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Eu care sunt pæmântean, adânc pæmântean, 
eu care particip de atâflia ani la viafla internaflionalæ, 

færæ a uita nici mæcar o clipæ cæ sunt român, 
eu care sunt un soldat al flærii mele în tranøeele pæcii øi 

care n°a cunoscut încæ demobilizarea, 
eu care am væzut toate flærile la ele acasæ sau la muncæ 

spre a ajunge la concluzia cæ 
nimic nu poate preflui mai mult ca glia pærinteascæ, 

eu care sunt adânc uman, dar care am curajul de a spune public cæ 
umanitatea nu mæ intereseazæ dacæ România nu°øi gæseøte locul în sânul ei!

Nicolae Titulescu
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CUVÂNT ÎNAINTE

– la ediflia I –

În 1966, mai timid, în 1982, mai îndræznefl, am fæcut cunoscute 
publicului românesc – øi nu doar – mærturii ale ecourilor pe care viafla øi 
opera lui Nicolae Titulescu le°au avut în rândurile contemporanilor.
 Au fost mulfli ani de tæcere, dupæ înlæturarea sa nedreaptæ, la 
29 august 1936, øi, cu atât mai mulfli, dupæ moartea sa prematuræ, la 
17 martie 1941.
 Nu°mi propun în nici un fel sæ periodizez øi sæ analizez „Tæcerea“ 
care a îngheflat cu frigul ei câteva decenii de istorie româneascæ, 
împiedicându°ne sæ øtim, noi, cei care i°am urmat marelui „Tit“, care øi 
cum a fost camera de rezonanflæ de care a beneficiat omul politic øi diplomatul 
român atât în flaræ, cât øi în stræinætate.
 Dacæ în anii 1936–1944 øi 1947–1966, numele lui Nicolae Titulescu 
a fost uitat, uneori, øi împiedicat sau prohibit, adesea, în perioadele 
1944–1947 øi 1966–1982, atât de diferite ca substanflæ, cadru istoric øi 
politic, intern øi internaflional, s°au produs unele deschideri – mai întot
deauna determinate øi susflinute, însæ, de rafliuni ideologice øi de interese 
partizane, în spatele lor regæsindu°se, deopotrivæ, nu puflin oportunism.
 Considerând cæ a fost un nedreptæflit – calificat în toate felurile de 
unii sau alflii – din adversitate politicæ, din invidie sau din ignoranflæ – am 
considerat drept un act de justiflie sæ identific, sæ selectez øi sæ aduc la 
cunoøtinfla publicæ câte ceva din cele mai frumoase gânduri (amintiri, 
evocæri, comentarii, exegeze) dedicate de oameni politici, diplomafli, savanfli 
øi scriitori ø.a., care l°au cunoscut, care i°au fost apropiafli sau colaboratori, 
dar øi de personalitæfli care l°au urmærit mai de departe, cu interes, prefluire, 
afecfliune.
 Dupæ reuøita de a°l readuce pe Nicolae Titulescu în actualitate – øi 
a fost un efort de câteva decenii, în care s°au regæsit solidar istorici, juriøti, 
politologi, scriitori, ziariøti, efort care a trebuit sæ depæøeascæ, mai tot timpul, 
reticenfle øi rezistenfle, iar de la un anumit moment aproape un zid al 
nimicniciei oficiale, care nu mai permitea nimic ce putea aduce, fie chiar øi 
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din istorie, un factor concurent – m°am convins cæ se impunea o renunflare 
deschisæ øi tranøantæ la o abordare schematicæ, abordare în care binele øi 
ræul, lumina øi umbra, nu apæreau niciodatæ împreunæ, concomitent, 
alterând astfel proiecflia realæ a omului politic, a diplomatului, a omului pur 
øi simplu care a fost Nicolae Titulescu.
 Noutatea øi originalitatea volumului de faflæ constæ, înainte de toate, 
în faptul cæ, pentru prima oaræ, personalitatea øi opera lui Nicolae Titulescu 
sunt prezentate din perspective contradictorii aparflinând partizanilor, 
colaboratorilor øi susflinætorilor, guvernanfli sau nu, pe de o parte, opozanflilor 
øi adversarilor din interior sau exterior, pe de altæ parte, sub semnæturi dând 
expresie unei palete de orientæri øi interese politice, economice øi militare 
foarte diverse. Dispare, dintr°o asemenea perspectivæ, o unilateralitate 
dæunætoare, redând cercurilor øtiinflifice øi opiniei publice un om politic øi 
diplomat viu, care a fost chemat sæ urmæreascæ o linie naflionalæ, în condifliile 
unor confruntæri permanente cu diverse partide, facfliuni, grupæri øi persoane 
care s°au înscris pe un larg diapazon de atitudini øi poziflii, færæ a cæror 
cunoaøtere nu s°ar putea înflelege tensiunea, dramatismul øi tragismul 
destinului politic al marelui nostru înaintaø.
 Væd lumina tiparului – dintr°o asemenea perspectivæ øi pentru a 
reconstitui tocmai o asemenea proiecflie – aprecieri øi poziflii provenind 
dintr°o mare diversitate de surse: telegrame, rapoarte, memorandumuri, 
scrisori, însemnæri zilnice, amintiri, memorii, interviuri, declaraflii de presæ, 
interpelæri øi intervenflii parlamentare, comentarii de presæ etc.
 M°am bucurat de receptivitate øi bunævoinflæ în Arhiva Ministerului 
Afacerilor Externe, Arhivele Naflionale Istorice Centrale, Biblioteca 
Academiei Române, Biblioteca Naflionalæ a României, Biblioteca Oficiului 
Nafliunilor Unite de la Geneva – Arhiva.
 Volumul reuneøte 284 mærturii, având ca autori doar contemporani 
ai lui Nicolae Titulescu: øefi de stat, prim°miniøtri români øi stræini, nu 
puflini miniøtri de Externe, alfli membri ai echipelor guvernamentale, øefi 
de partid, de la extrema stângæ pânæ la extrema dreaptæ, din România, dar 
øi din democrafliile occidentale, din regimurile totalitare sau profasciste ø.
a., diplomafli prestigioøi, oameni de øtiinflæ øi culturæ, ziariøti creatori de 
opinie, figuri proeminente ale organizafliilor cu vocaflie de universalitate. 
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Nu lipsesc oamenii simpli, consæteni ai lui Nicolae Titulescu, rudenii, colegi 
de liceu sau de universitate etc.
 Alæturându°se celor editate (uneori preluate fragmentar, abuziv 
citate øi defectuos reproduse, mai ales în cazul unor traduceri) sau puflin 
cunoscute, mærturiile nou introduse în circuitul public larg, aparflinând, 
subliniez încæ o datæ, doar contemporanilor lui Nicolae Titulescu, reintegreazæ 
imaginea noastræ despre lume øi actorii ei, aducând în prim plan interese, 
tensiuni, conflicte, valori, tare politice øi morale.
 Selecflia ce o supun atenfliei este un demers deschis, susceptibil sæ fie 
continuat øi dezvoltat, atât de noi, cât øi de alflii, oferind noi deschideri spre 
un univers dispærut, adæugând cu fiecare paginæ relevantæ noi unghiuri de 
abordare, noi temeiuri pentru a se aprecia sau regândi un demers, o acfliune, 
un eveniment, o relaflie umanæ sau politicæ, pentru a depæøi aparentul øi a 
pætrunde cu adeværat realul.
 Cu respect pentru tofli cei care au scris despre Nicolae Titulescu 
(articole, studii øi eseuri, lucræri de mai mari sau de mai mici dimensiuni) 
sau care au editat culegeri de documente, antologii de texte de øi despre 
Nicolae Titulescu, la noi sau aiurea, îndræznesc sæ afirm cæ acei care doresc 
sæ depæøeascæ perspectiva øi reuøita abordærilor de pânæ acum au nevoie de 
spectrul unor astfel de mærturii, cât mai numeroase, cât mai diverse, pentru 
a°l integra øi a°l înflelege mai bine în epocæ.
 La nivelul probelor identificate s°ar putea adæuga numeroase pagini 
la fel de interesante, pe care demersuri viitoare ar trebui sæ le adauge la acest 
dosar cu titlu pe deplin justificat øi relevant: Pro øi contra Titulescu.
 Am evocat altundeva aprecierile pozitive privind personalitatea øi 
opera lui Nicolae Titulescu, dimensiunile gândirii øi acfliunii sale, uma
nismul øi democratismul concepfliei sale, rolul sæu proeminent în biografia 
secolu lui XX, nelæsând deoparte, în mod firesc, acele aprecieri privind 
intelectul, caracterul, temperamentul care îi relevau unicitatea, dupæ cum 
am fæcut numeroase øi frecvente referiri la aprecierile negative aparflinând 
adversarilor sæi.
 Nu voi insista pe larg asupra niciuneia dintre mærturiile din aceste 
categorii, læsând cititorului descoperirea lor, propria judecatæ, posibilitatea 
de a compara sursele øi evaluærile, de a le confrunta valoarea øi autenticitatea, 
importanfla lor ca izvor pentru cercetærile istorice øi literare.
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 Referindu°mæ în pufline cuvinte la categoria adversarilor øi detrac
torilor sæi, voi spune doar cæ zecile øi zecile de pagini adunate în acest volum 
pun în luminæ diversitatea forflelor care au acflionat împotriva fostului 
ministru de Externe, sorgintea øi dinamica lor, aria de expresie, de la 
probleme de principiu la concretul politic, acuzele flinând de orientærile øi 
interesele specifice ale regimurilor, partidelor sau figurilor politice.
 Comparând opiniile forflelor din interiorul flærii cu cele din exteriorul 
ei, vom constata nu pufline identitæfli, care trimit nu doar la o comunitate 
de gândire, ci øi la centre de influenflæ øi comandæ din exterior.
 Nu afirm în nici un fel cæ tofli adversarii lui Nicolae Titulescu din 
interior – øi au fost printre aceøtia unele figuri politice de mare relief – s°ar 
fi situat în mod deliberat pe poziflii antinaflionale, chiar atunci când evolufliile 
ulterioare le°au infirmat judecæflile øi opfliunile.
 Au fost – pe lângæ aceste personalitæfli, care aveau credinfle øi opinii 
adverse lui Nicolae Titulescu – nu puflini condotieri politici, oameni 
înregimentafli din întâmplare, interes sau pur øi simplu inconøtienflæ în 
curente de acfliune care duceau flara spre nicæieri.
 Corul adversarilor din interior a atacat probleme grave (orientarea 
politicii externe; validitatea actelor naflionale sau departamentale, mergând 
de la negocieri într°o direcflie sau alta pânæ la subscrierea la acte øi acfliuni 
însemnând stabilirea de relaflii politico°diplomatice, de la adeziunea la 
structuri øi organisme regionale sau continentale pânæ la poziflii în momente 
de crizæ instituflionalæ, de la confruntæri politice sau militare pe plan 
continental pânæ la controlul parlamentar al politicii externe titulesciene), 
dar øi aspecte øi faflete mærunte, derizorii la vremea lor øi cu atât mai mult 
în timp.

