Consiliului ţinută marţi, 14 

septembrie 1937, îşi vor da seama încă o dată că sinceritatea Marii Britanii este cea care, 

înainte de toate, explică măreţia acestei ţări. 

 Onorabilul W. Ormsby-Gore, atunci când a amintit istoria celor 17 ani în cursul cărora 

Marea Britanie şi-a exercitat mandatul asupra Palestinei, nu a ezitat nici un moment să declare 

că îşi recunoaşte vinovăţia. 

 În 1936, în Palestina au izbucnit tulburări.
573

 Naţionalismul evreiesc s-a ciocnit cu 

atâta violenţă de naţionalismul arab, încât Parlamentul britanic a numit imediat o Comisie 

pentru a studia cauzele acestor tulburări şi a sugera mijloacele cele mai potrivite în vederea 

încetării lor. 

 Raportul Comisiei a fost studiat de Guvernul Regatului Unit. Recomandările pe care le 

conţinea au fost aprobate de Cabinet şi sunt prezentate într-o scurtă „Declaraţie asupra 

politicii“, publicată cu indicativul „Command Paper 5513“. 

 Concluziile definitive ale Guvernului sunt următoarele: 

 1) Guvernul Maiestăţii Sale al Regatului Unit… a examinat raportul unanim al 

Comisiei Regale pentru Palestina. Membrii Guvernului sunt în general de acord cu 

argumentele şi concluziile Comisiei. 

 2) După cum se recunoaşte pe deplin de către membrii Comisiei în prezentarea 

lor istorică, Guvernul Maiestăţii Sale şi guvernele precedente, încă de la acceptarea 

obligaţiilor decurgând din mandat, au adoptat punctul de vedere, pe care însuşi 

conţinutul mandatului îl implică, în sensul că obligaţiile sale faţă de arabi şi, respectiv, 

faţă de evrei nu sunt incompatibile, pornind de la presupunerea că pe măsură ce trece 

timpul cele două rase îşi vor ajusta aspiraţiile lor naţionale, în aşa fel încât să facă 

posibilă stabilirea unui singur commonwealth sub conducerea unui guvern unitar. 

 3) În ciuda numeroaselor experienţe descurajatoare, petrecute în cei 17 ani, 

Guvernul Maiestăţii Sale şi-a bazat politica pe această perspectivă şi a folosit orice 

prilej pentru a încuraja colaborarea dintre arabi şi evrei. În lumina experienţei şi a 

argumentelor prezentate de Comisie, el ajunge la concluzia că există un conflict 

ireconciliabil între aspiraţiile arabilor şi ale evreilor din Palestina, că aceste aspiraţii nu 

pot fi satisfăcute în condiţiile actualului mandat şi că un proiect de împărţire, urmând 

liniile generale recomandate de Comisie, reprezintă cea mai bună şi încurajatoare 

soluţie a impasului. Guvernul Maiestăţii Sale îşi propune s-o sfătuiască în consecinţă 

pe Maiestatea Sa. 

 4) Guvernul Maiestăţii Sale îşi propune, prin urmare, să ia acele măsuri care 

sunt necesare şi adecvate, ţinând seama de obligaţiile sale asumate prin tratatul 

existent, decurgând din Pactul Societăţii Naţiunilor şi alte instrumente internaţionale, 

pentru a căpăta libertatea de a pune în aplicare proiectul de împărţire, faţă de care 

speră în mod sincer că ar putea obţine o măsură efectivă de acord din partea 

comunităţilor interesate.“ 

 Obiectivul Guvernului britanic este încetarea mandatului cu privire la Transiordania şi 

cea mai mare parte a Palestinei, în vederea creării a două noi state independente suverane – 

unul arab, iar celălalt evreiesc – şi a rezervării anumitor locuri din Palestina, unele dintre 

acestea în mod permanent, altele eventual numai temporar, sub mandat britanic, acest mandat 

implicând modificări faţă de cel existent. 
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 William George Arthur of Harlech (W. Ormsby-Gore). 
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 În anii 1936–1939 s-a desfăşurat, de fapt, o răscoală generală antiengleză a populaţiei arabe din Palestina, 

îmbrăcând forma unui război de gherilă. 
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 La început, Guvernul Maiestăţii Sale a arătat clar în faţa Comisiei pentru Mandate că 

nu este legat şi nu s-a angajat în detaliu faţă de proiectul concret de împărţire schiţat pe scurt 

în raportul Comisiei Regale. 

 Prin urmare, Guvernul britanic nu a făcut decât să comunice Comisiei pentru Mandate 

un plan provizoriu de împărţire. 

 Onorabilul W. Ormsby-Gore a declarat că, în cursul ultimilor 17 ani, prăpastia dintre 

evrei şi arabi s-a adâncit. Scopul real al evreilor a fost de a realiza în Palestina o civilizaţie 

evreiască, care, pentru a folosi propriile lor cuvinte, va fi la fel de evreiască cum este de 

englezească cea din Anglia. 

 În acelaşi fel, arabii din Palestina vor să-şi păstreze propria lor civilizaţie, vechiul lor 

mod de viaţă, obiceiurile şi datinile şi nu doresc să fie afectaţi nici de ideile engleze şi nici de 

ideile evreieşti. 

 Pentru evrei, Palestina este „Eretz Israel“ – pământul lui Israel – şi aşa îi şi spune. 

 Pentru arabi, Palestina este o ţară arabă, parte a noii lumi arabe în curs de renaştere, 

care timp de patru secole a fost dominată de turci, iar acum este din nou o naţiune tânără, 

divizată în administraţii separate, însă având un singur obiectiv: să reînvie iar gloria 

civilizaţiei arabe medievale. 

 Ceea ce face ca problema să fie şi mai dificilă este că, pentru arabi, în Palestina există 

deja prea mulţi evrei, în timp ce evreii vor întreaga Palestină, iar unii dintre ei vor şi 

Transiordania, ca Patrie Naţională a evreilor din întreaga lume. 

 Din punctul de vedere al evreului, arabul aparţine unui popor înapoiat, ţine de ceea ce 

ar numi o civilizaţie diferită şi inferioară. 

 Din punctul de vedere al arabului, cu ideile lui aristocratice, evreul este poreclit 

„Yahoudi“, ceea ce este un termen dispreţuitor. 

 Onorabilul W. Ormsby-Gore a spus: 

 „Credinţa că – aşa cum se susţine, ambele rase descind din Abraham – ele vor 

fi în măsură să-şi asimileze civilizaţia în cursul acestui secol şi să redevină un singur 

popor s-a dovedit, din experienţa ultimilor 17 ani, a fi nefondată, iar politica bazată pe 

această credinţă a înregistrat un eşec. Noi ne-am recunoscut vinovăţia de a fi urmat o 

politică de conciliere până la limita slăbiciunii, crezând că o conciliere şi un tratament 

imparţial reprezintă obligaţii inerente mandatului, aşa cum se prezintă acum.“ 

 Onorabilul W. Ormsby-Gore a declarat, de asemenea, că are toate motivele să creadă 

că un mare număr de evrei ar fi gata să ia în considerare o soluţie prin intermediul împărţirii, 

dacă, făcându-se acest lucru, ei ar putea obţine anumite lucruri, dar că există unii evrei care 

vor fi probabil întotdeauna dezamăgiţi de o soluţie prin împărţire şi se vor opune categoric. 

 În ceea ce îi priveşte pe arabi, el crede că este cât se poate de clar că arabii din 

Transiordania ar saluta orice soluţie care ar presupune unificarea lor cu fraţii lor din Palestina 

şi încetarea mandatului pentru Transiordania. 

 Fără a considera propunerea făcută de Comisia Regală pentru împărţirea Palestinei ca 

expresie a unor puncte de vedere definitive, ci mai degrabă o prezentare a unor păreri care 

trebuie supuse judecăţii noastre critice, este util să luăm notă de liniile principale ale acestei 

propuneri. 

 Statul evreiesc ar avea un coridor sub mandat britanic. Acest coridor ar include 

Ierusalimul şi Bethleemul. În acest caz, statul evreiesc s-ar întinde la Nord şi la Sud de această 

zonă, în care Marea Britanie ar avea un mandat permanent asupra Locurilor Sfinte. Partea 

sudică a statului evreiesc ar constitui o porţiune separată, oraşul Jaffa rămânând arab. Această 

regiune, la sud de Jaffa, conţine unele dintre cele mai îndrăgite şi mai ferm statornicite colonii 

evreieşti: Rishon le Zion şi Rehoboth. 
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 Cu privire la frontiera de vest a Palestinei, deşi Acre este arab, dl Ormsby-Gore 

subliniază faptul că evreii nu dispun decât de o suprafaţă limitată pentru posibile aşezări 

agricole şi că ei posedă de pe acum aproape tot pământul între Haifa şi Acre. 

 Cu privire la Haifa, reprezentantul Regatului Unit ne spune că aceasta este capitala 

comercială a Palestinei; ea are singurul port cu adevărat bun din ţară şi este punctul terminus 

al conductei petroliere venind din Irak. 

 Întrucât este portul Transiordaniei, este perfect clar că va trebui să se instituie un regim 

special la Haifa, cu toate complicaţiile inevitabile ce decurg din aceasta în ceea ce priveşte 

vămile etc. 

 În ceea ce priveşte enclavele britanice, două ar urma să fie permanente, iar alte două să 

fie temporare. 

 Enclavele permanente ar consta din: 

 a) Ierusalimul şi o zonă considerabilă în jurul Ierusalimului şi 

 b) Enclava Nazaret, în mijlocul Statului evreiesc. Onorabilul Ormsby-Gore consideră 

că în Nazaret nu sunt aproape deloc evrei: este un oraş pur creştin şi este un loc tot atât de 

sfânt din punct de vedere creştin, ca şi Bethleemul sau Ierusalimul înseşi. 

 În plus, pentru a îndeplini îndatoririle sale de apărătoare a Locurilor Sfinte, Marea 

Britanie cere regiunea dintre Ierusalim şi Mare, inclusiv Ramleh şi Lydda, măcar pentru 

motivul că în prezent se întâmplă ca ele să fie cantonamente şi state majore ale trupelor şi 

forţelor aeriene britanice. 

 În sfârşit, reprezentantul Regatului Unit, prevăzând o lungă perioadă de antagonisme 

între arabi şi evrei, s-a ocupat de problemele apărării noilor state – evreiesc şi arab – a căror 

înfiinţare se avea în vedere. 

 Era evident că, cel puţin pentru o perioadă, Societatea Naţiunilor urma să se aştepte ca 

Marea Britanie, fosta putere mandatară, să-şi menţină trupele în ţară pentru a garanta acea 

reglementare care ar fi, în ultimă instanţă, aprobată de Societate. 

 El era convins că, luând drept exemplu Irakul, ar trebui să se insereze prevederi 

similare în Tratatele dintre Regatul Unit, Statul evreiesc şi Statul arab. 

 Aceste prevederi implică necesitatea consultării în cazul apariţiei riscului unei rupturi 

cu una dintre părţile contractante. 

 În ciuda acestui fapt, dacă oricare dintre Înaltele Părţi Contractante ar fi angajate într-

un război, cealaltă Înaltă Parte Contractantă, tot în baza unor prevederi similare cu cele 

conţinute în articolul 9 din Tratatul anglo-irakian
574

, trebuie să-i vină imediat în ajutor în 

calitate de aliat. 

 În mod similar, s-a ocupat reprezentantul Marii Britanii şi de chestiunea minorităţilor 

în cadrul viitorului regim al Palestinei realizat pe baza proiectului de împărţire. El avea în 

vedere prevederi care ar merge mai departe decât cele incluse în tratatele obişnuite cu privire 

la minorităţi aplicate sub auspiciile Societăţii în multe ţări din Europa. 

 În sfârşit, reprezentantul Regatului Unit era de părere că orice plan de împărţire trebuie 

să implice conferirea unui mandat permanent Marii Britanii pentru salvgardarea a ceea ce se 

numeşte „Locurile sfinte“. Aceste Locuri Sfinte includ în special Ierusalimul, Bethleemul şi 

Nazaretul, care sunt creştine; dar şi Haram-esh-Sharif, cu celebrul Loc Sfânt musulman, şi 

Zidul Plângerii, dincolo de Haram, care dintotdeauna a fost un loc de rugăciune al evreilor. 

 În legătură cu administrarea Locurilor Sfinte, Regatul Unit s-a străduit întotdeauna să 

menţină statu quo, adică drepturile existente ale diferitelor biserici creştine asupra Locurilor 

Sfinte creştine, ale musulmanilor asupra Locurilor lor Sfinte şi ale evreilor asupra Locurilor 

lor. 
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 La 30 iunie 1930, s-a semnat un tratat anglo-irakian. Potrivit prevederilor acestuia, Anglia renunţa la mandat, 

dar menţinea trupe şi primea dreptul de a instala baze militare pe teritoriul irakian. 
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 La cea de a 98-a sesiune a Consiliului, şi în special în şedinţa de marţi, 14 septembrie 

1937, dl Eden a prezentat un rezumat al declaraţiei preliminare făcută de Onorabilul W. 

Ormsby-Gore în faţa Comisiei pentru Mandate. 

 Dl Delbos, deşi nu dorea să anticipeze momentul când Consiliul va avea în faţa sa un 

proiect de rezoluţie în problema palestiniană, a simţit nevoia să exprime de îndată aprecierea 

Guvernului francez faţă de sinceritatea şi caracterul judicios şi imparţial al atitudinii adoptate 

de puterea mandatară în faţa dificultăţilor pe care le întâmpină în aplicarea mandatului său. 

 De ce să nu fie reglementată chestiunea palestiniană şi arabă în conformitate cu 

propunerea britanică, desigur, cu toate modificările pe care experienţa le va dovedi necesare? 

 Sunt de părere că propunerea britanică, în forma prezentată de dl Ormsby-Gore şi dl 

Eden, potrivit raportului Comisiei Regale, este singura soluţie rezonabilă pentru rezolvarea 

dificultăţilor create de antagonismul dintre naţionalismele evreiesc şi arab, care s-au dezvoltat 

în ultimii ani. 

 Chiar dacă propunerea are un caracter preliminar, principiul împărţirii Palestinei 

trebuie să fie considerat ca adoptat în mod definitiv. 

 În special acum, când multe naţiuni nu le mai permit evreilor să trăiască pe teritoriile 

lor, Patria Naţională a Evreilor trebuie să fie suficient de mare pentru a răspunde, în măsura 

posibilului, nevoilor în vederea cărora a fost creată, precum şi celor ale dreptăţii. 

 Pe de altă parte, nu trebuie să ne îndepărtăm bunăvoinţa lumii musulmane. 

 Dacă examinăm harta lumii, se poate vedea că, începând de la Atlantic, adică de la 

Marocul spaniol, şi trecând prin Marocul francez, Algeria, Tunisia, Libia (Tripoli şi 

Cirenaica) până în Egipt, Arabia, Irak, Iran şi India, fără a mai menţiona diferite alte regiuni, 

există o populaţie de peste 260 milioane de musulmani. 

 Un stat arab, bazat pe criterii de rasă iar nu de religie, aliat al Marii Britanii, în 

maniera avută în vedere de aceasta din urmă, ar putea juca un important rol internaţional, în 

special rolul unui stat tampon între Est şi Vest. 

 Faptul că Onorabilul W. Ormsby-Gore a solicitat instituirea unui mandat britanic 

permanent, nu numai asupra Locurilor Sfinte – şi înainte de toate asupra Ierusalimului, 

Bethleemului şi Nazaretului, care sunt locuri creştine – dar şi asupra Haram-esh-Sharif, Loc 

Sfânt musulman, şi Zidului Plângerii, Loc Sfânt evreiesc, este, pentru mine, un simbol. Marea 

Britanie doreşte să înlocuiască certurile politice prin armonia între naţiuni. 

 Statele nu şi-ar îndeplini îndatoririle elementare pe care le au în faţa comunităţii 

internaţionale dacă nu ar sprijini un asemenea plan. 

 Dacă trecem de la Arabia la CHINA şi JAPONIA, constatăm că ambele naţiuni sunt în 

egală măsură prietene ale României. Ele au o veche civilizaţie. Atât istoria, cât şi codul 

onoarei în viaţa particulară sunt excepţionale în aceste ţări. Aceste două naţiuni – Japonia, 

până la retragerea ei din Societatea Naţiunilor – şi-au îndeplinit atât de bine importantele 

îndatoriri internaţionale ce le fuseseră încredinţate, încât merită deosebita noastră 

consideraţiune. 

 Din nefericire, războiul chino-japonez, care a început în septembrie 1931, a reizbucnit 

recent
575

 şi în chip tragic. 

 România şi-a prezentat părerile cu privire la conflictul chino-japonez într-o declaraţie 

pe care am avut onoarea să o fac la 7 martie 1932, în faţa Comitetului General al sesiunii 

extraordinare a Adunării, convocată la cererea Guvernului chinez, în conformitate cu articolul 

15 al Pactului. 

 De fapt, aceste păreri erau inspirate de o simpatie egală faţă de ambele părţi şi se bazau 

pe următoarele şase principii: 
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 La 7 iulie 1937, trupele japoneze au atacat unităţile chineze staţionate la Podul Lugonţiao (Marco Polo), de la 

sud-vest de Beijing („Incidentul de pe Podul Marco Polo“). Momentul marchează reluarea războiului japono-

chinez. La 28 iulie 1937, trupele japoneze ocupă Beijingul. 
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 a) Încetarea imediată şi definitivă a tuturor ostilităţilor; 

 b) Necesitatea încheierii unui armistiţiu militar cât mai curând posibil, fără nici un fel 

de condiţii politice; 

 c) Necesitatea protejării persoanelor, indiferent de naţionalitate, şi a proprietăţii lor; 

 d) Necesitatea de a nu se încălca integritatea teritorială a uneia dintre părţi; 

 e) Necesitatea întemeierii viitoarelor negocieri pe stricta respectare a tratatelor; 

 f) Necesitatea ca Societatea Naţiunilor să aibă o doctrină unitară pentru toţi membrii 

săi, oricare ar fi situaţia lor geografică. 

 Cu excepţia ultimului dintre aceste paragrafe, care nu mai este aplicabil deoarece 

Japonia a ieşit din Societate
576

, cred că aceste principii pe care le-am schiţat în 1932 îşi 

păstrează valabilitatea şi în prezent. Ele sunt asemănătoare cu cele enunţate de delegaţii 

diferitelor guverne la Conferinţa celor nouă puteri
577

 („Conferinţa Pacificului“) din noiembrie 

1937. 

 Japonia a fost invitată să participe la această Conferinţă, dar a refuzat invitaţia. 

 Un alt apel ce i-a fost adresat de Conferinţa însăşi a avut aceeaşi soartă. 

 Totuşi, este extrem de important să găsim corelaţia care există între actualul război 

chino-japonez şi semnarea
578

 de către Italia a Pactului împotriva comunismului, semnat deja 

de Germania şi Japonia anul trecut. 

 Semnătura Italiei nu constituie o aderare. Este o semnătură prin care ea devine parte 

fondatoare a ceea ce poate fi numit „Tripticul“ din 6 noiembrie 1937. 

 Ar fi prematur să ne formăm o opinie precisă asupra repercusiunilor acestui acord. 

Sunt, totuşi, anumite motive de îngrijorare prin faptul că, sub masca luptei împotriva 

comunismului, semnatarii Pactului din 6 noiembrie îşi recunosc reciproc dreptul de a interveni 

în afacerile interne ale altor state. Un alt punct foarte important care trebuie reţinut este că – 

deşi este îndreptat împotriva comunismului – Pactul are drept ţinte principale Marea Britanie 

şi Franţa. 

 Într-adevăr, ar fi greu de văzut cum ar putea Italia să acorde ajutorul său unui atac 

împotriva U.R.S.S. Pe de altă parte, ne putem da seama cu uşurinţă cum poate oricare dintre 

aceste trei puteri – Germania, Japonia şi Italia – să ameninţe interesele Franţei şi Marii 

Britanii, în special în coloniile şi posesiunile acestora. 

 Oricât de prudentă ar fi judecata noastră asupra acestui „Triptic“, nu este mai puţin 

adevărat că formarea sa, chiar în momentul în care problema spaniolă a devenit mult mai 

acută şi în care Japonia este în război cu China, nu este de natură să contribuie la consolidarea 

păcii existente. 
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 La 27 martie 1933, Japonia se retrage din Societatea Naţiunilor. 
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 Noua agresiune a Japoniei împotriva Chinei a determinat convocarea, la Bruxelles, la 3 noiembrie 1937, a 

Conferinţei statelor semnatare ale Tratatului de la Washington (Tratatul celor nouă Puteri), semnat la 6 februarie 

1922. Japonia şi Germania au refuzat să participe la lucrările Conferinţei, contribuind la eşuarea acesteia. De 

fapt, la 15 decembrie 1934, Japonia denunţase Tratatul de la Washington. 
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 La 25 noiembrie 1936, Germania şi Japonia semnează la Berlin Pactul antikomintern care declara drept 

principal scop lupta împotriva dominaţiei comuniste. La 6 noiembrie 1937, Italia aderă la Pactul antikomintern. 

O dată cu aceasta, se creează Axa Berlin–Roma–Tokio. 
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COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII 

 

 

 Când am văzut că drept urmare a Conferinţei de la Montreux, Turcia a reuşit să se 

descotorosească de Regimul Strâmtorilor, m-am gândit: „A bătut ceasul şi pentru România ca 

să scape de regimul internaţional de restricţii pe care îl reprezenta Comisia Europeană a 

Dunării“. 

 Trebuie să mărturisesc că nu am găsit, în cadrul guvernului căruia îi aparţineam, 

înţelegerea şi sprijinul pe care le aşteptam. Înainte de a ridica chestiunea pe calea notelor 

diplomatice, am încercat să pregătesc opinia publică internaţională printr-o declaraţie 

corespunzătoare, care a fost publicată în ediţia din 30 iulie 1936 a ziarului „Le Temps“. 

 Am informat guvernul asupra acestei intenţii, arătând că doresc să folosesc un moment 

prielnic pentru a duce la îndeplinire dorinţele răposaţilor Ion şi Vintilă Brătianu. 

 Să-mi fie permis să citez câteva fragmente dintr-un studiu deosebit de interesant, în 

care ştiinţa şi experienţa sunt completate de un stil foarte direct: Gurile Dunării
579

, de dl 

Grigore C. Vasilescu, inginer şef, director adjunct al Serviciului Maritim Român, fost inginer 

al Comisiei Europene a Dunării. 

 „În expunerea critică asupra activităţii tehnice şi economice a Comisiei 

Europene a Dunării, am împărţit activitatea acestei Comisiuni în patru perioade şi 

anume: 

 Prima perioadă, care se întinde de la 1856 până la 1907, şi reprezintă o 

jumătate de veac de activitate rodnică a Comisiunii şi de prosperitate a navigaţiei la 

gurile Dunării. 

 A doua perioadă cuprinde intervalul de timp, zbuciumat, de la 1907 la 1921, în 

care comerţul dunărean a fost stingherit de războiul balcanic şi de cel mondial. 