Nu poate scæpa observafliei cæ în rândurile adversarilor din interior 
s°au numærat nu doar forfle øi personalitæfli din opoziflie, ci øi din interiorul 
echipei (cercurilor) guvernamentale, care nu i°au împærtæøit (pentru a folosi 
un eufemism) unele dintre opfliuni (nu atât stabilirea de relaflii diplomatice 
cu Uniunea Sovieticæ, cât mai ales încheierea unui pact de asistenflæ mutualæ 
româno°sovietic), care s°au delimitat (unii) de sau i°au condamnat (alflii) 
intransigenfla unor poziflii øi atitudini (mai ales în problema conflictului 
italo°etiopian øi, în consecinflæ, a sancfliunilor), care i°au incriminat depæøirea 
ariei intereselor naflionale øi angajarea într°o politicæ la scaræ continentalæ, 
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care s°ar fi îndepærtat de vocaflia naflionalæ, interesele øi posibilitæflile flærii, 
care i°au reproøat, mergând mai departe, îndepærtarea de interesele 
româneøti, ocolirea øi refuzul controlului parlamentar, caracterul personal 
al politicii øi acfliunii diplomatice, folosirea abuzivæ a banilor publici, 
subordonarea în interes propriu (nu neapærat personal) a structurilor 
Ministerului Afacerilor Stræine, a unor agenflii de presæ, reviste øi ziare, 
româneøti øi stræine.
 Cei mai înræifli duømani ai sæi nu s°au sfiit sæ°l acuze de necunoaøterea 
øi trædarea intereselor naflionale, de comunism, de pactizare cu boløevicii øi 
iudeo°masoneria, de sabotare a regimului monarhic, neuitând sæ°l incri
mineze øi sæ°l acuze de prodigalitate, verbiaj steril, exhibiflionism politic, 
egoism, spirit irascibil, intoleranflæ, comoditate, lene intelectualæ, super
ficialitate, indisciplinæ, promovarea unui stil ocult, inconsistenfla declarafliilor 
publice, declinarea responsabilitæflii pentru acte de guvernare sau pentru 
poziflii øi atitudini exprimate în foruri internaflionale sau în negocieri bi° øi 
multilaterale ø.a.
 Nu°mi propun în nici un fel sæ inventariez aici capetele de acuzare 
ale duømanilor lui Nicolae Titulescu.
 Am evocat unele dintre ele – dintre cele mai acute øi cele mai 
frecvente – pentru a putea afirma, cu deplinæ ræspundere, cæ Nicolae 
Titulescu s°a aflat în epicentrul unei uriaøe campanii ostile, forflele 
constitutive acflionând nu de pufline ori convergent øi sistematic pentru 
înlæturarea sa din viafla politicæ, ba chiar pentru lichidarea sa fizicæ.
 Nicolae Titulescu a fost considerat de regimurile hitlerist øi fascist, 
ca øi de cele prohitleriste øi profasciste, drept un inamic public, fiind înscris 
pe lista proiectatelor lor asasinate politice, a structurilor extremiste, teroriste, 
fie cæ s°au numit ustaøi, fie cæ s°au numit legionari.
 Oricare dintre mærturiile care se regæsesc în aceastæ selecflie, mai ales 
øi în primul rând cele care au un caracter politic, trebuie judecatæ în contextul 
istoric dat, impunând o corelare cu altele øi altele, fie având aceeaøi sursæ, 
dar produse altcândva, fie având surse diferite, dar produse concomitent.
 Limitându°mæ la establishment°ul politic românesc al perioadei 
interbelice, trebuie subliniat cæ poziflii având una øi aceeaøi semnæturæ 
surprind în nu pufline cazuri nu atât prin duømænia irepresibilæ a autori lor, 
cât prin lichelismul lor desævârøit, cæci aceøtia subscriu, la foarte mic 
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interval, la demersuri total opuse ca substanflæ øi sens, ca limbaj øi tonalitate 
ø.a.m.d.
 O declaraflie de dragoste într°o bunæ zi pe la prânz, un elogiu adus 
în fafla gazetarilor, ba chiar în fafla Parlamentului, în cursul dupæ°amiezii, 
øi o delafliune ordinaræ trimisæ spre searæ Suveranului, cerând demiterea 
Cancelarului, reprezintæ o performanflæ ce atinge lichelismul absolut.