Comisiunea Europeană a strălucit printr-o totală lipsă de activitate tehnică, în ciuda 

avertismentelor ce i s-au dat; şi în care această instituţie a fost desfiinţată (prin Tratatul 

de la Bucureşti) şi reînfiinţată (prin Tratatul de la Versailles). 

 A treia perioadă acoperă timpul de la 1921 până în anul 1930, în care interval 

s-au executat lucrările de prelungire a digurilor de la gura Sulinei, s-au făurit cele mai 

frumoase nădejdi pentru viitorul navigaţiei la această gură şi s-au spulberat, apoi, toate 

aceste visuri. 

 În sfârşit, ultima perioadă începe de la 1931 şi se întinde până în prezent, 

perioadă în care Comisia Europeană a Dunării cade într-o completă dezorientare, 

trăieşte ceasuri de groază, sub necesitatea amenajării urgente a unei noi ieşiri la Mare 

şi a crizei financiare în care se zbate; se agaţă de toate sugestiile ce i se fac; adoptă 

când braţul Sulina, când braţul Sf. Gheorghe, pentru viitoarea cale navigabilă şi 

sfârşeşte, subit, prin a decreta menţinerea actualei guri Sulina, prin prelungirea 

continuă a digurilor în Mare“. 

 Inginerul Grigore C. Vasilescu a avut amabilitatea să adauge: 

 „Nădăjduim că faptele de ordin tehnic şi financiar, ce am expus, cu toată 

obiectivitatea, în volumul de faţă conduc în mod indiscutabil la concluziile, adânc 

gândite, ale dlui N. Titulescu.“ 

 El adaugă, de asemenea, că incompetenţa tehnică şi financiară a Comisiei Europene a 

Dunării „va determina, desigur, Guvernul român să acţioneze cât mai grabnic şi mai energic 

pe calea precizată de dl Titulescu, pentru a salvgarda cât timp mai este posibil interesele 

noastre economice şi demnitatea noastră naţională“. 
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 Este vorba de lucrarea Gurile Dunǎrii, Bucureşti, 1936. Inginerul Grigore C. Vasilescu a scris mai multe 

lucrări în domeniu. 
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 Care sunt acele concluzii ale mele, pe care le menţionează autorul? 

 În primul rând, trebuie să spun că am ajuns la ele numai după ce am studiat partea 

tehnică a chestiunii şi după ce am căzut de acord cu bunul meu prieten, ministrul 

Contzescu
580

. 

 Am spus: Eu am ajuns la un acord cu ministrul Contzescu pentru că, cu câţiva ani mai 

înainte, el era de altă părere şi pentru că nu aş fi propus nimic dacă nu m-aş fi înţeles cu d-sa. 

 Într-adevăr, lumea nu apreciază încă în suficientă măsură serviciile pe care le-a adus 

României ministrul Contzescu. 

 Când unul dintre corespondenţii ziarului „Le Temps“ mi-a luat un interviu, la 

întrebarea dacă am ridicat problema suprimării Comisiei Europene a Dunării la Conferinţa de 

la Montreux, am răspuns, clar şi veridic, următoarele: 

 „Această problemă nu poate să facă decât obiectul unor note diplomatice 

adresate cancelariilor interesate, atunci când Guvernul regal al României va socoti 

oportun s-o ridice în mod oficial. 

 Dar ar fi o făţărnicie zadarnică să ascundem opiniei publice internaţionale 

liniile directoare ale politicii noastre viitoare şi sentimentul românesc. 

 Pentru a înţelege mai bine lucrurile, trebuie să amintim că există două comisii 

ale Dunării: una, numită Comisia Internaţională, creată prin tratatele de pace, cu sediul 

la Viena; cealaltă, numită Comisia Europeană, creată prin Tratatul de la Paris în 1856, 

cu sediul la Galaţi. 

 România consideră necesară suprimarea celei de a doua Comisii, căci ea 

constituie, după cum se va vedea, anacronismul cel mai de necrezut, controlul 

teritorial străin cel mai inadmisibil, organismul internaţional răspunzând cel mai puţin 

scopurilor pentru care a fost creat. 

 România nu contestă caracterul internaţional al Dunării. În afara atribuţiilor 

care ţin de competenţa teritorială şi care trebuie să treacă asupra statului român, s-ar 

putea avea în vedere ca această Comisie Internaţională a Dunării să-şi extindă 

competenţa până la gurile fluviului. 

 Noi nu cerem o revizuire. Am afirmat de altfel în discursul meu la Conferinţa 

de la Montreux că mă voi opune întotdeauna revizuirii teritoriale şi că voi examina, de 

la caz la caz, pe acelea care nu privesc teritoriul şi vor fi făcute într-o formă legală. 

Domnul Litvinov a mers chiar mai departe decât mine. El a respins nu numai 

revizuirea teritorială, ci şi revizuirile neteritoriale care ar fi potrivnice păcii. Mi se pare 

că a restitui României atributele teritoriale ale oricărui stat suveran este un act care 

serveşte păcii. 

 La drept vorbind, problema pe care ne propunem s-o ridicăm nu este o 

problemă de revizuire a tratatelor. Este problema unificării regimului Dunării, căci 

nici un fluviu internaţional din lume nu este supus unui regim de supraveghere 

exercitat de două comisii. 

 Dunărea străbate, printre alte ţări, Austria, Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, 

România. Mi se pare că nu cerem prea mult reclamând dreptul de a fi trataţi pe picior 

de egalitate în ce priveşte regimul Dunării cu austriecii, cehoslovacii, ungurii şi 

iugoslavii. A accepta, ca români, restricţii de suveranitate cu privire la aceeaşi Dunăre, 

doar pentru motivul că în trecut nu îndrăznea nimeni să impună vreo servitute Austro-

Ungariei (pe care o reprezintă astăzi ţările mai sus-citate) pentru că era mare putere, pe 

când noi eram siliţi să acceptăm, acum aproape o sută de ani, condiţiile impuse de 

către aceleaşi mari puteri pentru a primi dreptul de a deschide ochii la lumina zilei ca 
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stat naţional, este un act în asemenea măsură potrivnic demnităţii româneşti, încât 

nimeni, dar nimeni în ţara mea, n-ar putea să-l accepte. 

 Să cercetăm lucrurile mai îndeaproape, din punct de vedere tehnic, moral şi 

politic. 

 Încă de mulţi ani, Comisia Europeană a Dunării se zbate în mijlocul celor mai 

mari, celor mai de neînvins greutăţi financiare. Trebuind multă vreme să facă faţă unor 

cheltuieli care nu mai corespundeau cu veniturile produse de taxele de navigaţie, 

aceste taxe au trebuit, imediat după reînceperea lucrărilor – întrerupte sau neglijate în 

timpul războiului –, să fie considerabil mărite. Lucrările tehnice impuse de înnisiparea 

continuă au înghiţit sume atât de mari, încât taxele nu le mai puteau acoperi. 

Împrumuturile succesive din tezaurul public, acordate fie de către cele patru guverne, 

fie de băncile particulare nu mai pot fi acum rambursate. Scăderea extraordinară şi din 

ce în ce mai mare a traficului maritim, oglindă fidelă a derutei şi marasmului 

economic european, face să crească tot mai mult neorânduiala materială în care se află 

Comisia Europeană a Dunării. În faţa acestei situaţii fără ieşire, înnisipările, datorate 

aluviunilor periodice, de neînlăturat, înregistrate în fiecare an, impun Comisiei 

obligaţia de a acţiona rapid pentru a nu vedea cum se prăbuşesc într-o clipă strădaniile 

depuse timp de ani de zile. 

 A devenit foarte greu de obţinut ajutorul guvernelor cu excepţia celui dat de 

Guvernul român, care, interesat în mod deosebit de executarea lucrărilor şi ale cărui 

interese economice vitale sunt mai serios ameninţate, a fost întotdeauna gata să 

accepte cele mai mari sacrificii pentru a nu risca să vadă ţara blocată de o obturare, 

mereu ameninţătoare, mereu posibilă, a ieşirii la mare. 

 În aceste împrejurări, Guvernul român n-ar putea nici să neglijeze, nici să se 

teamă să proclame în mod deschis că nu înţelege să lase să se prăbuşească singurul 

său debuşeu fluvial important la Marea Neagră, pivotul existenţei sale economice. 

 Dacă trecem acum la motivele de ordin moral şi politic, acestea sunt atât de 

numeroase, încât o înşirare a lor nu ar putea avea decât un caracter pur informativ. 

 Comisia a fost creată pentru a se îngriji «de lucrările de la gurile fluviului şi din 

părţile învecinate». Dar o dată cu aceste îndatoriri tehnice, comisia primea o sarcină 

administrativă privind navigaţia. Reglementarea de ordin tehnic comportă sancţionarea 

contravenţiilor şi, de aici până la crearea unui drept, n-a mai fost decât un pas. 

 Organele sale sunt recrutate printre cetăţenii străini sau români, aflaţi la 

ordinele exclusive ale Comisiei. Într-adevăr, un agent este pus în fruntea portului 

Sulina, declarat port internaţional, şi un altul în fruntea inspecţiei navigaţiei pe tot 

cursul fluviului până la Brăila. 

 Fiecare dintre cei doi agenţi – căpitanul de port şi inspectorul de navigaţie – nu 

are doar o competenţă administrativă, ci şi, mai mult încă, dreptul de jurisdicţie fiecare 

în resortul lui. 

 Ei constată singuri, sau ajutaţi de agenţii lor, contravenţiile, întocmesc 

procesele-verbale, citează martorii, judecă în primă instanţă şi dau hotărâri în 

numele Comisiei Europene. 

 Aceste hotărâri sunt susceptibile de apel în faţa Comisiei Europene, care este 

în acelaşi timp instanţă de apel şi curte de casaţie. Ele nu pot fi niciodată atacate în 

faţa instanţelor ţării. 

 Mai mult încă, cei doi agenţi ai Comisiei care au competenţa să judece cauze 

penale şi să condamne fie pe comandantul vasului, fie pe pilotul vasului, fie pe 

amândoi la o amendă oarecare, au şi dreptul extraordinar, necunoscut de nici o altă 

instituţie din lume, de a include în amendă suma aferentă pagubei cauzate lucrărilor 

şi instalaţiilor aparţinând Comisiei. 
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 Judecător şi parte, iată ce sunt agenţii Comisiei Europene. 

 Adăugaţi la toate acestea concesiile de-a dreptul uluitoare care au fost cerute de 

Comisia Europeană: scutirea de taxe de timbru, de taxe fiscale la bănci, de taxele 

pentru serviciile de transport public efectiv prestate, scutire vamală pentru toate 

importurile făcute în numele Comisiei, a membrilor şi funcţionarilor ei, 

inviolabilitatea domiciliului funcţionarilor, inviolabilitatea personală a agenţilor săi, 

scutiri de taxe poştale, telegrafice şi telefonice, într-un cuvânt scutiri şi iar scutiri! 

 Mai adaug că puterile care alcătuiesc Comisia Europeană au dreptul de a 

avea nave de pază însărcinate să garanteze la nevoie cu forţa armată executarea 

hotărârilor luate. 

 Comisia Europeană merge până acolo încât are propriul său cod civil. Acesta 

reglementează ordinea succesorală în ce priveşte distribuirea între soţi şi moştenitorii 

direcţi sau indirecţi a fondurilor de pensie constituite pentru agenţii săi demisionaţi sau 

decedaţi. 

 Toate aceste prerogative se exercită pe teritoriul unei Românii suverane. 

 România va păstra întotdeauna o adâncă recunoştinţă acestui organism 

internaţional, care i-a asigurat timp de mai multe decenii dezvoltarea economică la 

adăpost de conflictele politice europene. 

 Dar pun întrebarea: 

 Situaţia României noi, rod al jertfelor din timpul Marelui Război şi al 

Tratatelor de pace, este oare compatibilă cu un regim creat pentru Principatele 

Dunărene în anul 1856? 

 Justiţia românească, admirabil organizată pentru a apăra drepturile a 20 de 

milioane de locuitori, poate oare să nu fie considerată în stare să garanteze în mod 

imparţial drepturile a câteva sute de vapoare? 

 Tendinţa care se manifestă la ora actuală de a face din suveranitatea statelor un 

fapt real, tendinţă de care au beneficiat numeroase state, poate să lase România 

indiferentă în faţa acestei servituţi şi a acestui control străin ce-l constituie Comisia 

Europeană? 

 Ar însemna să nu-i cunoşti pe români, nedându-ţi seama că, dacă ei sunt 

întotdeauna gata să-şi aducă contribuţia la comunitatea internaţională, oricâte 

sacrificii ar comporta acest lucru, ei fac azi o dogmă din egalitatea în drepturi şi în 

demnitate. 

 Aşa fiind, Guvernul român îşi propune să înceapă, pe cale legală, adică prin 

note adresate guvernelor interesate, demersurile necesare în vederea suprimării 

Comisiei Europene. 

 Procedând astfel, Guvernul regal al României nu întreprinde nici o acţiune de 

revizuire, căci, conform articolului 7 al Convenţiei stabilind Statutul Dunării, din 

1921, cele trei Guverne, acela al Franţei, acela al Regatului Unit şi al Italiei, ca şi cel 

al României, au dreptul de a pune capăt împuternicirilor Comisiei Europene prin 

încheierea unui acord în acest sens, între ele. 

 Guvernul regal al României îşi exprimă speranţa că cele trei Guverne mai sus-

menţionate vor dovedi acelaşi spirit de înţelegere pe care l-au arătat în atâtea rânduri 

faţă de alţii. 

 Organismul succesor nu ar putea fi, în mod firesc, decât statul teritorial – 

România – în ce priveşte drepturile teritoriale suverane care i-au fost răpite şi în care 

ar urma să fie repus. În celelalte privinţe s-ar putea lua în discuţie extinderea exact în 

aceleaşi condiţii a competenţei Comisiei Internaţionale a Dunării, cu sediul la Viena. 

 În acest fel, statele actualmente reprezentate în Comisia Europeană şi-ar păstra 

calitatea de membri în Comisia Internaţională de la Viena, în aceleaşi condiţii ca toate 
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statele riverane Dunării, situaţie care, ca să vorbim cinstit şi drept, nu ar avea de ce să 

le nemulţumească“. 

 Aceştia au fost termenii în care am vorbit ca ministru al Afacerilor Străine, la 30 iulie 

1936. 

 La 29 august 1936 am încetat să mai fiu ministru al Afacerilor Străine. 

 Ce a făcut guvernul dlui G. Tătărescu pe linia celor indicate de mine – linie care 

exprimă însăşi esenţa programului fostului Partid Liberal? 

 Nimic! 

 În cursul aceleiaşi perioade, Egiptul şi-a scuturat jugul
581

 şi s-a eliberat de sub regimul 

capitulaţiilor. 

 Astăzi, România este singura ţară din Europa supusă regimului capitulaţiilor
582

. 

 Însă există un alt fapt încă şi mai grav. 

 În timp ce eu luptam pentru suprimarea Comisiei Europene a Dunării, unele state s-au 

străduit din răsputeri să devină membre ale Comisiei. Marea Britanie a informat Ministerul 

Afacerilor Străine al ţării noastre că, atunci când Germania va deveni membră a Societăţii 

Naţiunilor, ea va prezenta candidatura acestei ţări pentru ocuparea vechiului ei loc în cadrul 

Comisiei Europene a Dunării. În acelaşi timp, când m-a informat despre candidatura 

Germaniei, ea mi-a transmis că o va propune şi pe cea a Greciei. 

 U.R.S.S. a acţionat într-un mod asemănător şi mi-a cerut mie, ca ministru al Afacerilor 

Străine, un loc în Comisia Europeană a Dunării. Am refuzat, explicând că cer suprimarea 

Comisiei. 

 În sfârşit, Polonia a adresat o cerere similară Guvernului regal român. 

 Extinderea Comisiei Europene a Dunării prin primirea de noi membri – soluţie 

evidentă în cazul în care Comisia nu este imediat suprimată – ar fi fatală pentru România. 

 Având în vedere dreptul Comisiei de a avea nave de pază franceze, engleze, italiene, 

germane etc. la gurile Dunării pentru a asigura îndeplinirea hotărârilor sale, consider că 

independenţa României este grav periclitată. 
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 La 3 mai 1937 a fost lichidat regimul capitulaţiilor în Egipt. 
582

 Convenţie sau act prin care un stat stabileşte un regim de favoare şi de privilegii (scutiri de impozite, dreptul 

de a fi judecat de consulii ţării de origine ş.a.) pentru cetăţenii altui stat aflaţi pe teritoriul său. 
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SOCIETATEA NAŢIUNILOR 

 

 

 De la semnarea Tratatului de Pace şi crearea Societăţii Naţiunilor
583

, fie în calitate de 

delegat permanent
584

 la Geneva din partea diferitelor guverne care s-au succedat între 1920 şi 

1936, fie în calitate de ministru al Afacerilor Străine în diferite guverne, cum ar fi cele ale lui 

Ion I.C. Brătianu, Vintilă Brătianu, Maniu, Duca şi Tătărescu, am bazat politica externă a 

României pe Societatea Naţiunilor. 

 Ce înseamnă aceasta? 

 Înseamnă că, timp de 17 ani, România a fost adeptă a securităţii colective, a păcii 

indivizibile şi a reglementării litigiilor de orice fel prin mijloace paşnice indicate în Pactul 

Societăţii. 

 În plus, eu nu am bazat niciodată securitatea României pe formula vagă a articolului 

16. Pentru noi, aceasta nu este decât un supliment. 

 Am bazat securitatea României pe tratatele de asistenţă mutuală, cu anexele lor 

militare, pe care le-am încheiat cu diferite state. Aceasta explică modul în care au apărut Mica 

Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. Aceasta explică, de asemenea, dorinţa mea de a încheia 

pacte de asistenţă mutuală cu Franţa şi cu U.R.S.S. şi, dacă acestea ar dori, cu Italia şi 

Germania. 

 Am considerat întotdeauna că factorul primordial al securităţii noastre îl reprezintă 

armata română. 

 Doresc pacea, dar nu sunt un pacifist cu orice preţ. 

 În 1921 am determinat realizarea unor reforme financiare foarte drastice. 

 De ce? Cuvântările pe care le-am ţinut în 1921 oferă explicaţia
585

. 

 La întrebarea frecventă, de ce sunt necesare atât de multe impozite, răspunsul meu 

invariabil era: „Dacă am înfăptuit unitatea noastră naţională, trebuie să creăm şi instrumentul 

necesar pentru apărarea ei, adică Armata Română“. 

 Dacă reforma mea din 1921 ar fi rămas aşa cum am făcut-o şi dacă fondurile rezultate 

din impozitele mele ar fi fost folosite în modul indicat de omul care mi-a permis să efectuez 

reforma financiară, aşa cum am înţeles să o fac şi care, pentru o vreme, şi-a sacrificat 

popularitatea pe altarul ţării – adică mareşalul Averescu – ar fi fost imposibil să vorbim în 

1937 despre reînarmarea României ca despre o problemă de actualitate, ci mai degrabă ca o 

problemă deja rezolvată. 

 Recunosc criza prin care trece în prezent Societatea Naţiunilor. 

 Voi vorbi despre Societate cu acea sinceritate absolută, care să impună ca profesiunea 

mea de credinţă în destinele ei permanente să fie considerată la fel de sinceră. 

 Înainte de toate, ce este Societatea Naţiunilor? 

 Ea nu este un suprastat, ci o juxtapunere de state. Atunci când statele membre nu 

doresc să-şi facă datoria, nu ne putem aştepta ca Societatea să facă minuni. 
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 Organizaţie internaţională creată prin hotărârea Conferinţei de Pace de la Paris (1919) având sediul la 

Geneva. La baza activităţii sale a fost aşezat Pactul Societăţii Naţiunilor, votat de Conferinţa de Pace de la Paris, 

la 28 aprilie 1919. Intrarea în vigoare a Pactului, la 10 ianuarie 1920, a însemnat şi începutul Organizaţiei. 

Societatea Naţiunilor a avut ca membri fondatori 26 de state, 4 dominioane şi India în calitate de ţări care au 

luptat împotriva Germaniei, şi 13 state, în general neutre, care au obţinut dreptul de a adera la Societatea 

Naţiunilor în decurs de 2 luni. România s-a numărat printre membrii fondatori ai Organizaţiei. 
584

 Din 1920 până în 1936 Nicolae Titulescu a fost în mod constant prezent – cu excepţia anilor 1922 şi 1928 – la 

sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării şi Consiliului Societăţii Naţiunilor. 
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 La 10 iunie 1921, Nicolae Titulescu, în calitate de ministru de Finanţe, susţine în faţa Adunării Deputaţilor, 

într-un amplu discurs, proiectul reformei fiscale a contribuţiunilor directe, vizând înfăptuirea unui sistem unitar 

de impozite. 
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 Închipuiţi-vă că Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania şi alte state s-ar întâlni şi ar 

discuta probleme internaţionale şi nu ar avea dorinţa de a-şi îndeplini obligaţiile asumate în 

baza tratatelor. 

 Dacă nu se întâlnesc la Geneva, aceasta se numeşte eşecul Angliei, Franţei, Italiei, 

Germaniei etc. 

 Dacă se întâlnesc la Geneva, situaţia devine mai serioasă şi se vorbeşte despre eşecul 

Societăţii. 

 Este oare corectă această tratare diferenţiată? 

 Nu s-au întrunit oare multe comisii şi conferinţe în afara Societăţii, în cadrul cărora au 

fost reprezentate multe mari puteri, şi care au cunoscut eşec după eşec? 

 De ce să nu folosim aceleaşi fraze răsunătoare pentru a exprima greşelile lor, ca şi cele 

care sunt folosite pentru a prezenta greşelile Societăţii? 

 Pentru că Societatea Naţiunilor nu este doar un ideal, ci şi rezultatul unui contract, iar 

acolo unde există un contract, există şi o responsabilitate. 

 Să procedăm acum la o critică obiectivă. 

 Societatea Naţiunilor are multe puncte slabe. 

 Trebuie să avem curajul să le identificăm, în special întrucât sunt convins că această 

criză a Societăţii este datorată oamenilor, iar nu textelor. 

 În primul rând, trebuie să facem legătura dintre criza Societăţii şi dispariţia marii 

echipe de oameni care a înţeles spiritul în care era necesar să se lucreze în această mare 

instituţie internaţională. 

 Briand
586

, Chamberlain, Stresemann şi Scialoja
587

 sunt morţi. Dr. Edvard Beneš a 

trebuit să părăsească Geneva din cauza alegerii sale ca preşedinte al Republicii Cehoslovace. 

De asemenea, d-nii de Mello Franco şi Fernandes
588

 au trebuit să plece din Geneva ca urmare 

a retragerii Braziliei din Societate în 1926, din cauză că acestei ţări nu i-a fost acordat un loc 

semipermanent în Consiliu. 

 Sir Cecil Hurst
589

 şi dl Guerrero au părăsit şi ei Geneva în urma alegerii lor ca 

judecători ai Curţii Permanente de Justiţie Internaţională, cel din urmă devenind preşedintele 

ei. 

 În al doilea rând, trebuie să se facă o legătură între criza Societăţii şi plecarea din 

Secretariat a unor elemente extrem de valoroase. 

 Sunt foarte preocupat de reforma Secretariatului Societăţii Naţiunilor. Este o chestiune 

la care mă gândesc mult. 

 În al treilea rând, criza Societăţii Naţiunilor trebuie pusă în legătură cu faptul că ea şi-a 

pierdut chiar autoritatea necesară pentru a pedepsi, în cadrul propriei sale competenţe, pe cei 

care încalcă legalitatea internaţională. 

 Este un război în Manciuria. Dintr-o dată, putem înţelege că Marile Puteri nu sunt 

pregătite să trimită trupe în Asia. 

 Este un război în Etiopia. Dintr-o dată, putem înţelege că Marile Puteri nu sunt 

pregătite să trimită trupe în Africa. 

 Dar, într-o bună zi, o ţară repudiază un tratat. 

 Este posibil ca, atunci când interesele acestei ţări sunt evocate în faţa Consiliului în 

virtutea tratatului repudiat, reprezentantul ţării în cauză să părăsească masa Consiliului şi să se 

ducă să fumeze o ţigară pe culoare, iar Consiliul, neştiind ce să facă, să amâne chestiunea, 

astfel încât, mai târziu, reprezentantul ţării care a repudiat tratatul să se întoarcă la locul său şi 
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să judece alte ţări pe baza aceluiaşi tratat, repudiat de ţara sa, dar care este încă obligatoriu 

pentru ceilalţi? 

 Cât de departe va fi împinsă această politică a struţului? Până când vom cădea în 

fundul gropii, din care nimeni nu va mai putea să ne scoată. 

 Nu am nici o ezitare să menţionez aici aceste lucruri, căci le-am spus deschis şi în 

Consiliul Societăţii. 

 Iată un extras din una din cuvântările mele ţinute în faţa Comitetului de Coordonare 

pentru Sancţiuni, la 19 octombrie 1935. Citez din minuta Societăţii: 

 „Există, din păcate, o opinie care câştigă tot mai mult teren şi contrar căreia 

sprijinitorii cei mai vechi ai Societăţii au din ce în ce mai multe dificultăţi în a o 

combate. Se spune că sunt ţări la Geneva care şi-au câştigat o poziţie prin folosirea 

pumnilor lor, în timp ce alte ţări nu obţin poziţia la care aspiră, în ciuda gesturilor lor 

de devotament, repetate fără întrerupere pe parcursul a 15 ani. Se spune că Societatea 

nu face nici o distincţie între păcătoşi şi virtuoşi. Dar trebuie să se ştie că nu există 

religie durabilă dacă ea nu creează un Paradis şi un Infern. Dacă eşti întotdeauna sigur 

că vei intra în Paradis, poţi fi sigur că religia nu va fi niciodată respectată“. 

 Iar acum citez un alt pasaj din aceeaşi cuvântare: 

 „Mie, ministrul de Externe al unei ţări care este una dintre naţiunile latine, o 

ţară care iubeşte profund Italia, mi se cere să merg în faţa opiniei publice din ţara mea 

şi să apăr sancţiunile, aşa cum sunt avute în vedere la Geneva. Fără a fi în măsură să-i 

ofer consolarea că cei ce nu aplică Pactul nu vor avea o situaţie mai favorabilă. Cum 

mi se poate cere mie să mă duc în România şi să spun: «Trebuie să pierzi tot ce ţi-a 

cerut Geneva să pierzi. În ceea ce priveşte Ungaria, ea nu va pierde nimic». «De ce?» 

– voi fi întrebat. «Pentru că România este membră a Societăţii care aplică fidel 

Pactul». «Dar de ce să îl aplicăm noi dacă nu există nici un risc?» Românii sunt 

oameni logici şi răspunsul lor va fi: «Dacă Pactul nu este aplicat, de ce mai rămânem 

noi în Societate?» 

 Am curajul să vorbesc atât de liber chiar la Geneva, pentru că sunt un veteran 

al Societăţii. Nu am fost auzit niciodată exprimându-mă cu atâta pasiune asupra 

chestiunilor care afectează în mod direct ţara mea. De această dată însă este vorba de o 

problemă de justiţie internaţională. 

 Românii vor accepta toate suferinţele, dar nu vor accepta niciodată 

nedreptatea“. 

 Delegaţiile engleză, franceză şi sovietică au aprobat acest mod de a vorbi. 

 Este interesant să reţinem termenii folosiţi de dl te Water, delegatul Africii de Sud. 

Citez: 

 „Dl te Water (Uniunea Africii de Sud) a fost de părere că pasiunea cu care dl 

Titulescu a abordat acest subiect este pe deplin justificată. El consideră că este greu să 

vorbeşti cu răbdare şi reţinere în faţa încălcărilor comise de alţi membri ai Societăţii şi 

crede că nu este singurul care are acest sentiment“. 

 Cum poate fi redresată această situaţie? 

 Căci va fi remediată, Societatea Naţiunilor fiind o organizaţie care are sprijinitori 

puternici. 

 În primul rând, este Franţa, care şi-a bazat întreaga politică externă pe Societate. Toate 

tratatele sale de alianţă şi prietenie sunt în cadrul Pactului Societăţii. Dacă Societatea ar fi 

distrusă, actuala securitate a Franţei, bazată pe tratatele internaţionale încadrate în Pact, ar fi, 

de asemenea, distrusă. 

Apoi, este Marea Britanie, care are nevoie de Societatea Naţiunilor pentru a interveni 

în chestiunile europene. Marea Britanie este un vast imperiu, comparabil cu un trup ale cărui 

membre se întind în toate cele patru părţi ale globului, însă al cărui cap este la câteva minute 
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de zbor de frontiera continentală. Aceasta face să-i fie imposibil, în prezent, să urmeze o 

politică de izolare, ceea ce este dovedit de tratatele ei de alianţă cu Franţa şi Belgia făcute 

publice. 

 Marea Britanie nu ar putea interveni pe Continent în virtutea ideii de alianţă. Opinia 

publică din această ţară nu ar înţelege acest lucru. Acţiunea ei trebuie să se bazeze pe legitima 

apărare a intereselor sale vitale şi pe necesitatea de a lupta pentru menţinerea legii 

internaţionale. Geneva fiind locul unde se proclamă legea internaţională, Marea Britanie nu 

poate fi absentă din acest oraş. 

 În sfârşit, chiar şi Statele Unite ale Americii, care se ţin departe de Societate, ar privi 

defavorabil dispariţia ei. Într-adevăr, nu numai că nu ar înţelege de ce nu şi-a înfăptuit 

continentul nostru unitatea sub forma Statelor Unite ale Europei, dar nu ar înţelege niciodată 

dispariţia legăturilor, încă atât de fragile, care unesc statele europene şi al căror scop este 

realizarea idealului care reprezintă însăşi raţiunea de a fi a poporului american. 

 În ceea ce priveşte naţiunile despre care se spune că au „interese limitate“, părerea mea 

este că, dacă Societatea Naţiunilor ar dispare, ele ar fi primele care ar avea de suferit. 

 E posibil ca justiţia Genevei să nu fie perfectă; e posibil ca ajutorul dat de Geneva să 

fie încă slab şi ineficient; e posibil ca eşecurile recente să fi slăbit puterea de atracţie a marelui 

ideal pe care îl constituie Societatea. 

 Cu toate acestea, atâta vreme cât Societatea există, o nedreptate suferită de un stat 

poate fi proclamată în faţa lumii pentru a provoca reacţiunile care impun reparaţiile necesare. 

 Fără Societate, toate aşa-numitele state secundare ar fi în situaţia unor victime aşezate 

în nişte cutii căptuşite cu vată, iar strigătele lor nu ar mai fi auzite. 

 Este necesar să se întreprindă acţiuni imediate pentru ca Societatea să înceteze a mai fi 

o academie morală, o comunitate de tehnicieni şi să poată deveni capabilă să-şi îndeplinească 

misiunea de căpătâi, de instituţie politică: prevenirea războiului. 

 Marea greşeală a celor care vor ca Societatea să trăiască este aceea că nu întreprind 

nimic sau se mulţumesc cu proceduri neînsemnate în aparenţă, dar care, dacă nu sunt 

supravegheate de aproape şi cu înţelegere, pot slăbi şi mai mult legăturile care unesc astăzi cu 

forţă obligatorie statele între ele. 

 Să-mi fie permis să relev metodele prin care trebuie să ne străduim să atingem 

obiectivul nostru: 

 a) Menţinerea Pactului Societăţii Naţiunilor în forma sa actuală; 

 b) Menţinerea sancţiunilor economice cu aplicare universală; căci, dacă această 

aplicare nu mai este universală, ce legături ar mai uni statele membre ale Societăţii? 

 c) Abolirea rezoluţiilor din 1921, care nu au nici o valoare juridică, întrucât 

amendamentul pe care se bazează nu a intrat niciodată în vigoare. Tocmai aceste rezoluţii au 

fost acelea care au cauzat eşecul sancţiunilor din 1935, întrucât Societatea Naţiunilor a aplicat 

sancţiunile treptat, iar nu in globo. 

 d) Semnarea, în afara Pactului Societăţii, a unor acorduri de asistenţă militară mutuală 

pe plan regional în vederea aplicării articolului 16, articolului 15, paragraful 7 şi a articolului 

17. 

 e) Elaborarea unui sistem de măsuri preventive care ar permite fie aplicarea tot mai 

rară a articolului 16, fie aplicarea sancţiunilor prevăzute de articolul 16, înainte de a se 

considera că statul respectiv a încălcat Pactul. Cu alte cuvinte, elaborarea unui sistem 

preventiv, aşa cum a fost schiţat în rapoartele întocmite de dl de Brouckère, lordul Cecil şi de 

mine şi aprobate de Consiliul Societăţii în 1927, transformând articolul 16 al Pactului într-o 

prelungire a articolelor 10 şi 11. 

 f) Declararea prealabilă – şi la timpul oportun – a politicii pe care o va urma fiecare 

stat membru al Societăţii, în cazul în care orice stat ar deveni victimă a agresiunii. 
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 Aceste metode constituie cea mai bună cale pentru a scoate omenirea din haosul 

ideologic în care trăieşte, deoarece, înainte de toate, ele reprezintă reafirmarea şi 

reorganizarea strictă a ordinei de drept din care s-a născut acest haos. Aceasta va produce o 

nouă stare de ordine şi va însemna, de asemenea, menţinerea păcii, care este o condiţie 

indispensabilă a creării unei noi ordini de drept, către care suntem îndemnaţi de tendinţa 

noastră instinctivă de a înlocui ceea ce este bun prin ceea ce este şi mai bun. 

 

      * 

 

 Înainte de a mă ocupa de situaţia internaţională, mai trebuie să mă ocup de două 

chestiuni care prezintă un interes deosebit pentru unele state şi, în special, pentru România: 

Minorităţile şi Revizuirea. 
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MINORITĂŢILE 

 

 

 Minorităţile reprezintă o problemă vitală pentru România, mai periculoasă chiar decât 

revizuirea. 

 S-ar putea spune că revizuirea este o chestiune ridicată numai în mod excepţional, în 

timp ce minorităţile reprezintă o chestiune de fiecare zi. 

 Revizionismul uneşte naţiunea română într-un front comun împotriva inamicului; 

chestiunea minorităţilor poate dezintegra naţiunea română, deoarece forurile internaţionale 

sunt chemate să alcătuiască legea minorităţilor şi astfel legea minorităţilor poate precumpăni 

asupra legii majorităţilor. 

 Chestiunea minorităţilor poate, de asemenea, dezintegra naţiunea română, pentru că 

toate minorităţile, cu numai câteva excepţii, acţionează sub îndrumarea statelor de care sunt 

unite prin legături rasiale. 

 Cel care stă cu ochii aţintiţi spre Budapesta, Viena, Berlin şi Moscova este, după 

părerea mea, un membru al minorităţii. 

 Cel care stă cu ochii aţintiţi numai spre Bucureşti este, după părerea mea, român.  

 În plus, controlul internaţional asupra minorităţilor este o sursă de mari dificultăţi şi 

trebuie să coincidă exact cu ceea ce ne-am angajat să acceptăm, dar nu mai mult. 

 În ceea ce priveşte controlul internaţional în domeniul minorităţilor, instinctul naţional 

îi impune României o atitudine similară celei adoptate de Portia, care, apărând victima lui 

Shylock, a spus: 

 „Dar sânge să nu verşi şi nici să tai / mai mult sau mai puţin decât un pfunt de 

carne…“
590

 

 Să fim cât se poate de limpezi asupra acestei chestiuni: 

 Nu abordez ideea persecutării minorităţilor şi nici a violării legii internaţionale pe care 

noi am semnat-o. Sunt preocupat de posibilitatea de a avea o minoritate care să nu fie 

asimilată României actuale şi care să acţioneze în interiorul ţării în conformitate cu sugestiile 

ce îi vin din afară pentru a distruge statul care o protejează. 

 Înţeleg întru totul că minorităţile trebuie să fie tratate cât se poate de bine, dar privesc 

problema lor ca o problemă internă a României. 

 Înţeleg, de asemenea, că membrii minorităţilor trebuie să ajungă la o înţelegere cu 

Guvernul român, pentru a obţine cele mai bune condiţii de viaţă posibile. 

 Nu înţeleg de ce chestiunea minorităţilor trebuie să devină o problemă internaţională, 

trecând dincolo de limitele Tratatului minorităţilor. Vom vedea imediat care sunt aceste 

limite. 

 Nu pot accepta ca, în prezent, statele străine să fie atât de îndrăzneţe încât să-şi 

închipuie că minorităţile pot deveni obiectul unor negocieri internaţionale. Am trăit perioada 

în care au fost aplicate pentru prima dată Tratatele de Pace şi când o asemenea problemă ar 

fi fost considerată drept o aberaţie mintală. 

 Se poate obiecta: Nu ai încheiat chiar dumneata un acord asupra minorităţilor între 

România şi Iugoslavia?
591

 Da, dar cele două ţări şi-au recunoscut reciproc frontierele şi s-au 

angajat să-şi verse sângele dacă aceste frontiere ar fi violate. 

 Când alte ţări vor renunţa la revizionism şi îşi vor asuma obligaţii ca cele luate de 

Iugoslavia, atunci se va fi creat o nouă situaţie. Şi chiar atunci, ştiind cât de puternice sunt 

rezervele în mintea unor oameni, tot aş mai ezita. 
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 Citat din piesa Neguţătorul din Veneţia de William Shakespeare. 
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 România şi Iugoslavia au semnat, la 30 ianuarie 1933, la Belgrad, o Convenţie reglementând chestiunea 

naţionalităţilor şi a indigenatului persoanelor care în urma delimitării şi-au pierdut naţionalitatea lor de origine. 
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 Astăzi, repet, instinctul de autoapărare îi dictează României să respecte numai acele 

drepturi ale minorităţilor care sunt stabilite prin Tratatele cu privire la minorităţi. 

 Dacă pot interveni acorduri directe, compatibile cu interesele româneşti, între 

Guvernul român şi minorităţi, aceste acorduri vor trebui să fie respectate. 

 Atunci când românii constituiau o minoritate în cadrul fostei monarhii austro-ungare, a 

fost oare statutul lor subiect de discuţie între împăratul Franz Joseph şi Regele Carol I? Nu! 

Minoritatea română din Transilvania s-a limitat la a face o plângere împăratului. Persecuţiile 

şi împilările care au urmat după prezentarea acestui faimos Memorandum sunt bine 

cunoscute. 

 Am putea oare noi, astăzi, permite orice discuţie, cu Budapesta sau alte capitale, cu 

privire la membrii minorităţii maghiare sau ai oricărei alte minorităţi, care sunt cu toţii 

cetăţeni români? Aceasta ar fi ridicol, dacă nu demn de milă. 

 Ion I.C. Brătianu, cu minunatul său instinct naţional, a prevăzut semnificaţia 

controlului internaţional în chestiunea minorităţilor şi l-a refuzat. S-au comis, însă, greşeli în 

prezentarea cauzei româneşti. 

 Lui nu i-a păsat! Chiar şi soarele are pete. 

 Răspunzători sunt colaboratorii săi, care trebuiau să-l sfătuiască asupra formei tehnice 

pe care trebuia să o îmbrace refuzul României. 

 Ion I.C. Brătianu avea alte preocupări: el a creat România Mare. 

 Iar principalul expert al marelui Ion I.C. Brătianu la Conferinţa de la Paris a fost dl 

Victor Antonescu. Nu este ciudat să remarcăm că, drept urmare a situaţiei dificile în care s-a 

găsit România la Conferinţa de la Paris, Ion I.C. Brătianu l-a luat ca expert la Conferinţa de la 

Genova
592

 pe ministrul Constantin Diamandi? 

 Nu este, de asemenea, curios să constatăm că guvernele liberale ale lui Ion şi Vintilă 

Brătianu, în 1927 şi 1928, nu l-au inclus pe dl Victor Antonescu? 

 El a redevenit ministru
593

 abia în 1933, ca urmare a anumitor împrejurări pe care le 

cunosc foarte bine, deoarece am jucat şi eu un rol în ele. 

 Cum a prezentat Ion I.C. Brătianu refuzul României? Ca o imposibilitate morală, căci 

controlul internaţional al minorităţilor violează principiul egalităţii între statele suverane. 

Franţa, Anglia şi Italia au minorităţi, dar fără control internaţional. 

 Aceasta este perfect adevărat. 

 Argumentul trebuia prezentat, dar trebuia să fie însoţit de un altul. Obţinând teritorii, 

evident, ca urmare a sacrificiilor noastre, dar şi ca rezultat al victoriei finale câştigate de 

Franţa şi Marea Britanie, oricât ar fi de justificate argumentele bazate pe egalitatea statelor 

suverane, ar fi fost dificil să se impună o servitute internaţională Angliei şi Franţei, într-un 

moment când, prin victoria lor, ele au permis armatelor române să extindă teritoriul nostru 

naţional. 

 Modul în care România ar fi trebuit să-şi prezinte refuzul decurge, după părerea mea, 

din felul în care s-a ridicat această problemă în cadrul Conferinţei de Pace. 

 În proiectul iniţial al Pactului Societăţii Naţiunilor exista un articol 21, care prevedea 

protejarea minorităţilor din toate ţările. 

 Acest articol, care a fost acceptat de toate statele chemate să-l semneze, era redactat în 

termenii următori: 
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 Conferinţa economică europeană a avut loc la Genova între 10 aprilie şi 19 mai 1922. Au participat 29 de 

state. La 2 mai 1922, delegaţia română condusă de primul-ministru Ion I.C. Brătianu a prezentat un memoriu 

prin care cerea Guvernului sovietic restituirea valorilor româneşti depuse la Moscova în timpul războiului 
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 Ministru de Justiţie (1933–1935) în guvernele conduse de I.G. Duca, dr. C. Angelescu şi Gheorghe Tătărescu; 

ministru de Finanţe (1935–1936); ministru de Externe (1936–1937) în guvernele Gheorghe Tătărescu. 
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 „Înaltele Părţi Contractante sunt de acord să declare că nici un obstacol nu 

trebuie să împiedice libera exercitare a oricărei credinţe, religii sau opinii, a căror 

practicare nu este incompatibilă cu ordinea publică şi cu obiceiurile şi că, în cadrul 

jurisdicţiilor lor respective, nimănui nu i se va tulbura viaţa, libertatea sau urmărirea 

fericirii sale pe motivul adeziunii sale la o asemenea credinţă, religie sau opinie“. 

 Acest articol 21 a fost eliminat din proiectul de Pact din cauză că s-a considerat că el 

ar încălca suveranitatea statelor. 

 Noile state au invocat atunci principiul egalităţii suverane şi au declarat că acceptă 

orice prevederi corespunzătoare pe care ar fi gata să le accepte statele membre ale Societăţii 

Naţiunilor în privinţa propriilor lor teritorii, însă au refuzat să se supună clauzelor speciale. 

 Cum a justificat Conferinţa de Pace faptul că anumitor ţări li s-au impus obligaţii 

considerate incompatibile cu suveranitatea firească a unui stat? Într-un fel foarte simplu. S-a 

spus statelor cu minorităţi: Noi vă acordăm o sporire a teritoriului, noi vă garantăm noile 

voastre frontiere, şi este, prin urmare, echitabil ca noi să prevedem în ce condiţii putem să vă 

dăm o asemenea garanţie. 

 La 31 mai 1919, când s-a discutat chestiunea minorităţilor, preşedintele Clemenceau
594

 

şi preşedintele Wilson s-au pronunţat în felul următor: 

 Preşedintele Clemenceau – „Nu cred că ar fi umilitor pentru România să 

primească sfaturi prieteneşti din partea unor state cum ar fi Statele Unite ale Americii, 

Marea Britanie şi Franţa; nici unul dintre aceste state nu doreşte să exercite o 

autoritate ilegală în România“. 

 Preşedintele Wilson – „În aceste condiţii este oare neraţional sau nedrept ca 

Marile Puteri să le spună asociaţilor lor, vorbind nu ca dictatori, ci ca prieteni: Nu ne 

este posibil să garantăm reglementări teritoriale pe care nu le considerăm juste şi nu 

putem fi de acord să subziste indiferent ce elemente de dezordine, care, după părerea 

noastră, vor tulbura pacea lumii…“ 

 „Cum adică? Ar putea oare, de pildă, Statele Unite, căci aceasta este singura 

putere în numele căreia pot vorbi, să declare poporului său, la 3.000 de mile distanţă, 

după ce a semnat aceste Tratate de Pace, că a statornicit pacea în lume, atunci când 

aceste Tratate conţin anumite elemente care nu ni se par a fi permanente? Aceasta nu 

este posibil! Şi totuşi aceste tranzicţii implică, din partea României, Cehoslovaciei şi 

Serbiei, speranţa că, dacă oricare dintre clauzele reglementării nu ar fi respectate, 

Statele Unite îşi vor trimite armatele şi navele pentru a veghea la executarea lor.“ 

 „Îi rog pe prietenii mei Kramar
595

, Trumbić
596

 şi Brătianu să fie încredinţaţi că, 

dacă socotim preferabil să păstrăm în Tratat anumite cuvinte pe care ei ar dori să le 

omitem, nu o facem pentru a insista asupra unor condiţii nerezonabile, ci pentru că noi 

dorim ca Tratatul să ne dea dreptul de a hotărî dacă acestea sunt lucruri pe care le 

putem garanta.“ 

 Ca răspuns la aceasta, România ar fi trebuit să spună, după menţionarea argumentului 

egalităţii suverane: „Desigur, se înţelege că obligaţiile decurgând din Tratatul minorităţilor 

au, în contrapartidă, securitatea pe care dv. o oferiţi în privinţa noilor frontiere. Drept 

contrapartidă la această securitate, şi numai în aceste condiţii, acceptăm noi Tratatul 

minorităţilor şi cerem ca formularea lui să fie modificată“. 

 În momentul respectiv, ar fi fost uşor să se obţină aceste modificări. 