Cititorul român, øi nu doar el, va fi surprins, dacæ nu chiar øocat, 
de unele mærturii despre Nicolae Titulescu încredinflate presei române în a 
doua parte a anului 1944, sub semnætura unor oameni politici, diplomafli, 
savanfli, literafli, artiøti ø.a., care supralicitau în privinfla relafliilor de prietenie 
româno°sovietice din perioada interbelicæ øi a rolului jucat de Nicolae 
Titulescu în acest sens. Era mai mult decât o exagerare, era o flagrantæ 
deformare a adeværului, chiar dacæ era fæcutæ cu bune intenflii, ce°øi gæseøte 
explicaflia în mai mult decât complexa situaflie pe care o træia România prin 
plasarea sub ocupaflie sovieticæ. Prin invocarea lui Nicolae Titulescu øi a 
politicii sale faflæ de Uniunea Sovieticæ, respectivii autori – pe care nici un 
moment nu ne°am gândit sæ°i læsæm în afara selecfliei noastre – urmæreau 
øi sperau – cu incredibilæ naivitate – o minimæ înflelegere din partea 
ocupantului. Cele aproape douæ decenii în care numele sæu a fost øters în 
publicistica din flara noastræ øi în care presa øi revistele „øtiinflifice“ de 
istorie – ca sæ nu mai vorbim de un imund manual de „Istoria R.P.R.“ – au 
fost inundate de condamnæri în totalitate øi færæ rezerve ale politicii externe 
a României din perioada interbelicæ edificæ pe deplin, convingætor, cæ 
demersul, încercat în perioada delimitatæ de lovitura de stat din august 1944 
øi înlæturarea monarhiei în decembrie 1947 a fost sortitæ dintru început 
eøecului.

În selecflia întreprinsæ a predominat preocuparea de a surprinde øi 
aduce un diapazon cât mai larg de voci, curente, poziflii, atitudini.

Aø fi putut alege doar cele mai frumoase øi calde pagini dedicate lui 
Nicolae Titulescu. Apelul numai la acestea ar fi trædat însæ substanfla, ceea 
ce m°a obligat sæ mæ aplec asupra întregului spectru de atitudini øi 
poziflii.

Sub raportul calitæflii intrinseci a scrisului tuturor acestora, se aflæ în 
volumul de faflæ – fie cæ e vorba de articole, eseuri, memorii, fie cæ e vorba 
de prieteni sau duømani, admiratori sau detractori – pagini memorabile, 
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care se citesc cu o plæcere indicibilæ sau doar cu interes, sub semnæturi 
nedrept ignorate sau prea puflin cunoscute.

Avem de°a face cu analize øi comentarii reci, cu elogii pline de 
cælduræ umanæ, cu diatribe færæ rezerve. Unele pagini sunt pline de poezie, 
altele fac loc pamfletului coroziv.

În nu pufline cazuri, textele alese aduc memoria faptului træit, se 
constituie în calitate de martori, ceea ce sporeøte nota de interes peste 
timp.

Paginile inserate în volum au fost dispuse în ordinea alfabeticæ a 
autorilor, fiind transcrise cu acuratefle, dupæ toate rigorile, aplicând normele 
ortografice øi de editare actuale. Au fost corectate tacit greøelile de tipar 
evidente, în privinfla numelor proprii, dar øi a termenilor comuni.

Traducerile, din englezæ, francezæ, greacæ øi slovacæ, poartæ girul sau 
s°au bucurat doar de sfatul d°nei Delia Ræzdolescu, dlui Costin Popescu, 
dlui Nicolae°Øerban Tanaøoca, dlui Øtefan Unatinski, cærora le exprim 
mulflumiri.

La finalul fiecærui document am inclus note privind personalitæfli, 
proiecte politico°diplomatice, convenflii, acorduri, tratate, organizaflii 
internaflionale cu vocaflie de universalitate, structuri ale altor organisme de 
securitate, de cooperare economicæ øi intelectualæ, evenimente interne øi 
externe, ceea ce faciliteazæ înflelegerea în sine a fiecæruia dintre ele, ca øi 
plasarea sa corectæ în contextul istoric general øi în cel problematic 
particular.

S°au fæcut note biografice pentru tofli autorii. În ciuda consultærii 
unui numær mare de enciclopedii øi dicflionare, generale sau specializate, 
din flaræ øi stræinætate – øi ar fi oflios sæ le menflionez aici –, a dosarelor 
personale sau a altor dosare susceptibile sæ ofere informaflii în acest sens (în 
special în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe øi în Biblioteca Oficiului 
Nafliunilor Unite de la Geneva – Arhiva) în unele cazuri nu dispunem în 
final decât de câteva rânduri. Îndræznesc sæ cred totuøi cæ notele biografice 
incluse vor fi receptate drept contribuflii øi corecflii la un necesar dicflionar 
al personalitæflilor: oameni politici, diplomafli, scriitori øi oameni de 
øtiinflæ°diplomafli ai perioadei interbelice.

Cât priveøte titlurile documentelor incluse, precizez cæ cititorul se 
gæseøte fie în fafla celor originale – date de autori sau de publicafliile care 
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le°au inserat iniflial –, fie a celor alese de mine atunci când titlul original nu 
avea o relevanflæ, riscând sæ se gæseascæ în aceeaøi formulare într°un numær 
abuziv de cazuri sau pur øi simplu færæ titlu (atunci când e vorba de 
memorandumuri, telegrame, scrisori etc.). În toate aceste din urmæ am 
apelat însæ la sintagme din respectivele texte. Întreaga aceastæ operafliune 
dæ mai multæ expresivitate, individualitate øi plasticitate pieselor selectate, 
iar ansamblului îi asiguræ un plus de dinamism øi coerenflæ.

Un indice amplu faciliteazæ consultarea volumului, identificarea 
reperelor cæutate øi a relafliilor lor cronologice øi acflionale.

Volumul pe care îl supun atenfliei publice se integreazæ într°un 
program editorial coerent pe care, la împlinirea a 120 de ani de la naøterea 
lui Nicolae Titulescu, un mare român, un mare european, un autentic 
contemporan, Fundaflia Europeanæ Titulescu înflelege sæ°l relanseze øi sæ°l 
urmæreascæ cu stæruinflæ, manifestând fidelitate faflæ de spiritul „Patronului“ 
diplomafliei româneøti.