 Întrucât Wilson nu a fost în stare să determine Statele Unite să accepte Tratatul de 

Pace din cauza angajamentelor cuprinse în Pactul Societăţii Naţiunilor, care, potrivit 

Partidului Republican din Statele Unite, încălcau Doctrina Monroe, obligaţia de securitate ar 
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fi dispărut, iar, drept consecinţă, ar fi dispărut şi controlul internaţional în problema 

minorităţilor. 

 Deoarece nu a fost urmată această metodă, din 1919 şi până în ziua de azi, am fost 

martorul unei slăbiri progresive a obligaţiei de securitate până la dispariţia ei practică, 

producându-se în schimb, o întărire şi o agravare a obligaţiilor faţă de minorităţi. 

 Toate acestea m-au dus la convingerea pe care o nutresc în prezent. 

 Atunci când legătura dintre problema minorităţilor şi problema securităţii a fost 

înlăturată în urma eşecului preşedintelui Wilson, Tratatul minorităţilor ne-a fost impus de 

către Conferinţa de Pace, care, în esenţă, ne-a spus cu claritate: „fie primiţi noile teritorii 

împreună cu obligaţiile faţă de minorităţi, fie nu primiţi nimic“. 

 Guvernul Vaida din 1919 l-a trimis pe generalul Coandă
597

 la Paris, iar acesta a semnat 

Tratatul minorităţilor
598

 fără a schimba măcar o virgulă. Aceasta – adică acceptarea Tratatului 

aşa cum era, după ce am plecat trântind uşile – explică faptul că cel mai rău dintre toate 

Tratatele cu privire la minorităţi este cel referitor la România. 

 Nu trebuie să indic decât un singur fapt pentru a dovedi aceasta. 

 În România există control internaţional nu numai asupra noilor teritorii, dar şi asupra 

celor din Vechiul Regat. 

 Acest lucru este de necrezut. 

 Vechiul Regat al României era un stat suveran în care străinii nu aveau nici un drept să 

se amestece. Astăzi el este supus Tratatului cu privire la minorităţi, iar orice locuitor al 

Vechiului Regat are acelaşi drept de a se plânge la Geneva ca şi locuitorii Transilvaniei, 

Banatului sau Bucovinei. 

 Trebuie să spun că, deşi prin Tratatul de recunoaştere a Basarabiei, semnat
599

 de 

Marile Puteri în 1920, basarabenii au primit aceleaşi drepturi, ca şi toţi ceilalţi membri ai 

minorităţilor, U.R.S.S. nu se sinchiseşte prea mult de controlul minorităţilor pe baza 

Tratatelor din 1919, şi a arătat acest lucru destul de clar Poloniei, întrucât ea respinge orice 

control străin în privinţa minorităţilor pe propriul său teritoriu. 

 Au existat plângeri din partea basarabenilor la Geneva, e adevărat, dar ele nu avut 

niciodată dimensiunile şi rezultatele plângerilor maghiare, deoarece U.R.S.S. nu a sprijinit 

aceste minorităţi şi nu le-a acordat acelaşi ajutor pe care îl dă Ungaria membrilor minorităţilor 

ungare atunci când aceştia fac apel la Societate. 

 Ion I.C. Brătianu a părăsit cu indignare Conferinţa de Pace, trântind uşile în urma sa şi 

fiind sprijinit de un front unit greco-iugoslavo-român. 

 Statele nou create, ca Polonia şi Cehoslovacia, au adoptat o altă atitudine. 

 Polonia a semnat Tratatul minorităţilor la Versailles, la 28 iunie 1919. 

 Cehoslovacia a semnat acelaşi Tratat la Saint-Germain-en-Laye, la 10 septembrie 

1919. 

 Franţa a făcut toate eforturile posibile – adică toate sacrificiile – în vederea spargerii 

frontului greco-sârbo-român, pentru a obţine semnarea Tratatului minorităţilor de una dintre 

aceste ţări cu interese limitate. 

 Este uşor de uitat că, în 1919, Cehoslovacia şi Polonia nu erau state puternice, aşa cum 

sunt astăzi. Pe acea vreme, România, Iugoslavia şi Grecia contau înaintea lor. 

 Am cunoscut vremea când, datorită simplului fapt că ţara noastră nu era un nou venit 

în viaţa europeană, aveam întotdeauna un loc de onoare. 

 Cum s-au schimbat de atunci lucrurile! Iugoslavia şi-a apărat cu succes interesele sale 

naţionale, dacă nu prin metoda pentru care m-am pronunţat eu, atunci prin alta, în schimbul 

acceptării de către ea a Tratatului minorităţilor. 
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 a) Înainte de toate, în mod foarte evident, ea a cerut ca fostul teritoriu al Serbiei să nu 

fie obiectul controlului internaţional. Acest lucru i-a fost acordat foarte uşor, aşa cum se 

prezentau lucrurile pe acea vreme. 

 b) Iugoslavia a solicitat – şi a obţinut – un împrumut de 500 milioane franci francezi, 

pe atunci echivalenţi cu franci aur. 

 Pe baza acestui împrumut, ea a realizat 1.500 milioane dinari aur. 

 La rata de 4 coroane ungare la dinar, ea şi-a retras coroanele pe baza împrumutului 

francez. 

 La Conferinţa de la Haga
600

 din 1929, ca urmare a negocierilor iscusite ale prietenului 

meu Djurić
601

, acest împrumut francez a intrat în oala comună a datoriilor de război, sau, în 

termeni mai eleganţi, a fost dat pradă uitării. 

 Dacă mai este cineva surprins din cauză că dinarul este mereu cotat mai bine decât 

leul, explicaţia se găseşte în faptele mai sus-menţionate. 

 România a preschimbat coroanele ungare şi austriece prin emisiuni noi, neacoperite, 

de lei. Iugoslavia a schimbat coroanele ei pe baza împrumutului francez, fără a emite noi 

dinari fără acoperire. 

 c) În 1919, Iugoslavia a cerut 6% din suma totală a reparaţiilor, ceea ce a obţinut 

destul de uşor în acel moment, chestiunea reparaţiilor nefiind la ordinea zilei. 

 Aceasta fiind situaţia, Iugoslavia a fost, de asemenea, în măsură să semneze Tratatul 

minorităţilor la Saint-Germain-en-Laye, la 10 septembrie 1919. 

 În acelaşi timp, toate acestea s-au petrecut sub pecetea secretului diplomatic. 

 Acum, după ce au trecut douăzeci de ani, este posibil să le menţionăm în mod deschis. 

 Pot cita sursa informaţiilor mele: marele prieten al ţării mele şi al meu personal, acum 

decedat, Loucheur
602

. El a fost acela care a dus toate aceste negocieri. 

 Loucheur avea un suflet arzător, cunoscut numai de cei care l-au iubit. Devotamentul 

său faţă de prieteni era fără margini. Loucheur, după cum i-am spus o dată eu însumi, era ca 

un câine de pază: nu-i iubea decât pe cei care aveau încredere în el. 

 Altfel, era tăios şi nervos; el, care era, în esenţă, un sentimental. 

 Într-o zi, la Haga, pe când îi explicam că este o mare ruşine să dai României numai 

unu la sută din suma totală a reparaţiilor, el mi-a răspuns: „Ştiţi ce reprezintă acest unu la 

sută? Este ceea ce rămâne după ce toţi ceilalţi şi-au luat partea: Franţa, Belgia, Italia, Anglia 

etc.“. 

 I-am răspuns: „Dar Iugoslavia capătă mai mult de 5%. Nu contest eroismul armatei 

iugoslave sau splendoarea gestului său cu ocazia retragerii în Corfu. Dar Iugoslavia, fiind mai 

săracă decât România, nu putea să fi suferit de cinci ori mai mult decât noi. Ea nu are nici 

cerealele noastre şi nici petrolul nostru“. 

 Loucheur a răspuns: „Acest 5% este rezultatul aranjamentelor făcute cu Drasković, 

care, cu o mare clarviziune, când nimeni nu se gândea la reparaţii, a cerut 6%“. 

 Tot Loucheur mi-a spus că, în timpul diferitelor conferinţe, a trebuit să reducă câteva 

zecimi de procent din acest 6%. Iar la toate acestea, el a adăugat: „Acest unu la sută al 

României va rămâne neschimbat, indiferent ce faceţi. Nu veţi reuşi niciodată să obţineţi o 

sporire, pentru că nu a mai rămas nimic. Toate activele disponibile au fost deja alocate. 

Luptaţi pentru compensaţii, deoarece România nu capătă decât unu la sută“. 

 Am urmat sfatul său. Am pus chestiunea procentului de unu la sută la toate 

conferinţele şi am obţinut anularea Datoriei de Liberare, a plăţilor pentru proprietăţile de stat 
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– care reprezentau aproape 2.000 milioane de franci aur – şi a aranjamentelor cu privire la 

optanţi etc. 

 Totuşi, pe cale de consecinţă, tot ce am obţinut a fost acordat şi Iugoslaviei şi 

Cehoslovaciei. 

 Se va vedea că soarta mea a fost să lupt pentru Mica Înţelegere în bloc, chiar atunci 

când nu luptam decât pentru România. 

 Este interesant de remarcat data descoperirii faptului că există o chestiune a optanţilor 

şi în cazul Iugoslaviei şi Cehoslovaciei. De abia la Haga am convins Marile Puteri că, 

obligaţia României fiind limitată la o anuitate de expropriere internă, regimul aplicat în 

România ar fi unul de egalitate între străini şi pământeni. Acela a fost momentul când, spre 

marea mea surprindere, au fost deschise dosarele iugoslav şi cehoslovac. 

 În 1930, într-un moment de sinceritate, delegatul ungur mi-a spus: „Noi am făcut o 

greşeală atunci când am început cu România în ridicarea chestiunii optanţilor, deoarece, la 

urma urmei, în România exproprierile sunt plătite, deşi sumele plătite n-au mai reprezentat 

aproape nimic în urma căderii leului. A fost, de asemenea, o greşeală faptul că v-am avut 

drept oponenţi. Ar fi trebuit să începem cu Iugoslavia, care a confiscat pur şi simplu bunurile 

ungare“. 

 Pentru a fi corect, trebuie să adaug că indemnizaţia pentru expropriere plătită de 

Iugoslavia de atunci şi până acum (şi de Cehoslovacia de la început) este mult mai mare decât 

preţul exproprierii româneşti. Prin urmare, întrucât România a expropriat la preţul cel mai 

scăzut, optanţii ei au obţinut cel mai mare procentaj din suma de 100 milioane franci aur pe 

care Marile Puteri s-au angajat să o plătească Ungariei ca rezultat al Acordurilor de la Haga. 

Iar dl Beneš mi-a spus, în trecut, că avea în vedere să realizeze, din procentajul său, anumite 

economii pe care să le verse în conturile român şi iugoslav. 

 Nu este mai puţin adevărat, că între 1923 şi 1930, când opinia publică internaţională a 

fost stârnită împotriva României din cauza chestiunii optanţilor, existau pământuri ungureşti 

care fuseseră confiscate de către Guvernul iugoslav şi despre care Ungaria nu a spus nimic. 

 În prezent, în condiţiile haosului cauzat de chestiunea reparaţiilor, aranjamentele de la 

Haga au fost date uitării. 

 România poate fi liniştită în ceea ce priveşte chestiunea optanţilor, deoarece, atunci 

când au fost semnate aranjamentele, am făcut următoarea declaraţie, amintită în minutele pe 

care le-am semnat cu toţii: 

 „Se înţelege că, în vederea îndeplinirii totale a obligaţiilor sale faţă de Fondul 

Agricol, România nu are alte obligaţii în afara achitării anuităţilor anuale prevăzute în 

paragraful (a) al articolului 9 din Acordul nr. III (adică, nimic peste anuităţile interne 

de expropriere). 

 Preşedintele (dl Loucheur), în numele Conferinţei, a declarat că este de acord“. 

 Aranjamentul lui Drasković cu Loucheur m-a obsedat multă vreme. Într-o zi m-am dus 

împreună cu prietenul meu Voja Marinković, fost prim-ministru al Iugoslaviei, la cimitirul din 

Belgrad, pentru a depune, aşa cum am făcut de fiecare dată când m-am aflat în această 

capitală, o coroană pe mormântul fratelui său, Paja Marinković
603

, datorită căruia îi apreciez şi 

iubesc pe iugoslavi. Acum, când mă duc la Belgrad, depun două coroane, căci şi Voja 

Marinković este acum dispărut. 

 Pe neaşteptate, am văzut monumentul unui bărbat tânăr, în picioare. 

 L-am întrebat pe Marinković cine este. 

 Mi-a răspuns: „Drasković“. 

 De îndată, întreaga problemă, aşa cum mi-a fost explicată de Loucheur, mi-a venit în 

minte şi, la rândul meu, i-am relatat-o lui Marinković. 
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 El a răspuns: „Nu e adevărat“, pe un ton care m-a făcut să înţeleg că, în calitate de 

iugoslav, nu dorea să discute despre aceasta. 

 Am schimbat atunci conversaţia şi am întrebat: „De ce boală a murit Drasković? Pare 

să fi fost foarte tânăr“. 

 Marinković a răspuns cu înţeles: „Nu a murit de vreo boală; a fost împuşcat ca duşman 

al naţiunii“. 

 Am înţeles atunci ceea ce am înţeles şi mai bine mai târziu, că dacă opinia publică nu 

este ţinută la curent cu toate chinurile pe care le înduri atunci când îţi aperi ţara, este posibil 

să fii, în acelaşi timp, martir şi duşman al naţiunii. 

 Astăzi, România are un Tratat cu privire la minorităţi, pe care nu-l poate repudia în 

mod unilateral, deoarece este legat de importante sporuri teritoriale acordate în baza Tratatului 

de Pace. 

 Totuşi, aplicarea lui trebuie să se limiteze la ceea ce reprezintă de fapt Tratatul, iar nu 

la ceea ce ar dori alţii să reprezinte. De aceea, România nu trebuie să urmeze drumul parcurs 

de alţii. Ea trebuie să urmeze o linie proprie: aplicarea Tratatelor minorităţilor aşa cum au fost 

ele semnate, fără procedura minorităţilor, pe care Parlamentul nu a ratificat-o, dar care a fost 

aplicată în trecut pentru că toată lumea i s-a supus. 

 Aici trebuie menţionat un punct care prezintă importanţă. 

 Polonia avea două tratate cu privire la minorităţi în 1934, când a repudiat unul dintre 

ele: primul, un tratat bilateral, semnat cu privire la Silezia Superioară, la 15 mai 1922, cu 

statul, având principala minoritate, Germania; cel de al doilea, un tratat general, care se aplica 

celorlalte minorităţi. 

 Cel de al doilea tratat a fost cel pe care l-a repudiat Polonia. 

 Întrucât celălalt tratat expirase, negocierile cu Germania cu privire la minorităţi au dus 

la o declaraţie comună asupra minorităţilor. 

 În Declaraţia polono-germană, cele două guverne recunosc importanţa tratării 

minorităţilor din punctul de vedere al bunelor lor relaţii reciproce. Ele acceptă faptul că o 

minoritate va fi cu atât mai fericită şi mai satisfăcută de situaţia sa, dacă minoritatea din 

cealaltă ţară este tratată în mod similar. 

 La vremea respectivă, Germania şi Polonia au formulat cinci principii: 

 1) Germania şi Polonia se angajează să nu facă nici o încercare de asimilare a 

minorităţilor respective. 

 2) Fiecare minoritate va avea libertatea de a folosi propria limbă în relaţiile personale 

şi economice, precum şi în presă şi în cadrul întrunirilor publice. 

 3) Fiecare minoritate are dreptul să-şi grupeze membrii în asociaţii economice şi 

culturale. 

 4) Ea are dreptul să aibă şcoli confesionale. 

 5) Reprezentanţii unei minorităţi nu trebuie să fie stânjeniţi în ceea ce priveşte alegerea 

sau exercitarea profesiei lor. Ei se bucură de aceleaşi drepturi ca şi membrii majorităţii în 

privinţa dobândirii oricărui fel de proprietăţi, inclusiv imobiliare. 

 Cercurile politice germane subliniază că Declaraţia polono-germană nu poate fi pusă 

în legătură cu obligaţiile internaţionale din sfera protecţiei minorităţilor. Ele subliniază, de 

asemenea, faptul că Polonia a denunţat, în 1934, Statutul Internaţional al Minorităţilor. Aceste 

cercuri contrapun din nou metoda negocierilor directe metodelor urmate de Societatea 

Naţiunilor care, potrivit afirmaţiilor lor, sunt sortite eşecului. 

 România nu are decât un tratat general, la fel ca şi Polonia. Acesta nu este un acord 

bilateral – şi ar fi fost regretabil să fie, deoarece, dacă noi ne-am amesteca în treburile 

ungureşti de dragul a 100.000 de români, Ungaria s-ar amesteca în treburile noastre de dragul 

a câteva sute de mii de maghiari. 

 Minorităţile ungară, germană şi altele sunt organizate pe baza acestui tratat general. 
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 După părerea mea, ţara noastră ar fi foarte neinspirată dacă fie l-ar repudia în mod 

unilateral, fie l-ar transforma într-un tratat bilateral. 

 Nu trebuie să ne temem prea mult de acest tratat; obligaţiile controlorilor noştri 

internaţionali sunt atât de serioase, încât ei nu vor interveni atât de uşor în aceste chestiuni 

care, datorită manierei în care sunt ridicate, reprezintă o mască a revizuirii, dacă nu ar fi 

acoperite, în ochii lumii, de o procedură izvorâtă din practică, dar neratificată de Parlament. 

 Această declaraţie nu modifică în nici un fel părerea mea potrivit căreia, chiar dacă nu 

ar fi existat un Tratat al minorităţilor, noi am fi avut datoria să ne asumăm aceleaşi obligaţii. 

De fapt, asemenea obligaţii există chiar în Constituţia română. Pe lângă aceasta, în general, 

atunci când un stat îşi apără minorităţile, el îşi apără propriile sale interese. 

 Încă la 15 martie 1929, în conferinţa pe care am ţinut-o la Academia Diplomatică, am 

spus că, în afară de dreptul legal al minorităţilor, a apărut o procedură, un fel de drept 

pretorian, un drept ex gratia, care nu poate funcţiona fără consimţământul permanent al ţărilor 

care au obligaţii faţă de minorităţi. 

 În legătură cu aceasta, este important să se facă distincţie între ceea ce este legal şi 

ceea ce nu este; între ceea ce voinţa părţilor nu poate schimba chiar prin repudiere, deoarece 

angajamentele au fost asumate pentru totdeauna, şi ceea ce nu poate fi aplicat fără a se recurge 

constant la voinţa părţilor; între ceea ce există în virtutea legii şi ceea ce devine caduc atunci 

când una dintre părţi îşi retrage consimţământul. 

 Înainte de toate, să încercăm să arătăm cu claritate ce reprezintă dreptul pozitiv al 

minorităţilor, cu alte cuvinte drepturile lor subiective, care sunt instrumentele care le dau 

caracterul de drept internaţional şi care este garanţia internaţională obiectivă care s-a acordat 

în cazul violării drepturilor subiective. 

 Care sunt drepturile subiective ale minorităţilor? Ele sunt următoarele: 

 a) Apărarea vieţii şi libertăţii lor. 

 b) Libera practicare a religiei lor. 

 c) Obţinerea naţionalităţii ţării respective, fie pe motiv de reşedinţă, de indigenat în 

acea ţară, în momentul intrării în vigoare a tratatului, sau pe motivul naşterii în teritoriul ţării 

respective. 

 d) Egalitatea în faţa legii şi deţinerea aceloraşi drepturi civile şi politice, în special în 

ceea ce priveşte accesul la funcţiile publice. 

 e) Folosirea liberă a limbii materne în relaţiile particulare sau comerciale, în 

practicarea religiei, în presă, în publicaţii şi în întruniri publice, ca şi în faţa instanţelor de 

judecată. 

 f) Dreptul egal cu cel al altor cetăţeni ai ţării respective de a întreţine instituţii de 

caritate, religioase sau de învăţământ pe propria lor cheltuială. 

 g) În zonele în care minorităţile constituie o parte considerabilă a populaţiei, 

învăţământul în şcolile primare de stat se va face cu predarea în limba minorităţii, iar o parte 

echitabilă din sumele alocate de bugetele de stat sau municipale pentru învăţământ, religie sau 

în scopuri caritabile va fi alocată minorităţii. 

 Adăugaţi la aceste drepturi generale diferitele drepturi speciale acordate unor 

minorităţi anumite: minorităţilor evreieşti, românilor din Pind
604

, de la Muntele Athos, 

comunităţilor de secui şi saşi din Transilvania, rutenilor din sudul Carpaţilor şi veţi avea 

întreaga colecţie a drepturilor subiective ale minorităţilor. 

 Care sunt instrumentele diplomatice care dau caracter de drept internaţional pozitiv 

acestor variate prerogative? Acestea sunt de diferite feluri, însă, în general, pot fi clasificate în 

felul următor: 
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 În primul rând, există tratate speciale, denumite Tratatele minorităţilor, semnate la 

Paris, în timpul Conferinţei de Pace, de Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România şi Grecia. 

 După aceea, vin capitolele speciale din Tratatele de Pace, care asigură protecţia 

minorităţilor în Austria, Ungaria, Bulgaria şi Turcia. 

 Există, de asemenea, declaraţii făcute în acelaşi sens, în faţa Consiliului Societăţii 

Naţiunilor, de Albania, Estonia, Finlanda, Letonia şi Lituania. 

 În sfârşit, există Convenţii răspunzând aceleiaşi necesităţi, în speţă, Convenţia 

germano-polonă pentru Silezia Superioară, din 15 mai 1922, care conţine, de asemenea, o 

procedură contractuală specială, deosebită de regulile dreptului civil, şi Convenţia referitoare 

la teritoriul Memel, din 5 mai 1924. 

 Enumerarea drepturilor subiective ale minorităţilor poate părea lungă; cea a 

instrumentelor care le înglobează poate părea plicticoasă, dar garanţia internaţională, carta 

pozitivă a minorităţilor, prevederile contractuale care scot această materie din dreptul intern 

pentru a o plasa în sfera dreptului internaţional sunt, toate, conţinute în textul ce urmează şi pe 

care îl veţi găsi în toate tratatele sau declaraţiile care se referă la minorităţi. 

 Citez aceste prevederi din Tratatul minorităţilor semnat la 9 decembrie 1919 de 

generalul Coandă, delegat al primului-ministru Vaida-Voevod, în numele României: 

 „Având în vedere că, în virtutea Tratatelor pe care Principalele Puteri Aliate 

şi Asociate şi-au pus semnătura, sporiri însemnate teritoriale sunt sau vor fi dobândite 

de Regatul României; 

 Considerând că România, din propria sa voinţă, doreşte a da garanţii sigure de 

libertate şi de dreptate, atât tuturor locuitorilor din Vechiul Regat al României, cât şi 

celor din teritoriile de curând transferate, fără deosebire de rasă, limbă sau religiunea 

cărora le-ar aparţine; 

 Examinându-se în comun chestiunea, s-a convenit pentru încheierea 

prezentului Tratat“: 

 ARTICOLUL 1. 

 „România se obligă ca stipulaţiunile cuprinse în articolele 2–8 din prezentul 

capitol să fie recunoscute ca legi fundamentale, ca nici o lege, nici un regulament, nici 

un act oficial, să nu se afle în contrazicere sau în opoziţie cu aceste stipulaţiuni şi ca 

nici o lege, nici un regulament sau acţiune oficială să nu aibă precădere faţă de ele.“ 

 ARTICOLUL 12. 

 „România consimte ca în măsura în care stipulaţiunile articolelor precedente 

privesc persoane aparţinând unor minorităţi de rasă, de religie sau de limbă, aceste 

stipulaţiuni să constituie obligaţii de interes internaţional şi să fie puse sub garanţia 

Societăţii Naţiunilor. Ele nu vor putea fi modificate fără asentimentul majorităţii 

Consiliului Societăţii Naţiunilor. Statele Unite ale Americii, Imperiul Britanic, Franţa, 

Italia şi Japonia se obligă să nu refuze asentimentul la orice modificare a ziselor 

articole, care ar fi încuviinţate în mod formal de către o majoritate a Consiliului 

Societăţii Naţiunilor. 

 România consimte ca orice membru al Consiliului Societăţii Naţiunilor să aibă 

dreptul de a semnala atenţionării Consiliului orice infracţiune sau temere de 

infracţiune la vreuna din aceste obligaţiuni, şi ca Consiliul să poată proceda în aşa 

chip şi să dea astfel de instrucţiuni ce-i vor părea potrivite şi eficace în asemenea 

împrejurări. 

 România mai consimte în afară de aceasta ca, în cazul când s-ar ivi vreo 

divergenţă de opinie asupra unor chestiuni de drept sau de fapt privitoare la aceste 

articole, între Guvernul român şi vreuna din Principalele Puteri Aliate şi Asociate sau 

orice altă putere, membră a Consiliului Societăţii Naţiunilor, această divergenţă să 
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fie socotită drept un diferend cu caracter internaţional, în sensul termenilor 

articolului 14 din Pactul Societăţii Naţiunilor. 

 România consimte ca orice diferend de acest fel să fie deferit, dacă partea 

cealaltă o cere, Curţii Permanente de Justiţie Internaţională. Deciziunea Curţii 

Permanente va fi dată fără apel şi va avea aceeaşi tărie şi valoare ca şi o decizie 

pronunţată în virtutea articolului 14 din Pact.“ 

 Acesta este unul dintre punctele pentru care s-ar fi putut căuta un remediu pe calea 

negocierilor, dacă, după ce am trântit uşa Conferinţei de la Paris, noi am fi fost de acord să 

ducem tratative; în acest caz, noi nu am fi primit un ultimatum. 

 Faptul că un anume stat este în măsură să arunce România în faţa Curţii Permanente de 

Justiţie Internaţională pe o problemă privind minorităţile este un lucru foarte grav, care 

trebuie să dea mult de gândit legiuitorilor români. 

 Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că garantarea internaţională a obligaţiilor faţă 

de minorităţi nu are nici extinderea, nici preciziunea care ar putea face insuportabil controlul 

internaţional. 

 Câţiva membri ai unei minorităţi fac o plângere sub forma unei petiţii trimise la 

Geneva. Va deveni oare reprezentantul vreunui stat, pe baza acestei simple petiţii, fără nici un 

fel de cercetare, procurorul umanităţii împotriva României? Ar fi greu de crezut că un 

asemenea lucru s-ar putea întâmpla. Într-adevăr, nu trebuie să uităm că problema minorităţilor 

este o problemă între România, sau orice alt stat cu obligaţii faţă de minorităţi, şi Societatea 

Naţiunilor, iar nu un caz în litigiu între România şi statul cu care minoritatea respectivă are 

legături rasiale. 

 Fie-mi permis să arăt că înşişi membrii Consiliului Societăţii Naţiunilor au constatat 

fie că Tratatul minorităţilor reprezenta o stipulaţiune în favoarea unei terţe părţi, fie că povara 

impusă Consiliului era prea grea. 

 Voi cita un pasaj din raportul dlui Tittoni
605

, datat 22 octombrie 1920, care dă o 

interpretare a garanţiei internaţionale şi care este considerat, în general, ca fiind carta 

fundamentală în această chestiune. Tittoni spunea: 

 „Ar fi util să dăm, de la bun început, o definiţie clară a termenului «garanţia Societăţii 

Naţiunilor». Pare evident că această stipulaţie semnifică, înainte de toate, că dispoziţiunile 

referitoare la minorităţi sunt intangibile; cu alte cuvinte, că nu pot fi modificate în sensul de a 

aduce vreo ştirbire oarecare drepturilor actualmente recunoscute şi fără acordul majorităţii 

membrilor Consiliului Societăţii Naţiunilor“. 

 La 22 octombrie 1920, când tocmai se discuta Raportul Tittoni, lordul Balfour
606

, pe 

atunci dl Balfour, a făcut următoarea declaraţie care poate fi găsită în minutele şedinţei 

Consiliului: 

 „Dl Balfour întreabă dacă Consiliul are dreptul să nu primească sarcina 

protecţiei minorităţilor şi dacă nu ar putea, în consecinţă, să formuleze rezerve în 

privinţa procedurii instituite de tratate pentru protecţia minorităţilor de către Consiliu. 

 Opinia generală a Consiliului este că în teorie acesta ar putea refuza să 

garanteze drepturile minorităţilor, dar că, practic, un refuz este imposibil. Într-adevăr, 

el ar avea o serie de inconveniente. Tratatele nefiind acceptate de către cei interesaţi 

decât cu cea mai mare dificultate, trebuie să se evite reducerea în continuare a 

autorităţii lor. 

 Dl Balfour cere ca observaţiile sale să fie cel puţin incluse în procesul verbal“. 

 La aceeaşi şedinţă a Consiliului, din 22 octombrie 1920, dl Balfour a subliniat 

că, în privinţa minorităţilor, Consiliul a fost încărcat cu sarcini ingrate şi dificile şi a 

spus: 
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 „Dacă trebuie să se intervină pentru protejarea unei minorităţi, unul dintre 

membrii Consiliului va trebui să se hotărască să-şi asume rolul de acuzator al statului 

care nu şi-ar fi respectat angajamentele“. 

Iar dl Tittoni a răspuns: 

 „Este adevărat că sarcina atribuită Consiliului e departe de a fi plăcută, dar 

Consiliul nu poate în nici un fel s-o refuze“. 

 Trei zile mai târziu, dl Hymans
607

 a declarat că a fost frapat de observaţiile făcute în 

cursul şedinţei precedente de dl Balfour cu privire la situaţia dificilă în care ar fi plasat un stat 

membru al Consiliului care ar acuza un alt stat de violarea tratatelor cu privire la minorităţi. 

Dl Hymans a sugerat, prin urmare, ca, pentru a face această sarcină mai puţin ingrată, toate 

petiţiile din partea minorităţilor să fie examinate de către un Comitet de trei. 

 Consiliul a hotărât să pună în aplicare această propunere, în felul următor: 

 „În scopul de a uşura membrilor Consiliului exercitarea drepturilor şi 

obligaţiilor lor cu privire la protecţia minorităţilor, este de dorit ca preşedintele şi doi 

membri desemnaţi de acesta pentru fiecare caz în parte să procedeze la examinarea 

oricărei plângeri sau comunicări adresate Societăţii Naţiunilor privind o încălcare sau 

un pericol de încălcare a clauzelor tratatelor pentru protecţia minorităţilor. Această 

examinare se va face de îndată ce plângerea sau comunicarea în cauză va fi adusă la 

cunoştinţa membrilor Consiliului“. 

 Astfel a apărut Comitetul celor trei. 

 Aş dori să remarc, totuşi, că, de atunci încoace, noi am ieşit din sfera legii şi am intrat 

în cea a amabilităţii; din acel moment noi am părăsit regimul legalităţii şi am intrat în cel al 

dezirabilităţii; de atunci noi am intrat în domeniul unei practici, care nu a fost niciodată 

ratificată de Parlament sau de Suveran şi care, prin urmare, poate fi denunţată în orice 

moment. 

 Propunerea din 1920 a dlui Hymans a fost completată prin Rezoluţiile din 27 iunie 

1921, 5 septembrie 1923 şi 13 iunie 1929, din care extrag punctele cele mai interesante: 

 1) – Transmiterea petiţiilor primite către guvernele interesate pentru 

eventualele observaţii şi comunicarea acestor petiţii şi observaţii membrilor 

Consiliului, spre informare. 

 2) – Fiecare petiţie primită şi observaţiile la aceasta vor fi examinate de 

membrii Consiliului printr-un Comitet compus din preşedintele Consiliului şi doi, sau 

– în mod excepţional – patru alţi membri numiţi de preşedinte (Comitetul 

minorităţilor). 

 Comitetul hotărăşte dacă, după părerea sa, chestiunea ce i-a fost supusă: 

  a) nu trebuie să producă nici o acţiune; 

 b) poate fi reglementată de Comitet fără a se lua vreo hotărâre oficială, 

prin negocieri neoficiale cu guvernul interesat; 

 c) trebuie să fie referită de membrii săi Consiliului. 

 3) – Publicarea anuală în Jurnalul Oficial a statisticilor referitoare la activitatea 

Societăţii în ceea ce priveşte protecţia minorităţilor, privind numărul de decizii luate 

cu privire la primirea acestora; numărul de Comitete constituite şi numărul de şedinţe 

ţinute de acestea pentru examinarea petiţiilor primite; numărul de petiţii a căror 

examinare a fost închisă. 

 4) – În sfârşit, Comitetul celor trei va lua în considerare posibilitatea publicării, 

cu consimţământul guvernului interesat, a rezultatului examinării chestiunilor ce i-au 

fost supuse. 
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 Se va vedea cu uşurinţă din cele de mai sus cât de inteligent a procedat Consiliul, 

atunci când avea de luat o hotărâre pe tema minorităţilor: un stat cu obligaţii faţă de minorităţi 

trebuie să suporte tortura Comitetului celor trei, în loc să apară direct în faţa Consiliului. 

 România nu a avut multe cazuri cu privire la minorităţi. De ele s-au ocupat în trecut 

miniştrii Comnen şi Antoniade. 

 În două ocazii însă, am luat parte personal la discuţii referitoare la minorităţi: în 

chestiunea colonilor unguri, de la început până la sfârşit, şi în chestiunea Ciucului, în 

momentul crucial. 

 Aceste cazuri au fost reglementate în favoarea României. 

 Nimeni nu ştie chinurile prin care am trecut în timpul acelor şedinţe neoficiale ale 

Comitetului celor trei. 

 Şi totuşi, judecătorii mei în aceste chestiuni – în special în ceea ce priveşte aceea a 

colonilor unguri – au fost oameni ca Sir Austen Chamberlain, dl Unden, delegatul Suediei, şi 

excelenţa sa de Mello Franco, delegatul Braziliei. Pentru cea de a doua chestiune, am avut de 

a face cu reprezentanţii Japoniei, Marii Britanii şi Norvegiei – toţi oameni de mare prestigiu. 

 Însă supliciul la care este supus delegatul unei ţări cu obligaţii faţă de minorităţi în 

cadrul Comitetului celor trei nu este menţionat în nici un Tratat. 

 Ştie oare cineva ce înseamnă negocieri neoficiale între Comitetul celor trei şi diferitele 

guverne? 

 Este o ameninţare permanentă că ţara pe care o reprezinţi va fi aruncată în faţa 

Consiliului, după ce ţi-ai pus cărţile pe masă, din dorinţa de a convinge Comitetul celor trei. 

 Într-o zi, după o replică a mea, Sir Austen Chamberlain şi-a pus monoclul şi, cu o voce 

foarte gravă, a spus: „Prietene, dacă vei continua în acest fel, te vei duce direct în prăpastie“. 

Am replicat imediat: „Prefer să mă arunc singur în ea, decât să fiu împins de dv.“. Sir Austen 

a râs. 

 Altă dată, cerându-ni-se să părăsim încăperea în care delibera Comitetul celor trei, în 

timp ce aşteptam să fim chemaţi din nou, prietenul meu Comnen mi-a spus cu năduf: „Parcă 

am fi bătrânul Brătianu
608

 şi Kogălniceanu
609

 la uşa Conferinţei de Pace de la Berlin din 

1878“. Replica mea a fost: „Să nu spui asta, căci Brătianu şi Kogălniceanu nu au putut nici 

măcar să deschidă gura la Berlin, în timp ce, aici, noi îi omorâm vorbind tot timpul“. 

 În paralel cu aceste ameninţări – denumite negocieri neoficiale! – unii funcţionari ai 

Secţiei pentru minorităţi puteau fi văzuţi părăsind încăperea în care delibera Comitetul celor 

trei pentru a se duce pe coridoare ca să chestioneze minoritatea respectivă, care avea 

întotdeauna delegaţi la Geneva, pentru a afla cum să răspundă la argumentele prezentate în 

spatele uşilor închise. Aceşti funcţionari puteau fi văzuţi şoptind la ureche membrilor 

Comitetului celor trei răspunsul pe care îl primiseră pe coridor; şi în cele din urmă, Comitetul 

celor trei dădea glas obiecţiunii ridicate chiar de minorităţi, în momentul când argumentele 

prezentate apăreau ca indiscutabile. 

 Procedura Comitetului celor trei, care nu a fost prevăzută în Tratatul minorităţilor, ca 

o consecinţă a dezvoltării ce i-a fost dată de Secţia pentru minorităţi, înlocuieşte litigiul 

dintre o ţară şi Consiliul Societăţii printr-un litigiu direct între ţara respectivă şi propriile ei 

minorităţi. 

 Nu se putea să nu mă gândesc mult la un asemenea sistem şi, de fapt, recent mi-am 

schimbat părerea despre el. 

 Văzând că anumite state care au repudiat Tratatul minorităţilor nu numai că nu au fost 

pedepsite, ba chiar au fost realese în Consiliu, m-am gândit, în septembrie 1935, că, prin 

autoritatea ce mi-o conferea alegerea României în Consiliu, cu 50 de voturi din 52, îmi 
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revenea misiunea să pun capăt acestor excese de procedură cu privire la minorităţi, printr-o 

metodă cu totul românească, care mi-a venit în minte în cursul reflecţiilor mele. 

 La 28 septembrie 1935 i-am spus directorului Secţiei pentru minorităţi, prietenul meu 

dl de Azcarate
610

, în prezent ambasadorul Spaniei la Londra, că România va înceta să accepte 

procedura privitoare la minorităţi, care nu a fost ratificată de Parlament, însă că ea va 

respecta întocmai Tratatul din 9 decembrie 1919. 

 Dl de Azcarate l-a informat pe secretarul general, dl Avenol
611

, despre convorbirea 

noastră, iar acesta mi-a cerut, printre altele, să-i dau o declaraţie scrisă. 

 După această comunicare, i-am făcut o vizită dlui Avenol şi i-am spus că eu apăr 

interesele României potrivit propriilor mele idei, iar nu conform sfaturilor prietenilor mei, 

chiar şi ale celor mai buni şi mai inteligenţi dintre ei. 

 Dl Avenol a răspuns: „Dacă aşa stă cazul, riscaţi să trebuiască să apăreţi în faţa 

Consiliului“. 

 Am răspuns: „Adevărat, dar am să ţin o cuvântare în faţa Consiliului şi aş dori ca dv. 

să fiţi prima persoană care s-o audă. Voi spune: «Domnilor, este adevărat că nu m-am supus 

procedurii stabilite cu privire la minorităţi, care nu este obligatorie din punct de vedere 

juridic, ci doar dezirabilă. V-aş ruga, totuşi, să luaţi notă de faptul că eu nu am repudiat 

Tratatul minorităţilor în sine şi că România este gata să-l aplice şi în viitor. Dar dacă, datorită 

unei interpretări greşite, dv. aţi văzut în gestul nostru o repudiere a Tratatului minorităţilor, 

ceea ce ar fi incorect, vă voi informa că acest gest nu a fost făcut pentru a ne eschiva de 

obligaţiile ce ne revin în baza Tratatului, ci pentru a-i readuce la Tratat pe cei care nu mai 

doresc să aibă de a face cu el. În orice caz, cer să mi se aplice sancţiuni, în special acele 

sancţiuni care au fost aplicate ţărilor care au considerat Tratatele minorităţilor drept 

incompatibile cu suveranitatea lor: adică un loc semipermanent în Consiliu şi câte un loc în 

toate Comitetele Societăţii»“. 

 De atunci, deşi nu consider că ar fi vorba în mod necesar de o consecinţă, nu am mai 

auzit niciodată de minorităţi. Societatea Naţiunilor ne trimitea hârtii. Am dat instrucţiuni să nu 

se răspundă în nici un fel, iar din 1935 şi până în 1936 România nu a fost chemată niciodată 

să apară în faţa Consiliului în legătură cu problema minorităţilor. 

 Toate acestea sunt în strictă conformitate cu atitudinea pe care am adoptat-o în 

conferinţa asupra problemei minorităţilor pe care am ţinut-o la Academia Diplomatică din 

Paris, la 15 martie 1929. 

 Am spus atunci: 

 „Mi se pare că poziţia statelor cu minorităţi s-ar putea rezuma în felul acesta: 

 Despre ce este vorba? 

 Este vorba de punerea în vigoare a obligaţiilor noastre actuale? Răspundem: Să 

le măsurăm! 

 Este vorba de anumite îmbunătăţiri în cadrul obligaţiilor noastre actuale? 

Răspundem: Să le discutăm! 

 Este vorba de extinderea actualelor noastre obligaţii? Suntem siliţi să 

răspundem: Să le împărţim! 

 Este, poate, vorba de punerea problemei minorităţilor în adevăratul său cadru, 

care este de natură morală şi nicidecum coercitivă? Răspundem: Bizuiţi-vă pe noi 

pentru tot ceea ce morala, spiritul umanitar şi interesul general ne ordonă să facem! 

 Ce este atunci, ştiinţific vorbind, dreptul minorităţilor? Este un drept pozitiv 

uman, dar regional. Această constatare impune o alegere; dreptul minorităţilor este sau 

un drept pozitiv permanent, dar cu tendinţă universală, sau un drept temporar menit să 
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salvgardeze drepturile omului până în momentul în care toate interesele vor fi fost 

armonios conciliate. 

 Obligaţiile statelor faţă de minorităţi trebuie să fie universale, fie că sunt privite 

ca o chestiune de drept, fie ca o chestiune de morală. Concepţia dreptului pozitiv cu 

caracter regional permanent este inadmisibilă. Drepturile minorităţilor nu pot 

rămâne de-a pururi drepturile învinşilor şi ale noilor veniţi! 

 Că universalitatea se realizează pe tărâmul dreptului sau al moralei, nu avem de 

ales, cele două concepţii ne convin în egală măsură. Nu spun nici că o alegere trebuie 

să fie făcută imediat. Dar trebuie ca o concepţie să ne orienteze în viitor. Nu ştiu ceea 

ce va fi ea. Ceea ce ştiu este ceea ce nu trebuie să fie. Extinderea obligaţiilor actuale, 

oricare ar fi forma sau metoda lor, numai în sarcina unor state, fără perspectiva de a le 

vedea acceptate de altele şi fără perspectiva de a se ajunge la un sfârşit, oricare ar fi 

bunăvoinţa arătată minorităţilor, oricare ar fi eforturile care s-ar face pentru a împlini 

în ce le priveşte dorinţele cele mai mari, toate acestea nu ar duce decât la slăbirea 

consolidării statelor. 

 Pacea nu poate fi servită decât printr-un ideal. Or, idealul trebuie să aibă drept 

bază dreptatea şi nu servitutea internaţională. 

 De aceea spun: Să îndeplinim în mod scrupulos datoria de astăzi. Să pornim de 

la situaţia existentă. 

 Să ne îndeplinim întru totul obligaţiile noastre actuale sub auspiciile Societăţii 

Naţiunilor. Minorităţile să fie tratate cu bunăvoinţă, dar şi statele cărora le aparţin să 

fie tratate la fel. Să căutăm, cu ajutorul Societăţii Naţiunilor, elementele morale care 

pot duce la apropierea tuturor oamenilor, pe care numai limba, religia sau rasa îi 

separă. 

 Şi când finalitatea urmărită prin tratate va fi atinsă, să trasăm larg programul 

obligaţiilor noastre morale faţă de oameni, în calitate de oameni. Vom merita astfel 

mai bine de la patriile noastre respective, vom depăşi, de asemenea, mai uşor 

greutăţile care par să ne separe astăzi, căci morala este una singură pentru toţi şi omul 

este egal omului oriunde s-ar afla.“ 

 

     * 

 

 Ce dureroasă surpriză a fost pentru mine să aflu că succesorul meu, dl Victor 

Antonescu, nu a continuat politica mea cu privire la minorităţi şi a început să răspundă iar 

Comitetului celor trei. 

 De atunci a venit o ploaie de plângeri din partea minorităţilor. 

 Îi consider pe dl V. Antonescu, ministrul Afacerilor Străine al României, pe unii 

funcţionari din Ministerul Afacerilor Străine al ţării noastre şi pe actualul nostru reprezentant 

la Societate
612

 răspunzători pentru acest regim de capitulaţii. 

 Pe dl Victor Antonescu pentru că, între linia mea de acţiune – care era rezultatul unei 

îndelungate experienţe – şi sfaturile unor simpli funcţionari din Ministerul Afacerilor Străine, 

le-a ales pe cele din urmă. 

 În ceea ce îl priveşte pe reprezentantul nostru la Geneva, care a fost obligat să urmeze 

politica de a se face agreabil, din cauza noutăţii împrejurărilor în care s-a găsit pe neaşteptate 

în calitatea sa de delegat permanent al României la Geneva, în dorinţa de a face plăcere 

Secretariatului, a cedat până la urmă presiunii pe care aceasta o exercitase asupra lui. 

 Această schimbare de politică ameninţă în mod grav interesele noastre în chestiunile 

legate de minorităţi. 
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 Gheorghe Crutzescu. 
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 În plus, încât nu mai sunt plângeri adresate Societăţii din partea minorităţilor iugoslavă 

sau bulgară, ca rezultat al Tratatului de prietenie dintre Bulgaria şi Iugoslavia, şi deoarece, în 

urma tratatului de alianţă greco-turc, nici minorităţile turcă sau greacă nu mai apelează la 

Geneva, dacă procedura referitoare la minorităţi nu ar fi fost înviată pentru România, am fi 

putut pune la îndoială dreptul la existenţă al Secţiei pentru minorităţi, având în vedere sfera 

restrânsă a activităţilor sale. 

 Aceasta este originea presiunilor care au fost exercitate asupra Legaţiei române la 

Geneva. 

 Atâta timp cât dl Antoniade a fost ministru la Geneva, această presiune s-a lovit de o 

rezistenţă fermă. Dl Antoniade nu este nevoit să facă altora plăcere pentru a se afirma. Cu 

actualul reprezentant al României la Geneva lucrurile nu s-ar fi putut petrece altfel. 