Gratitudinea mea se îndreaptæ în mod special spre acad. Dan 
Berindei, øeful Secfliei de øtiinfle istorice a Academiei Române, membru al 
Consiliului Fundafliei Europene Titulescu, care a sprijinit intelectual øi 
moral aceastæ lucrare.

În condifliile drastice ale economiei øi finanflelor româneøti, apariflia 
acestei lucræri nu ar fi fost posibilæ færæ sprijinul Ministerului Culturii øi 
Cultelor øi al Societæflii Naflionale a Petrolului – PETROM S.A., cærora le 
exprim mulflumiri.

Colegului Marcel D. Popa, directorul Editurii Enciclopedice, îi 
reînnoiesc sentimentele de prefluire øi consideraflie pentru locul aparte ce îl 
are în inima sa de istoric øi editor român figura emblematicæ a lui Nicolae 
Titulescu.

Dedic acest volum celui mai mare diplomat român pe care l°a avut 
aceastæ flaræ, un Om care – dupæ spusele fericite ale unui contemporan al 
sæu – „n°a suferit de modestia de a fi român“.

George G. Potra

Octombrie 2002
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CUVÂNT ÎNAINTE

– la ediflia a II°a –

S°au scurs zece ani de la apariflia lucrærii Pro øi contra Titulescu. 
Rememorez cu bucurie, dar øi cu oarecare nostalgie clipa în care, dupæ ani 
de investigaflii, în flaræ øi în stræinætate, ofeream publicului o antologie 
ineditæ reunind 284 de voci contradictorii læsate sæ se pronunfle despre 
Nicolae Titulescu.

Le°am îngæduit sæ iasæ liber la rampæ, nu le°am cenzurat câtuøi de 
puflin mesajul – oricât de corosiv øi nedrept a fost –, nu am încercat sæ 
construiesc un echilibru artificial între notafliile favorabile, reacfliile adverse 
øi atacurile ostile. Aøa fiind, nu vreau sæ las sæ se înfleleagæ cæ aø fi rævæøit la 
întâmplare dosare de arhivæ, lucræri mai vechi sau mai noi, colecflii de 
documente, pagini de evocæri øi memorialisticæ ø.a. Am urmærit cu bunæ 
credinflæ sæ valorific cât mai multe surse disponibile, cu precædere cele 
inedite, dar færæ a le neglija pe cele edite, am urmærit cu stæruinflæ numele 
importante, nu neapærat mari în accepfliunea strictæ, limitativæ, a cuvântului, 
am vrut sæ aduc la acest proces postum martori ai apærærii, dar øi ai acuzærii, 
oameni care i°au fost contemporani, numai contemporani, lui Nicolae 
Titulescu, având contingenfle de un fel sau altul cu personalitatea conaflio
nalului nostru, cu ideile øi demersurile sale politico°diplomatice.

Ecourile deosebit de pozitive pe care ediflia I a acestei lucræri le°a 
avut în rândurile diplomaflilor, istoricilor, sociologilor, politologilor, 
scriitorilor øi publiciøtilor, ale publicului larg – interesafli de cunoaøterea 
obiectivæ øi profundæ a politicii externe øi a diplomafliei României în perioada 
interbelicæ, a deschiderilor øi închiderilor unui univers dispærut, a unor 
unghiuri de abordare necunoscute sau ignorate, a cutelor intime ale relafliilor 
interumane, personale sau politice, sæ depæøeascæ cât mai mult posibil 
aparentul, pentru a pætrunde cu adeværat realul – m°au reconfortat psihic, 
dându°mi temeiuri intelectuale øi morale pentru a continua cercetarea.

Astæzi, dupæ zece ani, o a doua ediflie apare nu doar pentru a 
ræspunde faptului cæ prima ediflie, cea din 2002, s°a epuizat în foarte scurt 
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timp de la apariflie, ci pentru a aduce un dublu de mærturii – peste 600 – ale 
unor partizani, colaboratori øi susflinætori, guvernanfli sau nu, sau ale unor 
opozanfli øi adversari din interior sau exterior, sub semnæturi dând expre sie 
unei palete largi de orientæri øi interese politice, economice øi militare 
foarte diverse.

Aø putea afirma cæ însuøi (sau doar) faptul cæ ne aflæm acum în fafla 
unui volum mult mai bogat de informaflii øi atitudini reprezintæ un motiv 
de satisfacflie pentru mine ca cercetætor øi editor care consideræ un demers 
de acest fel mai mult decât util.

În decursul ultimilor 50 de ani, posteritatea lui Nicolae Titulescu a 
avut succesiv în fafla ochilor, cu mari discontinuitæfli, pagini dedicate omului 
øi operei. Nu°mi propun aici sæ reiau o trecere în revistæ øi o evaluare criticæ 
a acestui proces complex de restituire pe care le°am fæcut publice cu câfliva 
ani în urmæ.

Aceste mærturii oferite publicului nu au în niciun fel rostul de a 
conota toate judecæflile autorilor de articole, studii øi monografii dedicate 
lui Nicolae Titulescu, apærute dupæ 1966, la o primæ deschidere, dar mai 
ales dupæ 1982 øi 1992, urmætoarele douæ deschideri, întâmplate în destinul 
postum al omului politic øi diplomatului român.

Dar, aøa fiind, martorii trebuie chemafli øi aduøi la radiografia politicii 
externe øi a diplomafliei româneøti din prima jumætate a secolului XX.

Vor fi mai clare unele evenimente, întâlniri sau absenfle, succese sau 
nereuøite, vom øti, prin amænuntele oferite voluntar sau involuntar de cei 
convocafli la antologia pe care o propun publicului, ce a determinat unele 
inifliative, care au fost rafliunile oficiale sau absconse ale unui demers, care 
au fost determinærile imediate, dar øi diapazonul de forfle øi interese 
concurente sau adverse, pe un plan regional sau continental, ce ecouri au 
avut gândurile øi demersurile diplomatului român în câmpul politicii 
interne româneøti, dar øi în marile cancelarii ale epocii.

Nu doresc sæ reiau unele lucruri spuse în prefafla la ediflia I.
fiin sæ subliniez cæ nici atunci, nici de aceastæ datæ, nu am aliniat 

artificial adversarii øi partizanii. Prin ele însele, pozifliile se disting tranøant 
sau discret, aøa cum s°a dorit de cætre fiecare, înainte de toate prin sens øi 
substanflæ øi abia apoi prin formæ. Pânæ la urmæ, fiecare cititor va avea de 
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ales din câteva posibile chei de lecturæ; cea mai pæguboasæ alegere ar fi aceea 
care s°ar opri la o cheie corespunzætoare unor prejudecæfli.

Nicolae Titulescu nu s°a confruntat doar cu nazismul, fascismul øi 
boløevismul, cu regimurile totalitare, ci øi cu figurile politice ultraconser
vatoare, mergând pânæ la obnubilare, din marile democraflii occidentale.