 Deoarece România părăseşte Consiliul în septembrie anul viitor, cine îi mai poate 

restabili situaţia pe care o câştigase în 1935 în privinţa minorităţilor? 

 Ce răspundere istorică se ascunde în spatele comunicatelor Ministerului Afacerilor 

Străine al ţării noastre şi al explicaţiilor date pentru politica sa! 

 Noi înşine, iar nu istoria, vom fi cei care vor trebui să poarte povara consecinţelor, şi 

aceasta chiar în viitorul imediat. 

 Momentul este iminent. 
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REVIZUIREA 

 

 

 Revizuirea frontierelor este o chestiune pe care interpretarea ulterioară a tratatelor a 

transformat-o într-o adevărată sabie a lui Damocles pentru unele ţări din Europa Centrală, 

printre care şi România. 

 Spun „interpretarea ulterioară a tratatelor“ pentru că, după cum se arată în documente 

cu autoritate, Pactul nu prevede revizuiri teritoriale, ci numai revizuirea clauzelor devenite 

inaplicabile. 

 De fapt, articolul 19 spune: 

 „Adunarea poate din când în când să invite pe membrii Societăţii să procedeze la o 

nouă examinare a tratatelor devenite inaplicabile, precum şi a situaţiunilor internaţionale a 

căror menţinere ar putea să pună în pericol pacea lumii“. 

 Clauzele teritoriale sunt, prin urmare, excluse, deoarece ele au fost deja aplicate în 

trecut; este imposibil să se vorbească de revizuire în privinţa lor din simplul motiv al 

inaplicabilităţii lor. 

 Ştiu că, atunci când este vorba de revizuire, se crede că aceasta se poate aplica nu 

numai tratatelor care au devenit inaplicabile, dar şi situaţiilor internaţionale a căror menţinere 

ar putea periclita pacea lumii. 

 La aceasta răspund: 

 Articolul 19 nu are nici o legătură cu primele idei ale lui Wilson, care a vrut la început 

să transforme Societatea Naţiunilor într-un suprastat, iar revizionismul în unul din 

comandamentele acestui suprastat, dar care, mai târziu, şi-a redus idealul la ceva mai modest: 

adică recomandări ale Societăţii Naţiunilor în legătură cu modificările de frontiere. 

 Totuşi, niciuna dintre aceste două scheme ale lui Wilson nu a devenit bază de discuţie 

la Conferinţa de Pace, lucru confirmat de colaboratorii săi: colonelul House
613

, Lansing
614

 şi 

Miller
615

. 

 Ca bază de discuţie, Conferinţa a adoptat planul Hurst-Miller, care menţionează 

integritatea teritorială, fără a spune nici un cuvânt despre frontiere. 

 Articolul 19 are o altă origine. 

 La Conferinţa de Pace au avut loc mari discuţii asupra obligativităţii de a înregistra 

tratatele la Societatea Naţiunilor pentru a le da validitate. 

 Cine ar controla compatibilitatea unui tratat cu Pactul Societăţii Naţiunilor? 

 Wilson spunea: „Nimeni, opinia publică este de ajuns“. 

 Profesorul Larnaude, preşedintele Orlando
616

, dl Batalha-Reis
617

 şi dl  

Vesnić
618

, delegatul Serbiei, au răspuns că acest control al opiniei publice nu este suficient şi 

că trebuie să existe un organism de control: Consiliul Societăţii Naţiunilor. 

 Acesta a fost momentul când Venizelos
619

 şi lordul Robert Cecil au stabilit o legătură 

între obligaţia de a înregistra tratatele şi controlul compatibilităţii lor cu Pactul Societăţii 

Naţiunilor. Tot ei au propus ca acest control să fie exercitat de Consiliul Societăţii. 

 La 11 februarie 1919, Wilson a deschis discuţia asupra amendamentului lordului 

Cecil, numit amendamentul britanic, care era redactat în felul următor: 
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 Edward Mandell House. 
614

 Robert Lansing. 
615

 David Hunter Miller. 
616

 Vittorio Emanuelle Orlando. 
617

 Jaime Batalha Reis. 
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 Milenko Vesnić. 
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 Eleutherios Venizelos. 
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 „Adunarea Delegaţilor va avea datoria de a supraveghea revizuirea periodică a 

tratatelor caduce şi a relaţiilor internaţionale a căror menţinere ar putea periclita pacea 

lumii“. 

 Articolul 19 este, prin urmare, concluzia evidentă a discuţiilor de la Conferinţa de Pace 

cu privire la controlul tratatelor care ar fi contrare Pactului şi devin astfel caduce. 

 Numai oamenii de ştiinţă mai superficiali au legat revizionismul de primele idei ale lui 

Wilson, care nu au fost niciodată discutate de către Conferinţa de Pace; numai prin 

propaganda tendenţioasă a unora şi pasivitatea altora a ajuns articolul 19 bază pentru 

revizionism, în timp ce, de fapt, el nu se referă decât la examinarea tratatelor care au devenit 

inaplicabile şi la controlul compatibilităţii între anumite relaţii internaţionale şi principiile 

Pactului. 

 Aş dori să adaug că în articolul 19 s-a strecurat o eroare de traducere: tratatele 

inaplicabile sunt puse pe acelaşi plan cu situaţiile internaţionale, datorită cuvintelor „nouvel 

examen“ şi „ainsi que“. Textul englez – şi, har Domnului, este bine cunoscut că articolul 19 a 

fost opera anglo-saxonilor – foloseşte cuvintele „reconsiderarea tratatelor inaplicabile şi 

examinarea condiţiilor internaţionale a căror continuare ar putea pune în pericol pacea lumii“. 

 Textul englez prevede, prin urmare, posibilitatea unei reexaminări a tratatelor devenite 

inaplicabile din cauza incompatibilităţii lor cu principiile Pactului şi posibilitatea unei 

examinări a situaţiilor internaţionale a căror menţinere ar putea periclita pacea lumii: „A 

reconsidera sau a examina“. 

 Mai mult, şi pentru a încheia discuţia, aş dori să spun că până şi cei care recunosc că 

revizuirea tratatelor ar putea fi bazată pe reconsiderarea situaţiilor grave admit că 

unanimitatea este necesară pentru o invitaţie la revizuire. 

 Unii spun: „majoritatea este suficientă“, cu privire la o invitaţie de a studia revizuirea 

unui tratat; însă aceştia sunt puţini şi pledează pro domo; alţii spun: „unanimitate fără părţile 

interesate“; în sfârşit, cei mai mulţi cer „unanimitate, inclusiv părţile interesate“. 

 După opinia tuturor, fără excepţie, revizuirea în adevărata sa accepţiune necesită 

asentimentul ambelor părţi. Nimic nu poate fi mai firesc, căci un contract nu poate rezulta 

decât din consimţământul reciproc a două voinţe; el nu poate fi desfăcut, deci, decât printr-un 

acord de acelaşi fel. 

 La 7 iunie 1933, am obţinut din partea Franţei, membru permanent al Consiliului 

Societăţii Naţiunilor – dl Paul-Boncour fiind pe atunci prim-ministru şi ministru al Afacerilor 

Străine – o notă care dădea interpretarea oficială a articolului 19, care angajează Franţa în 

mod permanent şi care sună după cum urmează: 

 a) o invitaţie în vederea revizuirii poate fi făcută numai prin aplicarea 

articolului 19, adică de către Adunarea Societăţii Naţiunilor, iar nu de un Directorat 

sau un mic Comitet; 

 b) pentru aplicarea articolului 19, adică pentru invitaţia adresată părţilor în 

vederea discutării revizuirii, este necesară unanimitatea, inclusiv părţile. 

 Acestea sunt stratageme juridice, destinate însă celor care pescuiesc în ape tulburi. 

 De la crearea Societăţii Naţiunilor şi până în prezent nu am văzut altceva decât 

încercări camuflate de a revizui frontierele. 

 Ce a reprezentat faimoasa campanie a lordului Rothermere, care, sunt gata să 

recunosc, era inspirat de sentimentul dreptăţii, dacă nu o încercare de a convinge opinia 

publică de faptul că Tratatele de Pace sunt lipsite de o bază morală? 

 Ce a reprezentat cazul optanţilor, dacă nu o încercare de revizuire, prin crearea unor 

grupuri izolate de unguri în mijlocul maselor ţărăneşti române pentru ca aceştia să poată 

gândi: „Viaţa este mai bună dacă eşti ungur decât dacă eşti român, căci chiar şi astăzi, când 

Ungaria a fost înfrântă, ea tot mai comandă“. 
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 Într-o zi l-am întrebat pe contele Apponyi: „Nu-i aşa că în spatele cazului optanţilor 

este ascunsă chestiunea Transilvaniei?“ 

 Contele Apponyi, cu loialitatea unui gentleman, a răspuns: „Da, aşa este“. 

 Şi această încercare s-a năruit, după lupte lungi şi dureroase. 

 Ce a reprezentat Pactul celor Patru Puteri, dacă nu crearea unui Directorat al cărui scop 

era revizuirea frontierelor Micii Înţelegeri şi ale Poloniei? 

 Am reuşit să facem acest Tratat inofensiv în ceea ce ne priveşte. 

 Ce reprezintă astăzi pentru unii reforma Pactului Societăţii Naţiunilor, dacă nu o nouă 

încercare de revizuire prin aplicarea mai puţin strictă a articolului 19 şi a slăbirii legăturilor ce 

există între statele membre ale Societăţii Naţiunilor pentru a se ajunge la universalitatea 

Societăţii? 

 Universalitatea – da, o doresc din toată inima. 

 Dar dacă, pentru a o înfăptui, preţul ce urmează a fi plătit este distrugerea Pactului 

Societăţii Naţiunilor şi dispariţia spiritului său călăuzitor, prefer să amânăm problema 

universalităţii şi să aşteptăm o ocazie mai bună. 

 De fiecare dată când s-a ridicat chestiunea revizuirii, nu numai împotriva României, ci 

şi împotriva Micii Înţelegeri, eu am reprezentat interesele lor; am primit lovituri, dar am dat şi 

eu multe. 

 Documentele vor arăta în ce spirit de dispreţ al celor mai sacre interese ale României 

au lucrat succesorii mei la Geneva în chestiunea revizuirii după ce am părăsit Ministerul 

Afacerilor Străine. 

 Înainte de a ajunge la acele pagini triste ale istoriei politice a României, trebuie să 

menţionez câteva fapte şi să exprim un sentiment. 

 Încep cu acesta din urmă. 

 Am citit cărţile profesorului Sofronie
620

. 

 Am citit şi memorandumul unui tânăr profesor, dl M. Antonescu
621

, membru al 

partidului dlui Gheorghe Brătianu
622

, în chestiunea revizuirii, memorandum ce a fost prezentat 

Conferinţei Permanente de Studii Internaţionale în 1937. 

 Aceste lucrări mi-au trezit un foarte mare interes şi mi-au dat o mare satisfacţie. 

 Aceşti doi tineri profesori vor da viaţă lungă şi mare răsunet concepţiei mele asupra 

dreptului internaţional, care este o proiecţie a factorului interior înspre exterior, o proiecţie a 

intereselor naţionale bine înţelese în afara frontierelor, iar nu o situaţie în care ţări străine ar 

da porunci privitoare la treburile noastre interioare. 

 Pe tema revizuirii, România trebuie să evidenţieze în permanenţă următoarele fapte: 

 1) Dacă ne amintim că Imperiul Britanic, Statele Unite ale Americii de Nord, Franţa, 

Belgia, Olanda, Elveţia, Spania, Portugalia, Statele Scandinave, Statele Baltice, Statele Micii 

Înţelegeri, Statele Înţelegerii Balcanice şi U.R.S.S., a căror politică actuală nu este orientată 

spre revizuire, nu cer nici o schimbare de frontiere, ajungem la concluzia că, pentru imensa 

majoritate a statelor, revizuirea frontierelor nu constituie o problemă. 

 2) Dacă, pe de altă parte, ne amintim că politica actuală a Germaniei faţă de Polonia şi 

cea a Italiei şi Bulgariei faţă de Iugoslavia nu sunt compatibile cu o revizuire a frontierelor 

poloneze şi iugoslave, ajungem la concluzia că singurul stat revizionist este astăzi Ungaria. 

 Întrucât revizuirea poate produce un război şi întrucât un război nu poate fi localizat, 

revizuirea înseamnă, prin urmare, un război mondial în favoarea Ungariei. 

 Am cea mai caldă simpatie faţă de planul preşedintelui Hodža pentru Europa Centrală. 

 Fie-mi permis să spun, însă, că dacă de câtva timp frontierele nu au mai fost 

menţionate, în schimb se vorbeşte mult despre minorităţi. 
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 George Sofronie. 
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 Mihai A. Antonescu. 
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 Gheorghe I. Brătianu. 
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 După părerea mea, această politică a unor state din Europa Centrală şi Răsăriteană este 

o politică care înaintează pe etape: astăzi – minorităţile, faţă de care este uşor să câştigi 

simpatia altora; mâine – revizuirea. 

 Repet: discutarea chestiunii minorităţilor cu Ungaria este echivalentă cu a umbla, 

legaţi la ochi, cu dinamita care va arunca în aer statul român. 

 Minoritatea maghiară, ca şi toate minorităţile în general, trebuie tratată cât mai bine cu 

putinţă, dar în virtutea dictatelor conştiinţei noastre şi nu din cauza unei constrângeri externe. 

 Opinia publică din România nu trebuie indusă în eroare, spunându-i-se că, dacă astăzi 

chestiunea minorităţilor ar fi reglementată printr-un acord cu Ungaria, revizuirea frontierelor, 

în consecinţă, nu se va mai ridica. Acest lucru nu este adevărat şi, în interesul României, 

trebuie să se facă pe deplin lumină asupra acestui subiect. 

 3) Revenind la problema frontierelor ţărilor din Europa Centrală, ţin să remarc că ele 

nu au fost fixate de părţile interesate, ci de eminenţi experţi americani şi englezi. 

 Aceşti experţi au făcut un studiu foarte detaliat pentru fiecare caz, înainte de a fixa 

frontierele. Ei au lucrat atât de bine încât spun chiar şi acum că, dacă o frontieră ar urma să fie 

modificată pentru a remedia o nedreptate, s-ar crea o nouă nedreptate care ar fi mai mare 

decât cea care se dorea remediată. 

 4) Când se fixează frontierele unei ţări este imposibil să nu creezi o anumită 

nemulţumire. 

 Astăzi, cei care au pierdut unele teritorii se plâng; mâine, cei care ar pierde teritoriul s-

ar plânge. 

 Pe tema frontierelor auzim o lungă plângere, un fel de moto perpetuo, căreia numai 

timpul îi va putea pune capăt. 

 Ce sunt unele aşa-numite drepturi istorice? Furturi de teritoriu consacrate prin timp. 

 Într-adevăr, frontierele noastre actuale, dacă rămân – după cum sper că vor rămâne – 

vor fi cel puţin hotărâri internaţionale consacrate prin timp. 

 Pentru a opera o mică cedare trebuie obţinut consimţământul ambelor părţi; rezultă că, 

pentru aplicarea articolului 19, este, de asemenea, necesar consimţământul celor două părţi. 

Iar întrucât ţara căreia i se cere să se despartă de unele teritorii nu-şi va da niciodată 

consimţământul, aş dori să pun o întrebare: 

 Este oare înţelept să deschidem o discuţie publică pe baza articolului 19 care va trezi 

sentimentul naţional, când se ştie dinainte că nu se va ajunge la nici un rezultat? 

 Aceste cuvinte nu trebuie interpretate ca o dovadă a unei minţi înapoiate, insensibile la 

dreptate şi echitate. Dar dreptatea şi echitatea sunt mult prea des confundate în străinătate cu 

teza susţinută de propaganda ungurească. 

 Aş dori ca punctul nostru de vedere să fie luat în consideraţie cu seriozitate. 

 Actul de justiţie denumit „Împărţirea Imperiului Habsburgic“ a fost înfăptuit datorită 

englezilor, la cârma cărora se aflau W. Steed, Seton-Watson şi mulţi alţii. 

 N-au trecut nici opt ani de la semnarea Tratatelor de Pace, când lordul Rothermere, 

sub pretextul dreptăţii, a luat cauza ungurească a revizuirii tratatelor în mâinile sale puternice, 

cu alte cuvinte cauza reconstituirii parţiale a fostului Imperiu Habsburgic. 

 A cunoscut oare perioada dinainte de război schimbări de teritoriu de genul celor pe 

care le-ar implica revizuirea? 

 Dacă Ungaria nu găsea protectori puternici în afara frontierelor sale, noi am fi ajuns 

deja la un acord cu ea, iar Confederaţia Dunăreană s-ar fi format de mult. 

 Ungaria spune: „Dacă nu ni se înapoiază teritoriile, cel puţin în parte, va fi război, 

deoarece mijloacele paşnice îşi vor fi arătat ineficienţa“. 

 Iar alte ţări, speriate de spectrul războiului, răspund: „Nu, nu război, doar revizuire“. 

 Când, pentru a ne apăra frontierele, la numai opt ani după trasarea lor, noi răspundem: 

„Oricine crede că ne va putea lua măcar un centimetru pătrat de pământ va începe un război“, 
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auzim replica: „Cum aşa? Aplicarea articolului 19 al Pactului ar constitui pentru voi un motiv 

de război?“ 

 Iar aceasta declanşează o serie de critici al căror sfârşit nu poate fi încă întrevăzut. 

 Noi nu am spus niciodată că aplicarea articolului 19 ar duce la război, ci că o 

asemenea aplicare nu poate avea loc fără consimţământul nostru şi că noi nu vom da niciodată 

acest consimţământ. 

 Cei care vorbesc mereu de dreptate şi echitate trebuie să-şi dea seama că România şi-a 

obţinut noile sale frontiere numai după ce a avut 800.000 de morţi şi două treimi din teritoriu 

ocupat de duşmani. 

 Oricine citeşte Tratatul de la Bucureşti
623

, care ne-a fost impus de Puterile Centrale şi 

pe care noi l-am semnat dar nu l-am ratificat, întrucât fuseserăm părăsiţi de armatele vechii 

Rusii, va înţelege că dreptatea şi echitatea sunt de partea noastră. 

 Cerem doar suficient timp pentru a dovedi că unitatea naţională a statelor Europei 

Centrale nu este artificială, ci că, dimpotrivă, ea constituie o bază atât de solidă pentru 

Europa, încât cea mai mică încercare de a o zdruncina ar cauza izbucnirea unui război. 

 Aceste lucruri îmi sunt atât de clare, încât cred că soluţia reală pentru relele create de 

frontiere nu este revizuirea, care înseamnă mutarea acestor rele dintr-un loc într-altul, ci 

distrugerea frontierelor prin dispariţia obstacolelor pe care ele le reprezintă pentru mişcarea 

bunurilor şi oamenilor, cu alte cuvinte, spiritualizarea constantă şi progresivă a ceea ce 

reprezintă frontierele. 

 După aceste principii m-am ghidat întotdeauna în apărarea României împotriva noilor 

aspecte îmbrăcate de revizionism: reforma Pactului Societăţii Naţiunilor. 

 Chiar la şedinţa Consiliului de vineri, 26 iunie 1936, i-am spus prietenului meu, 

reprezentantul statului Chile
624

: 

 „Consider că orice stat are dreptul să ceară fie Consiliului, fie Adunării 

studierea problemelor care îl interesează. Am, prin urmare, cel mai profund respect 

pentru opinia Guvernului chilian, care consideră că ar trebui luată în studiu problema 

reformei Pactului. 

 Să-mi fie îngăduit însă să am un respect egal pentru opinia propriului meu 

guvern şi să spun deschis colegului şi prietenului meu, reprezentantul statului Chile, 

că, dacă ar fi venit în faţa noastră cu texte concrete care ar fi limitat de la început 

reforma în chestiune, le-aş fi citit, mi-aş fi format o opinie, aş fi putut spune «Da» sau 

«Nu»; în orice caz, eu, ca şi întreaga opinie publică internaţională, am fi hotărât 

implicaţiile problemelor care se pun la Geneva. 

 Însă onorabilul reprezentant al statului Chile ne cere să studiem reforma 

Pactului în ansamblul său. 

 Domnilor, vă daţi seama de implicaţiile unei asemenea propuneri? 

 Din momentul în care se va hotărî că cele 26 de articole, în virtutea cărora 

deliberăm aici, nu sunt nimic altceva decât nişte prevederi muribunde, care pot fi 

înlocuite cu prevederi pe care nici unul dintre noi nu le cunoaşte, Societatea Naţiunilor 

va fi moartă, iar noi nu vom mai avea nici un fel de autoritate. 

 Şi în ce moment se cere Societăţii Naţiunilor însăşi să declare că autoritatea ei 

nu mai există? 

 În momentul în care toată lumea este de acord că situaţia este tulbure, că 

trebuie depuse toate eforturile pentru ca să nu izbucnească războiul, că această soluţie 

este preferabilă celeilalte pentru a menţine pacea. 

 Cu alte cuvinte, Societatea Naţiunilor este dezarmată chiar în momentul în care 

este chemată să-şi îndeplinească misiunea pentru care a fost creată“. 
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 7 mai 1918. 
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 Manuel Rivas Vicuña. 
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 La 4 iulie 1936, în Comitetul General al celei de a XVI-a sesiuni ordinare a Adunării, 

am făcut o declaraţie care apare în minută după cum urmează: 

 „Dl Titulescu a cerut ca, în proiectul de rezoluţie privind reforma Pactului, cuvintele 

«şi să nu le slăbească» să fie adăugate după cuvintele «să sporească garanţiile». 

 Preşedintele van Zeeland a fost de părere că adăugarea acestor cuvinte nu ar schimba 

înţelesul textului şi a sugerat ca ele să fie acceptate. 

 Dl Motta (Elveţia) (rezumat) nu a împărtăşit părerile dlui Titulescu. O repetare nu a 

fost niciodată necesară, pentru că a fost o repetare. 

 Dl Eden (Regatul Unit) a sugerat, pentru a clarifica situaţia, ca amendamentul dlui 

Titulescu să fie acceptat, împreună cu amendamentul propus înainte de dl de Madariaga. 

 Dl Titulescu (rezumat) a spus că nu poate fi de acord cu colegii săi în această privinţă. 

El ar fi de acord cu reforma prevederilor referitoare la securitate, dar nu poate accepta 

amendamentul dlui de Madariaga. 

 Dl Spaak (ministrul Afacerilor Externe al Belgiei) a spus (rezumat) că, după părerea 

sa, formularea «să sporească» nu ar putea fi interpretată în mai multe feluri. Ea nu ar putea 

avea decât un singur înţeles. 

 Dl Titulescu a spus că, în aceste împrejurări, el nu va insista asupra amendamentului 

său, dacă se va consemna în minută că Comitetul General este unanim în a aprecia că 

delegaţiile sunt hotărâte să nu slăbească, ci să sporească eficienţa garanţiilor. 

 La propunerea preşedintelui, s-a hotărât conform celor de mai sus“. 

 De ce am citat toate acestea? 

 Pentru a arăta că eu am apărat, centimetru cu centimetru, interesele României. 

 De îndată ce am încetat să mai fiu ministru al Afacerilor Străine, delegaţia română a 

renunţat la toată chestiunea în bloc. 

 Mi-a fost extrem de dureros să-mi dau seama de acest lucru. 

 Să continuăm însă să cităm din minutele din 3 şi 4 iulie 1936 ale Comitetului General 

al celei de a XVI-a sesiuni ordinare a Adunării, care a făcut munca unei comisii de redactare: 

 „Dl Titulescu (rezumat) a subliniat că este vorba de un aspect foarte delicat. 

Într-adevăr, este indispensabil să se facă ceva pentru a interpreta Pactul într-un mod 

care, după aprecierea sa, ar fi cel mai indicat să permită o reformă. 

 Dacă însă se deschid larg porţile pentru un studiu general al Pactului şi pentru 

reforma sa, se vor face cele mai diferite propuneri şi va trebui să se facă faţă la tot 

felul de contradicţii, astfel încât va fi imposibil să se obţină chiar minimul de acord 

care există în prezent. Prin urmare, va trebui să se limiteze sfera propunerilor, cerând 

Subcomitetului de redactare să menţioneze în mod expres articolele 11 şi 16, la care s-

a referit dl Delbos azi în şedinţa plenară. 

 Dl Eden (rezumat) a fost de părere că ar fi preferabil să ne limităm la un text 

care ar putea fi general acceptabil. 

 Dl Delbos (ministrul Afacerilor Externe al Franţei) (rezumat) a spus că, 

evident, preferă textul din coloana A şi a fost de acord cu observaţiile dlui Titulescu, 

acceptând în acelaşi timp sugestiile sale de modificări. El a continuat: «Este adevărat 

că avem în vedere o reformă a Pactului, dar sunt mai multe feluri de reforme. Sunt 

reforme care întăresc şi sunt reforme care slăbesc. Dacă deschidem larg porţile pentru 

toate sugestiile, fără nici o restricţie, atunci ne angajăm pe un drum periculos. Cred că 

ar fi regretabil să proiectăm o remodelare completă a Pactului într-o formă vagă şi 

platonică». 

 Dl Motta (rezumat), ca şi dl Eden, preferă textul din coloana C, care, după cum 

i se pare, arată mai multă consideraţiune faţă de guverne. 



630 

 

 Dl de Graeff
625

 (ministrul Afacerilor Externe al Olandei) (rezumat) a fost de 

acord cu dl Eden şi dl Motta şi a remarcat că, dacă textele din coloanele A şi B ar fi 

supuse Adunării, el ar fi obligat să voteze împotriva lor. 

 Dl de Velics
626

 (Ungaria) a fost de acord cu dl de Graeff şi dl Motta. Textul 

adoptat trebuie să ia în considerare toate neliniştile exprimate pe această temă de către 

vorbitorii din şedinţa plenară a Adunării. Nu acesta este cazul proiectelor din 

coloanele A şi B. Pe de altă parte, coloana C pare să corespundă, după părerea sa, unei 

examinări generale de către guverne a Pactului, văzut ca un tot indivizibil, şi tocmai 

aceasta este intenţia unor delegaţii.“ 

 Nu apare oare cu toată claritatea întregul joc ce se ascunde în spatele acestui limbaj 

diplomatic? 

 Eu am dorit o examinare limitată a Pactului, care să nu se extindă asupra articolului 

19, iar Ungaria dorea examinarea generală a Pactului, pentru ca studiul articolului 19 să 

corespundă obiectivului său, cu alte cuvinte, revizuirea revizuirii. 

 Aş dori să subliniez că, atâta timp cât am fost la Societatea Naţiunilor, articolul 19 nu 

a fost niciodată menţionat. Singura discuţie a fost despre reforma totală sau parţială a 

Pactului. Cel puţin, limbajul diplomatic nu punea punctul pe i. 

 Atunci am ţinut următoarea intervenţie, citată in extenso din minută: 

 „Dl Titulescu (România) se declară în total dezacord cu dl Eden, dl Motta, dl 

de Graeff şi dl de Velics. Convingerea sa se bazează pe îndelungate meditări şi pe o 

clară reprezentare a intereselor Societăţii Naţiunilor. Dl Eden a spus că lumea aşteaptă 

un studiu general asupra funcţionării Societăţii. Ridicată în termeni atât de generali, ea 

devine înfricoşătoare, iar dl Titulescu se teme foarte mult de formula C, care este prea 

vagă. El crede că este indispensabil să se limiteze reforma Societăţii Naţiunilor la 

câteva puncte. Când problema a fost ridicată de reprezentantul chilian în Consiliu, el 

făcuse deja o declaraţie foarte clară în numele Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii 

Balcanice. Aceste state sunt gata să examineze propuneri concrete şi limitate, dar nu să 

se angajeze într-o remodelare vagă şi generală a Pactului. Dl Titulescu doreşte să 

declare că, dacă va fi autorizată punerea în discuţie a chiar temeliilor Societăţii 

Naţiunilor, nici Mica Înţelegere şi nici Înţelegerea Balcanică nu vor accepta această 

sugestie. Cele cinci state reprezentate de dl Titulescu au elaborat o doctrină pe care el 

a rezumat-o după cum urmează: 

 a) Nici un fel de slăbire a Pactului. 

 b) Este indispensabil să se menţină caracterul universal al primului paragraf al 

articolului 16 cu privire la sancţiunile economice. Dacă într-adevăr va fi suprimat 

acest caracter universal, nu va mai rămâne nimic care să-i lege pe membrii Societăţii 

Naţiunilor. 

 c) Rezoluţiile din octombrie 1921 trebuiesc anulate deoarece, după părerea dlui 

Titulescu, dacă sancţiunile au eşuat, aceasta s-a datorat faptului că au fost aplicate pe 

etape, iar nu in globo. 

 d) În sfârşit, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică recunosc că paragraful 2 

al articolului 16 nu obligă toate naţiunile să intervină armat în favoarea indiferent cărei 

ţări. Ele consideră că asistenţa militară trebuie să se bazeze pe acorduri regionale. 

 Dl Titulescu nu sugerează, desigur, să se insereze asemenea preciziuni în 

formula prin care guvernele ar fi invitate să facă sugestii cu privire la reforma 

Pactului, dar, dacă invitaţia este redactată într-o manieră contrarie ideilor pe care le-a 

exprimat, cele cinci state ale Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice vor răspunde 

cu un Nu definitiv şi categoric. 
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 Ceea ce doreşte dl Titulescu este ca sarcina viitoarei Comisii de studiu să fie 

clar definită şi tocmai în acest sens a formulat apelul său. El nu crede să fie vreun stat 

în Adunare care, după recentul eşec al Societăţii Naţiunilor, ar dori să distrugă complet 

Societatea sub masca reorganizării. Dacă sunt dorite reforme asupra unor puncte 

speciale, dl Titulescu este gata să accepte o formulă care să garanteze că ele nu vor 

sfârşi printr-un haos. 

 Tocmai s-a hotărât să se spună că anumite împrejurări au împiedicat aplicarea 

completă a Pactului. În consecinţă, nu Pactul este de vină, ci modul în care l-au aplicat 

oamenii. Ar fi, prin urmare, ilogic ca într-un paragraf următor să se ceară remodelare 

integrală a instrumentului. 

 În concluzie, dl Titulescu a dorit să declare cât se poate de răspicat că, dacă se 

deschid larg porţile pentru reforme, fără nici un fel de restricţii, România şi statele 

care îi împărtăşesc părerile vor vota împotrivă. 

 Dl Litvinov (U.R.S.S.) a fost complet de acord cu observaţiile dlui Titulescu. 

Nu trebuie să se uite faptul că, odată începută o reorganizare generală a Societăţii 

Naţiunilor, se creează un anumit risc de a distruge şi ultimele rămăşiţe ale autorităţii 

acestei instituţii. Întrucât este necesar ca ea să continue să trăiască, chiar dacă nu poate 

fi realizat un acord asupra reformei sale, s-ar putea ca Societatea Naţiunilor să 

continue să existe în forma ei actuală. Dacă s-ar accepta un text redactat în termeni 

atât de generali ca cel din coloana C, Societatea Naţiunilor ar fi distrusă. O asemenea 

acceptare ar arăta o totală lipsă de simţ psihologic, dacă ar avea loc chiar în momentul 

în care se încearcă să se obţină aderarea unor noi membri sau revenirea celor care au 

părăsit Societatea. 

 Preşedintele a considerat că poate rezuma discuţia constatând acordul 

membrilor Comitetului General asupra următoarelor puncte: pe de o parte, ceva va 

trebui să se facă chiar la următoarea Adunare pentru a întări Societatea Naţiunilor, dar 

principiile şi bazele Pactului nu trebuie să fie atinse. Aceasta este, după părerea sa, 

ideea sprijinitorilor fermi ai textelor din coloanele C şi D. 

 În al doilea rând, este important să nu se dea indicaţii prea precise guvernelor, 

ci trebuie să se fixeze limite simple şi să se precizeze că sunt unele elemente care nu 

vor fi atinse. 

 Preşedintele consideră că pe aceste baze Subcomitetul de redactare va fi în 

măsură să supună un proiect asupra căruia să se reia discuţia“. 

 Cred că nu poate exista o consacrare mai oficială a tezelor pe care le-am 

avansat. Minuta se încheie cu următoarele cuvinte rostite de mine: 

 „Dl Titulescu a remarcat că textul rezoluţiei are o strânsă legătură cu redactarea 

preambulului şi că, şi la acest punct, va fi necesar să se aştepte textul preliminar care 

urmează a fi pregătit de Subcomitetul de redactare“. 

 La 29 august 1936 am încetat să mai fiu ministru al Afacerilor Străine. 

 Când, după boala gravă de care am suferit, mi-am restabilit sănătatea deşi nu pe 

deplin, gândurile mi s-au îndreptat întotdeauna spre orice ar afecta interesele româneşti. 

Astfel, chiar în calitate de cetăţean particular de rând, nu am încetat nici un moment să 

urmăresc foarte îndeaproape problemele internaţionale şi, în special, problemele României. 

 Aflând din presă că între 14 şi 17 septembrie 1936 un Comitet (în care România a fost 

reprezentată) pentru studierea aplicării principiilor Pactului s-a întrunit la Geneva, am cerut 

imediat la Geneva minutele acestor şedinţe. 

 Le-am citit cu aviditate. 

 Trebuie să mărturisesc însă că, citindu-le, m-am simţit foarte întristat. 

 Înainte de toate, am observat că toate articolele Pactului se află pe ordinea de zi în 

vederea examinării lor; unele dintre ele, care formează prima categorie, urmează să fie luate 
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în studiu imediat; celelalte sunt rezervate pentru un studiu ulterior şi formează categoria a 

doua. Iar cel mai rău este că articolul 19, cu privire la revizuire, este studiat în prima 

categorie, adică în categoria chestiunilor urgente, fără ca delegatul român să fi rostit un singur 

cuvânt. 

 Cum aşa? Eu am luptat atât de greu în iulie 1936 în Comitetul General, după cum o 

dovedesc minutele mai sus-menţionate, în chestiuni care au o legătură îndepărtată cu 

revizuirea, iar atunci când însăşi chestiunea revizuirii vine în discuţie, adică, cu alte cuvinte, 

când se face o încercare de a facilita condiţiile pentru revizuire, delegatul român nu spune nici 

un cuvânt şi, ca membru al Comitetului, nu opune un veto! 

 Să procedăm în mod organizat. 

 A început studierea articolelor 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 şi 22 ale 

Pactului. 

 Prin urmare, singurele articole care rămân în afara sferei acestui studiu sunt: 

 Articolul 2, care arată că Societatea Naţiunilor este compusă dintr-un Consiliu şi o 

Adunare; 

 Articolele 6 şi 7, care se ocupă de Secretariatul General al Societăţii Naţiunilor; 

 Articolul 9, cu privire la numirea unei comisii tehnice care să consulte Consiliul 

asupra executării articolelor 1 şi 8 şi, în general, asupra chestiunilor militare, navale şi 

aeriene; 

 Articolul 17, care se ocupă de disputele între un stat membru al Societăţii şi un stat 

nemembru; 

 Articolul 20, care recunoaşte că Pactul Societăţii Naţiunilor abrogă toate obligaţiile 

sau înţelegerile inter se care nu sunt în conformitate cu termenii acestuia; 

 Articolul 23, care se ocupă de asigurarea unor condiţii de lucru convenabile şi umane 

pentru bărbaţi, femei şi copii, de supravegherea generală a comerţului cu arme şi muniţii şi de 

măsurile internaţionale pentru prevenirea şi controlul bolilor; 

 Articolul 24, care menţionează Birourile Internaţionale ce urmează să fie plasate sub 

îndrumarea Societăţii Naţiunilor; 

 Articolul 25, care se referă la încurajarea şi promovarea stabilirii şi cooperării unor 

organizaţii naţionale voluntare de Cruce Roşie, autorizate în mod corespunzător; 

 În sfârşit, articolul 26, ultimul articol al Pactului, care se ocupă de procedura de urmat 

în vederea amendării sale. 

 În consecinţă, tot ce este politic în Pactul Societăţii Naţiunilor este acum studiat de un 

Comitet al Societăţii Naţiunilor care şi-a numit deja raportorii. 

 România nu are nici un raportor în nici o chestiune. 

 Totuşi, a studia nu însemnează a accepta, iar eu îi rezerv României toate drepturile ce 

sunt necesare pentru apărarea intereselor sale. Cei care sunt în favoarea revizuirii nu trebuie 

să creadă că au câştigat, datorită unei erori din partea reprezentantului român; ei mai au de a 

face cu mine. 

 Dată fiind atitudinea României, i-am telefonat ministrului Pella
627

 şi i-am spus: „Aţi 

fost prezent în iulie 1936, când mă străduiam să limitez luarea în studiu a Pactului Societăţii 

Naţiunilor şi să previn situaţia în care chestiunea revizuirii ar putea fi atinsă, măcar în treacăt. 

Cum aţi putut permite ca revizuirea să fie acceptată ca subiect de studiu şi de ce nu aţi folosit 

veto-ul României pentru a împiedica acţiunea maşinăriei?“ 

 Dl Pella mi-a răspuns prin următoarea scrisoare, datată Geneva, 19 decembrie 1936: 

 „Urmare la convorbirea noastră telefonică, aş dori să vă informez că am făcut o 

nouă rezervă şi astfel am făcut tot ceea ce a fost omeneşte posibil pentru ca România 

să adere, în chestiunea revizuirii, la părerile pe care dv. le-aţi exprimat în iunie trecut 
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(care, în realitate, era iulie). Din păcate, nu am putut face mai mult. Faptul este simplu 

de explicat. Eu reprezentam România în Consiliu şi, în după-amiaza zilei de 16 

decembrie, ministrul Afacerilor Externe al Turciei m-a rugat să-l întâlnesc şi am avut 

o lungă convorbire cu el. 

 În ziua aceea, în chestiunea modificării Pactului, România era reprezentată în 

Consiliu de consilierul Gheorghe Crutzescu, care nu a ridicat nici o obiecţiune la 

înscrierea articolului 19 între chestiunile care urmau să fie discutate de Comitet. 

 La următoarea şedinţă, am intrat în Comitet şi am făcut imediat, în numele 

României, toate rezervele la înscrierea articolului 19 în orice categorie de studiu. 

 Când am văzut că nu sunteţi satisfăcut de rezerva făcută de mine, am reuşit, 

când am vorbit a doua oară, să fac o a doua rezervă, în următorii termeni: «Dl Pella 

reiterează rezervele cât se poate de exprese în ceea ce priveşte orice hotărâre pe care 

Comitetul a luat-o sau ar putea-o lua şi care ar putea afecta, direct sau indirect, în orice 

fel, principiile, procedura şi actuala interpretare a articolului 19». 

 Înţeleg întru totul că dv. nu puteţi fi satisfăcut de votul din 16 decembrie 1936, 

dar nu am putut face mai mult după ce un asemenea vot s-a dat în cursul unei şedinţe, 

pentru modificarea Pactului Societăţii Naţiunilor, la care nu eu am reprezentat 

România în Comitet. 

Al dv. foarte sincer, 

(semnat) V.V. Pella“ 

 

 Cum puteam oare să fiu satisfăcut, când toate rezervele dlui Pella avuseseră loc după 

votul afirmativ al actualului delegat permanent al României la Geneva? 

 Dl Stelian Popescu a creat o Ligă antirevizionistă, mai ales un muzeu care are o mare 

valoare pentru apărarea intereselor noastre naţionale. Dar la Geneva, unde interesele 

României sunt ameninţate în orice clipă, aceste interese sunt apărate în modul pe care l-am 

descris. 
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SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ ÎN LUME 

 

 

 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 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 eu nu este o a doua victorie, ci menţinerea păcii aşa cum este ea astăzi. 

 Acum mă tem de un viitor război european şi, în special, de un război care ar avea loc 

în viitorul apropiat. 

 Există o singură cauză pentru un asemenea război: atitudinea acelora care, în pofida 

interesului lor în menţinerea actualei ordini, au rămas pasivi atunci când au fost puşi în faţa 

creării unui „Nou Bloc“
628

 şi au permis divizarea Europei în două tabere. 

 Şi mai grav este că pasivitatea puterilor interesate în menţinerea păcii actuale faţă de 

Noul Bloc a ajuns atât de departe încât toţi cei ce violează dreptul internaţional au parte de 

impunitate cu condiţia ca să fie state ale Noului Bloc. Noi dorim prietenia statelor care 

compun acest „Nou Bloc“. Mai mult, doresc ca multe dintre revendicările lor să fie tratate în 

mod echitabil, ceea ce apare rezonabil. 

 Cu toate acestea, nu este mai puţin adevărat că tocmai absenţa sancţiunilor după prima 

violare a dreptului internaţional a fost cauza violărilor ulterioare şi baza sentimentului 

conducătorilor „Noului Bloc“ că nimic nu li se va întâmpla, indiferent ce ar face. 

 De la sfârşitul lui 1924 şi până acum, politica Europei a fost ca un mare joc de pocher, 

în care unii dintre jucători nu au fost în stare să aibă atâta curaj încât să le spună celorlalţi să 

pună cărţile pe masă şi au plătit mereu potul pentru a evita spargerea jocului. 

 În consecinţă, astăzi ar fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să scoţi din capul 

jucătorului de pocher în chestiune ideea că jocul nu va continua mereu în acelaşi fel. 

 Departe de mine gândul că ar trebui să atribuim intenţii belicoase Noului Bloc, sau 

oricărui stat, dar opinia publică a ţărilor care au cunoscut succesul diplomatic pe care l-a 

reprezentat lipsa sancţiunilor, şi care se pot mândri spunând: „Noi putem face ce dorim, fără 

ca nimeni să ne împiedice“, nu va fi frânată cu uşurinţă de guvernele respective chiar dacă, la 

un moment dat, acestea şi-ar da seama de pericolul de a continua sistemul practicat în trecut. 

Aceste guverne sunt obligate să spună: „Mai curând facem război“ – adică să spună: „Mai 

bine să piară lumea după noi, decât să fim descalificaţi în ochii celor care ne divinizează“. 

 Dacă ei vor fi sau nu înfrânţi într-un nou război, este altceva, dar este sigur că această 

serie de greşeli va constitui cauza unui nou război. 

 Acest lucru este cu atât mai adevărat deoarece opinia publică a statelor care ar trebui 

să reacţioneze crede, drept consecinţă a unei propagande abile şi de neînchipuit, că războiul 

trebuie evitat cu orice preţ. 

 Astfel, în prezent, avem nu numai o Europă divizată în două tabere, dar şi o Europă în 

care o parte priveşte războiul fără teamă, în timp ce o altă parte îl consideră drept o catastrofă. 
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 Ştiu că în ultimul timp s-a spus că a avut loc o oarecare refacere care a produs rezultate 

satisfăcătoare. 

 Este perfect adevărat. 

 Dar, înainte de a avea loc această refacere, s-a permis împresurarea Franţei, prin 

abandonarea zonei
629

, care urma să fie demilitarizată potrivit Tratatului de la Locarno, şi prin 

ocuparea Spaniei de către trupe străine, fără vreo reacţie serioasă. 

 Un viitor război, dacă izbucneşte, va afecta mai ales regiunile care prezintă un interes 

special pentru anumite state: Europa Centrală. 

 Fie că e război, sau pur şi simplu nişte tulburări, faţă de care se va manifesta grija de a 

nu le numi război, Doamne, cât de mult va fi stânjenită eficacitatea acţiunii franceze în 

Europa Centrală după ocuparea văii Rinului şi după chestiunea spaniolă, al căror singur scop 

este de a implica Franţa în probleme vest-europene care, în ceea ce o priveşte, nu existaseră 

înainte şi care au fost ridicate recent doar pentru a da unor state libertatea de acţiune de care 

nu s-au bucurat niciodată în trecut. 

 Am fost martor al întregii acestei perioade triste a istoriei politice europene şi, prin 

urmare, nu-mi pot stăpâni un simţământ de adâncă amărăciune atunci când o descriu. 

 Încetineala cu care s-au realizat acordul anglo-francez şi acordul franco-rus, adică 

acordul anglo-franco-rus, deşi se putea să constituie un instrument pentru prevenirea 

războiului, îngăduinţa manifestată faţă de anumite state, cu credinţa că ele ar fi putut fi 

desprinse de noua lor atitudine şi readuse pe făgaşul politicii lor anterioare, sunt acţiuni pe 

care istoria le va judeca cu severitate. 

 Îngăduinţa a fost considerată drept slăbiciune, iar ca urmare statele care aveau pretenţii 

de ridicat s-au trezit mai puternice decât înainte. 

 Ceea ce s-a oferit în cadrul acestei politici de îngăduinţă a fost primit ca un dar şi, 

imediat după primire, ne-a fost dat să auzim vorbindu-se din nou despre o mulţime de 

drepturi. 

 În Europa de azi avem războiul din Spania care, ţinând seama de numărul important de 

voluntari străini care iau parte la el, nu mai poate fi numit un război civil. În plus, în Asia, 

avem războiul chino-japonez, fără a mai menţiona faptul că s-a recurs la arme şi în alte 

regiuni. 

 Şi totuşi continuăm să vorbim de pace ca despre ceva care există în realitate şi a cărei 

dispariţie ar fi egală cu o catastrofă. 

 Deschideţi ochii: catastrofa a venit. 

 Interesele Marii Britanii şi Franţei sunt azi ameninţate direct de ţările a căror prietenie 

noi o dorim. 

 Când examinezi trecutul recent, cu o vechime de abia trei ani, este uşor de văzut cât de 

adevărate sunt cuvintele de mai sus. 

 Nu, acestea nu sunt zile ale loialităţii. Cei care se bucură de cea mai mare 

consideraţiune nu sunt cei care sunt loiali. Epoca noastră aparţine acelora care acţionează în 
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 La 7 martie 1936, Germnia a denunţat Tratatul de la Locarno şi a introdus trupe în zona demilitarizată renană. 