Nicolae Titulescu nu s°a confruntat doar cu duømanii øi adversarii 
din exterior, ci øi cu cei din interiorul flærii. Cæ aceøtia veneau din partidele 
øi facfliunile politice de extrema dreaptæ ar fi de înfleles; mai greu este însæ 
de acceptat cæ aceøtia fæceau parte din structurile de putere, din guvernele 
pe care le°a servit sau din care a fæcut parte.

Ticæloøia politicæ a mers pânæ acolo încât monarhul, Carol al II°lea, 
a conspirat cu primul°ministru, Gheorghe Tætærescu, aliniindu°øi tofli 
complotiøtii øi condotierii de profesie, pentru a°l înlætura pe unul dintre cei 
mai fideli øi preflioøi membri ai echipelor guvernamentale româneøti pe 
parcurs de douæzeci de ani.

Færæ intenflia de a epuiza galeria adversarilor lui Nicolae Titulescu 
din interior, mæ voi opri totuøi asupra unui trio care a øocat în anii ’30, dar 
care, într°un anume fel, continuæ sæ ne ofere o paginæ tristæ de viaflæ 
româneascæ interbelicæ.

Este greu de acceptat cæ Nicolae Iorga, Octavian Goga øi Gheorghe 
Brætianu s°au regæsit solidari în denigrarea lui Titulescu, în „ræzboiul“ 
pentru scoaterea acestuia din viafla politicæ. Rafliunile de ordin general øi 
particular au fost diferite de la caz la caz, dupæ cum la fel de diferite au fost 
øi mijloacele lor de acfliune. Cei trei au acflionat din interese øi impulsuri 
diferite, conøtient sau inconøtient. Oricum ar fi, nu se pot evalua øi analiza 
atitudinea lor pornind de la øi sprijinifli pe premisa cæ ar fi fost plætifli sau 
cæ ar fi avut rafliuni eminamente subiective øi meschine. Ræmâne de elucidat, 
pânæ la capæt, în toate aceste trei cazuri, care au fost rafliunile, forflele øi 
relafliile care s°au regæsit, voluntar sau involuntar, în spatele acestor adversari 
anti°Titulescu.

N. Iorga, O. Goga øi Gh. Brætianu n°au fost niøte sentimentali; ei 
s°au comportat ca oameni politici, aøa cum sunt aceøtia la noi sau aiurea, 
cu principii sau færæ principii, cu momente de mare frumusefle moralæ, dar 
øi cu derapaje comportamentale descalificante ø.a.
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Cei trei au fost membri ai Academiei Române, dar s°au comportat 
faflæ de colegul lor færæ cavalerism, atât sub raportul mijloacelor, cât øi sub 
raportul limbajului. Înlæturarea lui Nicolae Titulescu a fost salutatæ de 
fiecare dintre ei drept un succes. Øi ei, ca øi alflii, nu s°au mulflumit doar cu 
eliminarea acestuia din guvern, din demnitatea de titular la Palatul Sturdza, 
ci au pledat øi acflionat pentru scoaterea sa pentru totdeauna din viafla 
politicæ a României, prin blocarea tuturor posibilitæflilor de supraviefluire 
øi, cu atât mai mult, de reafirmare pe scena politicæ româneascæ.

Dincolo de efectul imediat asupra destinului politic al lui Nicolae 
Titulescu, acfliunile personalitæflilor mai sus invocate s°au ræsfrânt în timp, 
în mod negativ, asupra propriului lor destin, au maculat memoria lor øi 
proiecflia conøtiinflei lor în posteritate.

Deøi s°au întâlnit în anumite momente ale istoriei naflionale, aceøti 
adversari i°au fost ostili relativ constant, dovedindu°se adeseori ingrafli, nu 
de pufline ori meschini, geloøi øi orgolioøi.

La aceastæ categorie se adaugæ oportuniøtii.
Am publicat mærturii, aprecieri elogioase, uneori riscând hiperbola, 

din timpul când, la putere fiind, Nicolae Titulescu i°a avut subalterni sau 
colaboratori, dar øi de apoi, când, înlæturat de la putere, Nicolae Titulescu 
a cunoscut lichelismul lor comportamental desævârøit, acoperit sau justificat 
prin false principii.

Nu este locul aici sæ analizæm dacæ øi cât de credul a fost Nicolae 
Titulescu, sæ stæruim asupra efectului jocului infam al forflelor øi figurilor 
politice de pe scena politicæ internæ asupra destinului øefului diplomafliei 
româneøti, dar øi asupra viefluirii øi supraviefluirii României la granifla dintre 
o pace fragilæ øi un ræzboi devastator.

În cele douæ volume ale lucrærii Pro øi contra Titulescu vefli gæsi 
analize grave sau cursive ocazionale, delafliuni joase sau atacuri comandate, 
pagini elogioase sau sughifluri pamfletare, portrete în acvaforte mergând 
pânæ la caricaturæ, însemnæri cu rost imediat øi memorii pentru mai târziu, 
restituiri parfumate ale atmosferei de epocæ – bucureøteanæ, parizianæ, 
londonezæ sau genevezæ –, alæturi de reportaje ale unor mizerii cotidiene, 
cereri de ajutor, mulflumiri standard øi felicitæri convenflionale. Diverse ca 
gen publicistic, inegale ca valoare literaræ, mai rar niøte bijuterii, toate 



19

aceste pagini se recomandæ ca oglindæ a fiziologiei lumii politice româneøti, 
a realitæflilor conjuncturale øi a valorilor contestate, în care semenii noøtri 
nu doar au supraviefluit, ci øi s°au comportat dureros uneori sau cu o 
frenezie perversæ alteori.

Cele peste 600 voci adunate în volum, adæugate câtorva mii de 
pagini°document, editate øi comentate în lucræri precedente, ne apropie 
mai mult de Nicolae Titulescu, de omul de øtiinflæ, de omul politic, de 
diplomatul român, de Om.

Contemporanii – fie cæ a fost vorba de admiratori sau de detractori – 
l°au privit mai mult sau mai puflin subiectiv. Chiar când au vrut sæ fie 
obiectivi. Au fost influenflafli de vârstæ, de relaflii de rudenie sau de prietenie, 
de raporturi de colegialitate sau de subalterneitate, de intervenflia unor 
factori externi, de apropierea temporalæ sau spaflialæ a autorului de 
evenimentul evocat.

Cei ce au în faflæ aceste volume pot sæ le parcurgæ sau sæ le lase 
deoparte. Fiecare ar putea fi îndreptæflit în felul lui.

Dacæ pentru unii, nu mulfli, modelul nu prezintæ pur øi simplu 
interes, iar ansamblul nu este convingætor, considerându°l depæøit sub 
aspectul abordærilor øi rezolværilor propuse – øi mæ feresc sæ le fac proces de 
intenflie, sæ°i judec øi sæ°i caracterizez pe cei ce subscriu unor asemenea 
perspective –, alflii, tot mai mulfli, ræmân seduøi în continuare de creativitatea 
øi fulguranfla lui Nicolae Titulescu, de luciditatea cu care ne coboaræ cu 
picioarele pe pæmânt, dar ne øi ajutæ sæ urcæm pe scara aspirafliilor, 
amintindu°ne mereu de calitatea de români°europeni, de responsabilitatea 
pentru propriul destin, dar øi de aceea de coautori de fiecare zi ai efortului 
de a ne prezerva pacea øi fræflietatea dincolo de numærul din ce în ce mai 
mare de nimicnicii adæugate an de an.