Berlinul a invocat o incompatibilitate între Acordurile de la Locarno şi Tratatul franco-sovietic încheiat la 2 mai 

1935. Actul nu a determinat o reacţie pe măsură din partea celorlalţi semnatari ai Pactului renan. Consiliul 

Societăţii Naţiunilor, întrunit la Londra, în cea de-a 91-a sesiune (14–19 martie 1936), s-a mulţumit să constate 

faptul, dar nu a adoptat măsuri care să constrângă Guvernul german să-şi retragă trupele din zona demilitarizată 

renană. Acordurile de la Londra, convenite în urma consultărilor şi negocierilor avute de Belgia, Franţa, Italia şi 

Marea Britanie, au fost supuse dezbaterii Consiliului Societăţii Naţiunilor, fără ca acesta să adopte – în condiţiile 

obstrucţiei Italiei şi ale lipsei de fermitate a Marii Britanii  şi Franţei – vreo rezoluţie care să aibă efecte concrete. 

Consiliile Permanente ale Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice au adoptat o atitudine foarte fermă, 

exprimându-şi, la 11 martie 1936, hotărârea de a apăra prin toate mijloacele tratatele existente, inclusiv 

Acordurile de la Locarno. 
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mod echivoc şi care, prin aceasta, creează temerea că se vor eschiva. De aici şi politica de 

conciliere cu ei. 

 Primul stat care a repudiat un tratat în mod unilateral – Tratatul Minorităţilor – a fost 

Polonia. Ce s-a întâmplat cu Polonia? Nimic! Polonia a fost realeasă pe un loc semipermanent 

în Consiliu. Ea are un loc în toate comitetele Societăţii şi este întotdeauna sigură de cea mai 

călduroasă primire la Paris ca şi la Londra. 

 Cel de al doilea stat care a violat clauzele militare ale Tratatului de la Versailles în 

mod unilateral a fost Germania. Ce i s-a întâmplat? Nimic, cu excepţia onoarei făcute prin 

vizita unor înalte personaje la Berlin şi prin oferirea unui Pact Naval
630

, din partea Marii 

Britanii, pe care Germania s-a grăbit să-l semneze. 

 Cel de al treilea stat care a violat dreptul internaţional, şi anume acea prevedere care 

este cel mai uşor de aplicat, adică obligaţia de a-ţi prezenta plângerea în faţa Consiliului 

înainte de a recurge la război, a fost Italia. Ce i s-a întâmplat? La început s-a crezut că reacţia 

va fi foarte serioasă. Au fost adoptate sancţiuni, nu sancţiuni complete, ci sancţiuni parţiale, 

graduale şi nu in globo. 

 În ciuda insuficienţei lor, sancţiunile luate împotriva Italiei trebuie să fie considerate 

drept cea mai serioasă încercare făcută până acum pentru restabilirea autorităţii legii 

internaţionale. 

 Totuşi, ce acţiuni politice au avut loc paralel cu sancţiunile? Franţa şi Anglia au 

convenit, în cadrul convorbirilor bilaterale să pună capăt războiului prin împărţirea teritoriului 

unei ţări declarate în mod unanim de către Societatea Naţiunilor drept victimă a unei 

agresiuni. Planul Hoare-Laval nu a putut fi aplicat pentru că s-a lovit de o puternică opoziţie 

din partea opiniei publice engleze. 

 Această reacţie a fost atât de puternică încât Sir Samuel Hoare a trebuit să părăsească 

Foreign Office. Însă el a făcut o declaraţie atât de cinstită şi de curajoasă asupra politicii sale 

încât, la puţin timp după aceasta, a revenit în Cabinetul britanic, preluând un minister 

important. 

 Dl Eden l-a înlocuit pe Sir Samuel Hoare. 

 El a fost ortodoxia însăşi în ceea ce priveşte aplicarea Pactului Societăţii Naţiunilor. 

 Însă opinia publică britanică se schimbase între timp. Ea se întreba de ce trebuie să 

intre Marea Britanie în război cu Italia din cauza Etiopiei. 

 Dintr-o dată, dl Eden s-a aflat legat de mâini şi de picioare. 

 Îl consider pe dl Eden unul dintre cei mai capabili oameni în domeniul politicii 

internaţionale, dar nu l-am admirat niciodată mai mult decât atunci când a trebuit să ducă o 

politică contrară celei pentru promovarea căreia devenise el ministru de Externe. 

 Conflictul italo-etiopian a căpătat repede aspectul unui conflict anglo-italian. 

 Ne putem oare da seama de forţa câştigată de Noul Bloc atunci când Italia a putut zice 

triumfător, şi continuă să zică: „Mi-am impus voinţa împotriva voinţei Marii Britanii şi a 

Societăţii Naţiunilor“? 

 De atunci, auzim mereu vorbindu-se despre eşecul Societăţii Naţiunilor şi, în 

consecinţă, despre reforma Pactului, deşi eşecul nu se datorează Pactului, ci oamenilor care, 

prin  importanţa ţărilor lor, dau orientarea Societăţii Naţiunilor. 
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 La 18 iunie 1935, s-a încheiat (prin schimb de scrisori între Samuel Hoare, ministru de Externe al Marii 

Britanii, şi Joachim von Ribbentrop, ambasador cu însărcinări speciale) Acordul naval anglo-german, care 

permitea Germaniei să-şi creeze o flotă de război având un tonaj de 35% faţă de cel al flotei britanice şi o flotă 

de submarine însumând un tonaj de 45% faţă de cel al flotei britanice de submarine. Acordul – încheiat la puţin 

timp după introducerea serviciului militar obligatoriu în Germania, la 16 martie 1935 – a lăsat drum liber 

înarmării Germaniei, oferind acesteia posibilitatea de a dobândi mijloacele pentru promovarea unei politici de 

forţă. 
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 În ceea ce priveşte eşecul Marii Britanii, despre aceasta se vorbeşte mult mai puţin, 

pentru că se ştie că Marea Britanie nu uită niciodată, că tot ce se face împotriva ei este 

întotdeauna scris în registre şi că ceasul răfuielilor cu ea va veni cu siguranţă. 

 Cancelarul Hitler a urmărit conflictul italo-etiopian foarte îndeaproape. El s-a gândit, 

probabil: „Dacă ţări independente, locuite de diferite populaţii, pot fi ocupate fără nici un risc, 

de ce să nu ocup eu zona demilitarizată prin Tratatul de la Locarno, zonă care este un adevărat 

land german, locuit de nemţi“. 

 De aici „lovitura“ din 7 martie 1936. 

 Aceasta nu a dat naştere vreunei reacţii serioase. 

 Este adevărat că guvernul Sarraut
631

, şi în special eminentul său ministru de Externe, a 

obţinut pentru Franţa un Tratat de alianţă deosebit de preţios cu Marea Britanie, întrucât 

aceasta din urmă îşi asuma cu anticipaţie – lucru de neconceput – obligaţia de a acorda 

asistenţă tehnică Franţei în caz de agresiune neprovocată. 

 Dar lucrurile acestea sunt importante pentru noi, specialiştii. 

 În faţa maselor, noi nu vom avea niciodată mult succes dacă pe un taler al balanţei 

aşezăm acţiunea spectaculoasă a Cancelarului Hitler, care a dus la reocuparea zonei 

demilitarizate, iar pe celălalt taler o simplă bucată de hârtie. 

 Deoarece iubirea mea faţă de Franţa este prea bine cunoscută, deasupra tuturor 

vicisitudinilor, voi fi sincer: 

 După 7 martie 1936, erau oameni în Europa Centrală care gândeau: „Dacă Franţa nu se 

apără pe ea însăşi, cum ne va apăra pe noi?“ Să o spunem deschis: credinţa în Franţa s-a 

micşorat în Europa Centrală. 

 Ştiu că această concluzie este greşită  şi că ceea ce face splendoarea Franţei este 

reacţia sa în ceasul al unsprezecelea. 

 Dar eu unul nu reprezint întreaga Europă Centrală sau de Est, iar alţii nu gândesc cum 

gândesc eu. 

 Politica externă oscilantă a unor state din Europa Centrală, politică ai cărei martori am 

fost în ultimul timp, izvorăşte din acest fapt. 

 Iar, întrucât unele Mari Puteri sunt interesate în mod special în Europa Centrală, pentru 

a face acţiunea Franţei în această regiune cât mai ineficientă cu putinţă, ea a fost împresurată 

prin ocuparea zonei renane şi prin ocuparea străină a Spaniei. 

 Ştiu că noul regim în Spania pacifistă va fi ostil faţă de străini, pentru că Spania a 

suferit atât de mult de pe urma lor. 

 Însă nu este mai puţin adevărat că, datorită politicii de pasivitate, Franţa şi Marea 

Britanie au noi preocupări date de ocuparea Spaniei şi de Mediterana. 

 Eu nu spun că punctele de vedere ale acestor două mari puteri nu vor avea, în ultimă 

instanţă, câştig de cauză. 

 Dar este o perioadă în cursul căreia, chiar dacă Franţa doreşte altceva, Europa 

Centrală va fi oarecum îndepărtată de ea. 

 Politica de neintervenţie a fost dusă într-un spirit pacifist sincer, dar evenimentele au 

împins-o în fiecare zi ceva mai departe de intenţiile autorilor ei, datorită acţiunii anumitor 

state. 

 Cred că am lăsat să treacă prea mult timp înainte de a începe acţiunea care este acum 

în curs. 

 În orice caz, cea mai mică ezitare pe acest teren ar fi ultima picătură. 

 Dar ce va face România într-un asemenea viitor război? 

 a) Neutralitatea va fi imposibilă, din cauza situaţiei sale geografice. 

 b) Aderarea noastră la puterile 
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  Noului Bloc înseamnă înfrângerea noastră şi împărţirea teritoriului nostru. Franţa, Anglia şi 

Statele Unite nu ne-au ajutat să obţinem Transilvania şi Basarabia pentru ca noi să le lăsăm să 

se desprindă la prima ocazie. 

 c) Aderarea noastră la Franţa, Anglia şi Rusia şi, posibil, Statele Unite ne va aduce 

victoria. Totuşi, vom cunoaşte iar ocupaţia duşmană, ca şi în trecut, numai că vom avea 

marele risc de a vedea că România devine teatrul operaţiunilor de război, pe care se vor ciocni 

două armate formidabile. 

 În plus, această cea de a treia ipoteză reclamă pregătiri diplomatice prelungite şi tratate 

preliminare cu un scop foarte clar definit: ajutor şi asistenţă, precum şi angajamentul de a nu 

semna noi tratate de pace dacă frontierele actuale ale României sunt în vreun fel periclitate. 

Această politică nu poate fi rezultatul ezitărilor sau al compromisului cu oricine ar fi. 
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ÎNCHEIERE 

 

 

 A venit timpul să închei. 

 România trebuie să înţeleagă că aşa-numitele sloganuri sau principii directoare 

inventate după plecarea mea: „Politica lui Titulescu este posibilă fără Titulescu; oricine 

poate îndeplini orice funcţie, cu condiţia să fie omul meu; nimeni nu este indispensabil sau 

logodit cu propria sa funcţie“ sunt visuri frumoase ale trecutului, dar aceste visuri s-au 

prăbuşit în faţa realităţilor pentru a căror făurire n-au fost necesare decât câteva luni. 

 A venit acum timpul pentru asumarea responsabilităţilor faţă de ţară. 

 Care este bilanţul Guvernului Tătărescu din punctul de vedere al politicii externe? 

 El a acumulat o serie o serie de lipsuri atât de importante, încât nu pot decât să le 

enumăr cu groază când mă gândesc la interesele româneşti: 

 a) Dezintegrarea Înţelegerii Balcanice prin consimţământul necondiţionat dat de 

Guvernul român faţă de Acordul bulgaro-iugoslav. 

 b) Dezintegrarea Micii Înţelegeri prin consimţământul necondiţionat dat de Guvernul 

român faţă de Acordul italo-iugoslav. 

 c) Refuzarea de către Guvernul român a unui Pact de Alianţă unică între Mica 

Înţelegere şi Franţa. 

 d) Refuzarea de către Guvernul român a unui Pact de asistenţă mutuală cu U.R.S.S. 

 e) Riscul unui război cu Cehoslovacia sau Germania dacă va interveni o sporire a 

angajamentelor luate faţă de Polonia pe calea interpretării lor. 

 f) Cererea adresată U.R.S.S. pentru recunoaşterea de jure  a Basarabiei, fără a lua în 

consideraţie efectele votului Parlamentului basarabean (Sfatul Ţării) şi nici efectele Tratatului 

din 1920, nici ale Tratatului din 1933, care definesc teritoriul României în sensul cuprinderii a 

tot ce se află în prezent sub control românesc, cerere care creează complicaţii inutile cu 

U.R.S.S. 

 Repet că nu datorită unei gafe a dlui Victor Antonescu va pierde România Basarabia. 

Repet că voi fi primul care să lupte pentru menţinerea drepturilor strămoşeşti asupra acestei 

provincii. 

 g) Refuzul de a continua lupta mea – din care partidul lui Ion şi Vintilă Brătianu şi-a 

făcut o platformă – pentru suprimarea Comisiei Europene a Dunării şi restabilirea drepturilor 

suverane ale României asupra gurilor Dunării. 

 h) Revenirea la procedura urmată în trecut, adică regimul capitulaţiilor cu privire la 

minorităţi. 

 i) Înscrierea revizuirii pe ordinea de zi, ca subiect de studiu al Societăţii Naţiunilor. 

 În contrast cu această politică de neajunsuri morale şi materiale, din care nici eu nu 

mai ştiu cum ne putem descurca, aş aminti politica externă pe care am urmat-o ca membru al 

diferitelor guverne şi, în special, după 1932. 

 Când vor fi înţelese diferenţele dintre aceste două politici, se va vedea că politica 

externă nu este ca o maşină fără şofer care continuă să meargă singură pe drumul pe care 

trebuie să-l urmeze şi că elementul personal joacă un rol mult mai mare decât a fost 

determinată România să creadă. 

 Iar aceasta este exact teza care a fost prezentată de Guvernul Tătărescu Parlamentului 

român în Comisiile pentru afacerile străine la 11 decembrie 1936. 

 Am dorit ca România să aibă o politică de apărare a tuturor frontierelor sale, o politică 

constructivă, o politică prin care Bucureştii să devină un centru internaţional şi, înainte de 

toate, o politică de independenţă. 

 Am dorit să apăr frontierele noastre în modul cel mai eficient: de aici Pactul de 

organizare a Micii Înţelegeri, Pactul Înţelegerii Balcanice, acţiunea întreprinsă în vederea 
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transformării acestor înţelegeri în importante entităţi internaţionale pe cale evolutivă pentru ca 

duşmanul oricăruia dintre noi să devină imediat duşmanul tuturor celorlalţi. Această politică a 

fost înlocuită printr-o politică de libertate pentru fiecare dintre noi şi de dragoste fără gelozie. 

De aici dorinţa mea de a avea un Pact de asistenţă mutuală cu Franţa şi cu U.R.S.S. Guvernul 

Tătărescu a refuzat oferta de asistenţă mutuală a Franţei şi, la 6 februarie 1937, a declarat în 

Parlament, prin ministrul său de Externe, că România nu intenţionează să negocieze un Pact 

de asistenţă mutuală cu U.R.S.S. 

 Am dorit o politică constructivă şi o politică care să transforme Bucureştii într-un 

centru internaţional: de aici legaţiile pe care le-am creat în toate statele scandinave, în toate 

statele baltice şi în cinci state din America Centrală şi de Sud, deoarece, dacă politica 

dezinteresată are o vatră, ei bine, această vatră se va afla în aceste ţări. Întrucât ele nu suferă 

chinul lipsei de securitate, ele pot acţiona pentru ele însele şi, chiar mai mult, pentru noi, 

astfel încât nimic din gândirea şi sufletul omenesc care râvnesc acest ideal să nu rămână 

static, ci să ia calea dinamismului permanent. 

 Am dorit o politică de independenţă pentru România. Pot declara în mod ferm că, atâta 

timp cât am fost ministru al Afacerilor Străine, nu am primit niciodată ordine din afara 

frontierelor. 

 De fapt, am fost chiar acuzat de a fi intervenit în afacerile altor ţări, ceea ce este 

complet neadevărat, desigur, cu excepţia cazurilor când mi s-a cerut aceasta. 

 Urmărind acest obiectiv, a trebuit să lupt şi uneori să nemulţumesc anumiţi oameni 

pentru o scurtă perioadă. 

 În ţară oponenţii mei califică drept iritare ceea ce în realitate reprezintă doar o mişcare 

sufletească spontană în apărarea intereselor noastre naţionale şi m-au acuzat că aş fi dăunat 

relaţiilor dintre România şi diferite state. 

 Îşi dau ei oare seama cât de încordată este lupta pe care trebuie să o duci în legătură cu 

toate aceste probleme pentru ca interesele României să iasă victorioase? 

 Când, în cursul unor alegeri la adunarea mondială pe care o reprezintă Societatea 

Naţiunilor, un ministru de Externe obţine 50 de voturi din 52 de buletine de vot valabile, 

înseamnă că el a luptat, că el a dat, poate, dar şi că primit lovituri, dar că, pe plan psihologic, 

nu a rănit pe nimeni. 

 Unde este România pe care am lăsat-o? 

 Astăzi România dispare în umbra altor ţări. 

 Poate fi oare o descoperire mai dureroasă pentru mine, atunci când întreaga mea viaţă 

este atât de intim legată de lupta pentru apărarea ţării pe toate fronturile? 

 Oriunde România şi-a extins teritoriul se pot găsi urmele activităţii mele. Începând cu 

Tratatul de la Bucureşti semnat în 1913 la sfârşitul Războiului Balcanic care, fiind debutul 

meu politic, mi-a dat prilejul să fiu membru al Comisiei de teren pentru delimitarea noilor 

frontiere dintre România şi Bulgaria şi care, prin urmare, a înregistrat în mod concret prima 

sporire a patrimoniului nostru naţional de la Mircea cel Bătrân; continuând cu Tratatul de la 

Trianon pe care l-am semnat ca delegat al României şi ajungând la Tratatul din 1920 privind 

Basarabia, din care, prin negocierile pe care le-am purtat la Londra în mai 1920, eu am exclus 

dreptul de apel al U.R.S.S. la Societatea Naţiunilor în chestiunea suveranităţii României 

asupra Basarabiei şi a frontierelor acesteia, viaţa mea a fost o luptă continuă în scopul de a 

croi pentru România un loc în viaţa lumii apărându-i totodată interesele naţionale. 

 De aici, lupta mea în legătură cu optanţii pentru a preveni o situaţie în care ţăranii 

români să aibă de plătit, prin impozite, sumele reclamate de grofii unguri; lupta mea în 

chestiunea coloniştilor unguri, pentru ca toate prevederile reformei noastre agrare să poată fi 

îndeplinite în litera lor, cu sau fără consimţământul Genevei; lupta mea pentru a pune capăt 
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litigiului pornit împotriva noastră ca urmare a ocupării Budapestei
632

 şi care a avut drept 

consecinţă condamnarea României de către Comisia pentru reparaţii la plata a miliarde de 

coroane aur deşi, până la urmă, nu a plătit nici o centimă, datorită acţiunii întreprinse la 

iniţiativa mea; lupta mea, dusă timp de mulţi ani, în chestiunea reparaţiilor, cu scopul de a 

obţine compensaţii pentru faimosul unu la sută cu care ne-au cadorisit Aliaţii şi care a stat, în 

bună parte, la originea prieteniei lui Vintilă Brătianu pentru mine; lupta mea pentru a obţine 

cele mai bune condiţii cu putinţă pentru consolidarea datoriilor noastre de război în Marea 

Britanie şi în America; lupta mea pentru a şterge din Pactul de neagresiune cu U.R.S.S. 

cuvintele „disputa existentă“ şi a realiza astfel Convenţia pentru definirea agresiunii şi 

definirea teritoriului care, pentru România, a devenit întregul teritoriu aflat acum sub 

controlul său; lupta mea pentru încheierea unui Pact de asistenţă cu Franţa; lupta mea pentru 

încheierea unui Pact de asistenţă cu U.R.S.S.; lupta mea pentru încheierea unui Pact de 

asistenţă cu Germania; lupta mea pentru încheierea noului Pact de Organizare a Micii 

Înţelegeri; lupta mea pentru încheierea Pactului Balcanic; lupta mea, împreună cu cea a ţărilor 

Micii Înţelegeri, pentru adeziunea la Pactul Saavedra Lamas; şi chiar lupta mea actuală în 

scopul de a împiedica eventualitatea ca tot acest trecut să fie uitat până la punctul de a fi 

răstălmăcit de oponenţii acestei politici. 

 Eu ştiu ce cred mulţi români: voi fi din nou ministru al Afacerilor Străine şi totul va 

reintra pe făgaş. 

 În prezent, o asemenea părere ar fi greşită. 

 Nu doresc să ridic aici nici un fel de probleme personale; mă voi ocupa doar de 

conjuncturile politice şi de posibilităţile de acţiune implicate de funcţia de ministru al 

Afacerilor Străine. 

 Anumite conjuncturi apar la un moment dat. Conjuncturile din 1936 ar putea reveni, 

dar ar putea şi să nu mai revină. 

 În ceea ce priveşte puterea, în sfera politicii externe, ea este condiţionată de un 

element fără de care nici o activitate diplomatică nu poate fi vreodată încununată de un succes 

real şi durabil: stabilitatea. 
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 La 21 martie 1919, s-a proclamat Republica Ungară a Sfaturilor. Aceasta a refuzat să recunoască dreptul 

poporului român şi al celorlalte popoare care se desprinseseră din Imperiul Austro-Ungar de a se constitui în 

state naţionale. În acest scop, Guvernul Republicii Ungare a Sfaturilor, sprijinit de Guvernul Rusiei Sovietice, a 

recurs la toate mijloacele, mergând de la ameninţări şi provocări până la folosirea forţei armate pentru a obţine 

reanexarea Transilvaniei la Ungaria. Guvernul Republicii Ungare a Sfaturilor a decretat mobilizarea generală a 

bărbaţilor între 16 şi 42 de ani în scopul de a ataca România şi Cehoslovacia, declarând totodată că Ungaria se 

află în stare de război „cu toate statele vecine de la care are ceva de revendicat“. În noaptea de 19–20 iulie 1919, 

trupele ungare au declanşat un puternic atac împotriva armatei române. Pericolul real al ruperii Transilvaniei din 

Trupul ţării şi al reanexării ei de către Ungaria a determinat Marele Cartier General Român să treacă la 

contraofensivă. La 3 august 1919, armata română a intrat în Budapesta. La 28 octombrie 1919, Guvernul român 

a hotărât retragerea armatei române din Ungaria. Intervenţia armatei române a eliminat o ameninţare majoră la 

adresa integrităţii teritoriale, a independenţei şi suveranităţii României şi un important factor de risc pentru 

securitatea Europei Centrale, a cărei configuraţie politică Conferinţa de Pace de la Paris era pe cale de a o 

definitiva. 