Îndræznesc sæ cred cæ mozaicul atât de colorat al punctelor de vedere 
din aceastæ antologie nu submineazæ capacitatea cititorului de azi de a 
recompune imaginea de ansamblu. În ultimæ instanflæ, în universul intim 
al fiecærui român Nicolae Titulescu va gæsi locul pe care i°l acordæ nevoia 
noastræ de modele, încrederea noastræ cæ am fost øi putem fi în continuare 
ceva în lume, cæ trebuie sæ ne asumæm testamentul de credinflæ al înaintaøilor 
faflæ de flaræ, faflæ de oamenii ei, de aspirafliile lor, convingerea cæ cei cu 
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adeværat mari nu øi°au tæiat niciodatæ rædæcinile øi cæ øi°au dorit, chiar dacæ 
s°au sævârøit dincolo de graniflæ, sæ revinæ acasæ.

Spiritul critic de cercetætor m°a învæflat, pe parcursul a mai mult de 
cinci decenii, sæ accept øi sæ respect punctele de vedere diverse. Înaintaøii 
mi°au dat aceastæ lecflie de bunæcuviinflæ, fie cæ a fost vorba de viafla de 
fiecare zi, fie cæ a fost vorba de bæncile øcolii, de treptele tribunalului sau 
de arcadele universitæflilor.

Astæzi întristeazæ mai mult ca oricând câøtigul insidios sau agresiv al 
grobianismului în relafliile de fiecare zi, în familie, în societate, în mass°media. 
Sfertodocfli de douæ parale batjocoresc figuri ale istoriei øi culturii naflionale. 
Conøtient sau nu, ei o fac la adæpostul impunitæflii publice, în care democraflia 
se confundæ din ce în ce mai mult cu anarhia; valorile nu sunt doar ignorate, 
ci øi cælcate grosolan în picioare.

Am læsat sæ vorbeascæ în aceastæ lucrare voci de tot felul, de la extrema 
stângæ la extrema dreaptæ, partizani øi adversari. Dorind sæ facæ rating, 
cronicari inventafli au relevat toate ororile adversarilor lui Nicolae Titulescu, 
riscând ca cei græbifli sau ignoranfli sæ ia reproøurile drept adeværuri, acuzele 
drept judecæfli. Nedrept øi trist, asemenea jalnice însæilæri, ce se vor comentarii 
de specialitate, aduc un real deserviciu adeværatei noastre cærfli de vizitæ 
naflionale.

Înscriu acest demers editorial în programul primilor 20 de ani de 
existenflæ ai Fundafliei Europene Titulescu.

Administrafliei Fondului Cultural Naflional, care îøi mærturiseøte 
prin faptæ profesionalismul øi corectitudinea în susflinerea moralæ, intelectualæ 
øi materialæ, o datæ în plus, în cazul acestui proiect cultural, îi exprim 
întreaga mea gratitudine.

Un gând bun, de asemenea, pentru cei care au salutat aceastæ lucrare 
la prima sa ediflie, în 2002, pentru cei care m°au susflinut moral øi nu doar, 
ulterior, pe parcursul celor zece ani, unii dintre ei formulându°mi sugestii, 
alflii chiar cu trimiteri directe la documente øi cærfli mai rare.

Ar fi fost mai aproape de ceea ce am dorit øi am crezut cæ trebuie sæ 
fie, dacæ soflia mea, Ana Potra, ar fi semnat altfel decât a fost de acord sæ o 
facæ. În aceste pagini se încorporeazæ nu doar munca øi rigoarea ei, ci øi 
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îngæduinfla pe care mi°a arætat°o, hrænitæ dintr°o iubire comunæ pentru 
Nicolae Titulescu.

La 130 de ani de la naøtere øi la 70 de ani de la trecerea în eternitate 
a lui Nicolae Titulescu, asemenea pagini, pro øi contra, în alb øi negru, se 
adaugæ documentelor de cancelarie diplomaticæ, din flaræ øi stræinætate, 
pun o oarecare frânæ sentinflelor græbite, reclamând o abordare øi o evaluare 
cu mai multæ rigoare a unor segmente de viaflæ publicæ sau personalæ, 
deasupra cærora stæruie mituri vechi pentru a da loc, uneori, nu adeværului, 
aøa cum ar fi de dorit, ci altor mituri, construite de amatori sau profesio
niøti interesafli.

Ataøamentul meu nedisimulat, smerit øi credincios faflæ de cel ce a 
fæcut posibil ca, timp de un ceas astral, visul sæ devinæ realitate, îl vefli 
gæsi în postfafla acestui volum ca un gest de închinare spre Neuitarea 
Geniului.

În aceastæ primævaræ, ca în fiecare an, de când a revenit Acasæ, dupæ 
un surghiun impus de jumætate de veac, m°am cutremurat de emoflie sæ væd 
adunatæ flara însæøi la mormântul lui Nicolae Titulescu, acolo fiind, de o 
parte øi de alta, slujitori ai Bisericii øi ai Armatei, tineri øi bætrâni, oameni 
din toate colflurile spafliului românesc, nu doar pentru a pune o floare, ci 
pentru a°i mærturisi cæ i°au înfleles øi i°au preluat testamentul øi cæ se sprijinæ 
pe el, øi azi, øi mâine, cæ øi°l asumæ ca pe un bastion al apærærii individualitæflii 
øi demnitæflii, al interesului naflional øi angajamentului european.

Aceastæ lucrare a fost posibilæ datoritæ unei stæri de spirit care câøtigæ 
zilnic ceva din terenul pierdut, furat sau vândut, din harta spiritualitæflii 
româneøti.

George G. Potra

Aprilie 2012
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Mineichiro Adatci

„Profunda mea recunoøtinflæ pentru cæ ne împærtæøifli durerea“

Ambasada Imperialæ a Japoniei
Boulevard Militaire, 1

Bruxelles, 12 ianuarie 1927
 
 Dragul meu coleg øi prieten, 
 Am fost foarte impresionat de primirea amabilei dumneavoastræ 
telegrame øi de sentimentele ce afli binevoit a mi le adresa cu ocazia doliului 
crunt care tocmai ne°a lovit. 
 Deøi sunt copleøit încæ de adânca durere provocatæ de moartea 
împæratului nostru, Yoshihito1, doliu ce capætæ un caracter cu totul parti
cular pentru noi amândoi, de vreme ce am avut foarte des, de mai mult de 
douæzeci de ani încoace, onoarea de a°l sluji de îndeaproape, nu aø vrea, 
totuøi, sæ întârzii a væ transmite profunda mea recunoøtinflæ pentru cæ ne 
împærtæøifli durerea.  
 Noua dovadæ de simpatie atât de prietenoasæ, ce°mi aducefli în 
aceste dureroase împrejuræri, îmi dau o puternicæ îmbærbætare øi îi voi 
pæstra o amintire emoflionantæ. Binevoifli a primi, dragul meu coleg øi 
prieten, odatæ cu o nouæ expresie a profundei mele recunoøtinfle, o dovadæ 
foarte cordialæ a sincerului meu devotament.

(ss) M. Adatci
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Excelenflei Sale 
Domnul Titulescu
Ministru al României

Scrisoare (fr.), Bruxelles, 12 ianuarie 1927, Mineichiro Adatci, diplomat japonez, 
cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României 
la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – Arhiva 
Fundafliei Europene Titulescu (în continuare AFET), Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 

nr. 155, pp. 724–725.

NOTE

1 Yoshihito (1879–1926). Cel de°al 123°lea împærat al Japoniei. I s°a conferit postum numele 
de Taisho Împærat, dupæ epoca în care a domnit, Era Taisho (1912–1926). Numele sæu era 
Yoshihito øi era cel de°al treilea fiu al împæratului Meiji.

Mineichiro Adatci

„Cât de indispensabilæ este sænætatea dumneavoastræ pentru 
patrie øi pentru bunele relaflii cu multe dintre flærile Europei“

Ambasada Imperialæ a Japoniei
Paris, 16 martie 1928

Drag øi bun prieten,
Plecând ieri searæ din Geneva, am aflat cu mare tristefle cæ Excelenfla 

Voastræ este bolnavæ øi cæ nu poate ieøi din casæ. Am vrut sæ vin sæ væ væd, 
dar n°am avut timp nici mæcar o clipæ. 

Øtiind cât de indispensabilæ este sænætatea dumneavoastræ pentru 
patrie øi pentru bunele relaflii cu multe dintre flærile Europei, permitefli°mi 
sæ væ transmit urærile mele cele mai fierbinfli pentru ca, sub îngrijirea 
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priceputæ øi energicæ a doamnei Titulescu, sæ væ restabilifli cât mai repede 
cu putinflæ. 

Binevoifli a primi, drag øi bun prieten, o datæ cu omagiile mele cele 
mai respectuoase pentru doamna Titulescu, la care soflia mea se asociazæ în 
modul cel mai prietenesc, reînnoita asigurare a înaltei mele consideraflii øi 
a sentimentelor mele deosebit de devotate. 

(ss) M. Adatci

Excelenflei Sale
Domnul Titulescu
Hôtel des Bergues
Geneva

Scrisoare (fr.), Paris, 16 martie 1928, Mineichiro Adatci, diplomat japonez, cætre 
Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al României, delegat permanent al 
României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/
George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 215, pp. 821–822.

Mineichiro Adatci

„Acfliunea dumneavoastræ va exercita o înrâurire ce depæøeøte 
orice imaginaflie“

Ambasada Imperialæ a Japoniei
Personal

Paris, 11 februarie 1930
 
 Dragul øi marele meu prieten, 
 Dupæ cum øtifli probabil, sunt 15 luni de când trebuie sæ iau o 
decizie gravæ. La cererea Grupului naflional japonez de arbitraj internaflional, 
a reprezentanflilor îndreptæflifli din înalta magistraturæ, ai diverselor facultæfli 
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de drept ale Academiei Imperiale øi ai altor asociaflii øtiinflifice dedicate 
studiului dreptului internaflional, iatæ°mæ în situaflia de a accepta depunerea 
candidaturii mele pentru alegerile generale de judecætori la Curtea Supremæ 
Internaflionalæ, ce vor avea loc în septembrie a.c. Dupæ cum Excelenfla 
Voastræ poate uøor bænui, de bunæ seamæ, aø fi fost foarte fericit sæ°mi 
continuu activitatea de ambasador al Japoniei la Paris øi sæ particip la 
lucrærile Consiliului øi ale Adunærii Societæflii Nafliunilor, sarcini cu care 
m°am obiønuit de 11 ani. Dupæ ce am øovæit îndelung, am crezut cæ este 
de datoria mea faflæ de flaræ øi faflæ de comunitatea internaflionalæ sæ accept 
oferta compatrioflilor mei, exprimatæ atât de insistent. În aceste condiflii, 
atunci când secretarul general1 al Societæflii Nafliunilor va face demersurile 
oficiale pe lângæ tofli membrii Societæflii, candidatura mea îi va fi comunicatæ 
în mod oficial.  
 Îndræznesc sæ sper cæ Excelenfla Voastræ va binevoi sæ sprijine cu 
toatæ forfla candidatura mea øi sæ convingæ øi alte flæri sæ procedeze la fel. 
Influenfla dumneavoastræ personalæ fiind foarte puternicæ, în rândul celor 
care se ocupæ de chestiuni internaflionale, sunt convins cæ acfliunea dum
neavoastræ va exercita o înrâurire ce depæøeøte orice imaginaflie.
 Sper cæ doamna Titulescu, a cærei sænætate læsa de dorit, s°a restabilit 
complet øi cæ se va gæsi alæturi de dumneavoastræ îndeplinindu°øi rolul 
important pe care îl are în societatea londonezæ.  
 Væ rog sæ credefli, dragul øi marele meu prieten, în devotamentul 
meu deosebit de fidel øi deosebit de devotat. 

(ss) M. Adatci

Excelenflei Sale
Domnul Titulescu
Legaflia României la Londra

Scrisoare (fr.), Paris, 11 februarie 1930, Mineichiro Adatci, diplomat japonez, 
cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României 
la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond 
Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
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Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 297, pp. 957–958.

NOTE

1 Eric Drummond.

Felix Aderca

„Otrævit de întunericul în care°øi duce luptele de atâflia ani“

Ministrul de Externe al României øi cel mai istefl creator de fruntarii 
juridice pare ca om fizic dovada categoricæ a legii evolutive dupæ care cu 
cât inteligenfla øi vioiciunea oamenilor sporeøte, træsæturile lor devin mai 
disproporflionate. Nu e de mirare deci cæ d. Titulescu, fiind cu o treaptæ de 
evoluflie înaintea tuturor contemporanilor, oferæ øi însuøiri spirituale pe 
care, ca sæ le explice øi sæ se facæ crezut, e nevoie sæ le tælmæceascæ øi 
pe°nflelesul tuturor, de foarte multe ori.

D. Titulescu nu mai træieøte decât din binefacerile soarelui. Otrævit 
de întunericul în care°øi duce luptele de atâflia ani, organismul lui nu mai 
funcflioneazæ integral decât în mæsura în care stæ la soare; pentru douæ zile 
de diplomaflie are nevoie de opt zile de plajæ.1 Se încarcæ, asemenea unui 
acumulator, de forflæ electricæ solaræ øi nu face, dupæ aceea, decât sæ restituie 
ceea ce a primit: Soare.

E foarte iubit – e dezmierdat ca un mare copil suferind. Adversarii 
lui pun mai mult prefl pe aceste suferinfle fizice, decât pe dibæciile lor 
politice øi înarmærile lor militare – dar spiritul lui Titulescu e nemuritor. 
L°a precedat øi°i va supravieflui.

Întâia oaræ l°am væzut la Craiova, acum vreo douæzeci øi cinci de 
ani, alæturi de Take Ionescu. Se pregætea o alegere parflialæ la colegiul al 
doilea øi sala de întruniri, care servea øi unei trupe de actori nemâncafli, 
avea o înfæfliøare jalnicæ: nu veniseræ decât vreo câfliva cârciumæraøi, câfliva 
„intelectuali“, un profesor, doi avocafli øi un tuberculos, devenit ziarist… 
D. Titulescu, într°o cuvântare înaripatæ, a pus alegerea de la Craiova pe 
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plan internaflional: întreaga Europæ, se pare, privea spre evenimentul de pe 
malurile Jiului. A doua oaræ l°am væzut pe d. Titulescu tot înainte de 
ræzboi, în gara Slatina, într°o noapte de decembrie, înzæpezit, comandând 
telegrafic la Piatra°Olt un tren special – o locomotivæ øi un vagon – care 
sæ°l transporte la Bucureøti. D. Titulescu nu s°a schimbat: lucreazæ pe plan 
european øi azi, numai pe plan european øi comandæ trenuri speciale.

Mica Înflelegere este creaflia lui Take Ionescu; dar træieøte prin 
energia øi inteligenfla dlui Titulescu.

F. Aderca, Patru chipuri: Barthou, Titulescu, Beneš, Jevtić, în „România Ilustratæ“, 
an VIII, nr. 387, 24 iunie 1934, p. 4.

NOTE

1 Încercând o metaforæ, autorul – departe de a°i fi adversar – procedeazæ la o evidentæ 
exagerare. Detractorii lui Nicolae Titulescu din flaræ, nu puflini, au avansat cele mai incredibile 
reproøuri øi acuze, flinând de temperament, comportament, caracter, gândire, acfliune etc., pentru 
a acredita portretul unui personaj inacceptabil din punct de vedere moral øi politic.

Thanassis Aghnides

„Nu uita niciodatæ pe cei care iubeau România“

Sunt foarte flatat cæ am fost chemat sæ iau cuvântul la aceastæ 
ceremonie, dedicatæ amintirii marelui om de stat care a fost Titulescu.

Întâi, pentru cæ îmi este deosebit de plæcut sæ aduc un omagiu 
memoriei acestui om genial, a cærui prietenie mæ onora øi apoi, fæcând 
aceasta, mæ gæsesc în atât de bunæ companie, cu dv., domnule ambasador, 
øi cu excelentul meu prieten, directorul general Spinelli1.

Aø fi putut chiar evoca un al treilea motiv, mai îndepærtat øi mai 
subiectiv, dupæ care a vorbi de unul din fiii cei mai eminenfli ai României 
îmi procuræ o sinceræ satisfacflie.

De asemenea, nu suntem noi oarecum înrudifli, dacæ nu din punct 
de vedere genealogic, cel puflin prin vicisitudinile istoriei, care ne°a învæflat 
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sæ træim împreunæ în timpul mileniului cât a durat tumultuoasa evoluflie a 
Imperiului bizantin2. Sunt fericit sæ constat cæ aceste strânse relaflii nu au 
încetat sæ caracterizeze raporturile noastre. Doi dintre prietenii cei mai 
fideli ai lui Titulescu erau greci – ilustrul om de stat Venizelos3 øi juristul 
de mare clasæ Politis4.

Cei doi oratori care m°au precedat schiflând tabloul omului de stat, 
sæ°mi fie permis sæ væ vorbesc despre omul deosebit.

Am avut norocul sæ lucrez cu Titulescu în multe organe ale Societæflii 
Nafliunilor, Adunare, Consiliu, comisii, comitete øi în conferinfle inter
naflionale, precum Conferinfla dezarmærii5 øi Conferinfla Strâmtorilor. Nu 
væ voi spune nimic despre faimoasæ chestiune zisæ a optanflilor unguri, în 
care Titulescu s°a întrecut pe sine, desfæøurând o virtuozitate ameflitoare.

Trebuie sæ mæ limitez a schifla aici un portret sobru al omului 
remarcabil, astfel cum era væzut în viafla neoficialæ.

Titulescu era dotat cu o personalitate bogatæ øi variatæ. Amabil, 
exuberant, generos pânæ la extravaganflæ, ospitalier, devotat øi tandru 
binevoitor faflæ de alflii. El acorda prietenia sa færæ rezerve øi ræmânea fidel 
angajamentului sæu de inimæ; dar pretindea de la prietenii sæi aceeaøi 
fidelitate totalæ. Mâniile sale erau legendare – øi vorbesc din experienflæ – 
dar furtuna odatæ trecutæ, ele nu læsau nici o urmæ de amæræciune sau 
ranchiunæ. Nu el, dupæ o explozie de mânie homericæ, a fæcut sæ fiu ales în 
unanimitate secretar general al Conferinflei de la Montreux6 referitoare la 
remilitarizarea Strâmtorilor Constantinopolului?

Era un democrat pânæ în adâncul inimii øi persoanele din generaflia 
mea îøi amintesc færæ îndoialæ de discufliile sale cu dictatorii pe care îi înfiera 
færæ milæ.

Pe cât era de grav, de neînduplecat øi sever când apæra interesele 
României, pe atât era, în schimb, plin de bunæ dispoziflie øi veselie când se 
afla într°un cerc de prieteni. Era imposibil sæ te plictiseøti în compania lui 
Titulescu, într°atât era de fermecætoare apropierea lui øi de amuzantæ 
fantezia sa.

Gusta în mod deosebit paradoxurile cu care îøi presæra adesea 
discursurile.
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Astfel, când în 1936 semnatarii Tratatului de la Lausanne s°au 
întrunit în conferinflæ la Palatul Montreux pentru a modifica clauzele mili
tare ale zisului tratat, Titulescu m°a invitat sæ mæ duc imediat la Montreux 
pentru a°mi asuma funcfliile de secretar general al conferinflei. La sosirea 
mea la hotel, l°am væzut în conversaflie cu dl Paul°Boncour7, ministrul 
Afacerilor Stræine al Franflei, øi Titulescu izbucni: „Este ironia istoriei ca, 
în calitate de secretar al Conferinflei dezarmærii, dl Aghnides sæ desfæøoare 
o activitate devorantæ la Geneva pentru a ne dezarma, în timp ce aici el va 
face totul pentru a reînarma Strâmtorile. Nu mai înfleleg nimic.“

Iatæ un alt exemplu al gustului lui Titulescu pentru paradox:
În cursul uneia din sesiunile Consiliului, secretarul general invitase 

pe membrii acestui organ la dejunul tradiflional de la Pelouse. Tofli invi
taflii – øi erau aproape tofli miniøtrii Afacerilor Stræine – se gæseau aproape 
de ora unu la secretarul general, afaræ de Titulescu. Secretarul general 
începuse sæ se neliniøteascæ, dar nu îndræznea sæ°øi conducæ invitaflii în 
sufragerie. Deodatæ Titulescu intræ cu paøi mari în salon. Cu un aer vesel 
øi hazliu, ridicând braflele la cer, lanseazæ butada urmætoare: „Nu este deloc 
vina mea, domnule secretar general. Ce mi s°a întâmplat se datoreazæ 
faptului cæ Regele Alexandru al Iugoslaviei mi°a dæruit un ceas special 
comandat la Casa Patek Philippe. Este o piesæ unicæ, de o precizie astro
nomicæ. Având o încredere absolutæ în precizia sa, nu mai mæ tem cæ nu 
ajung la timp, ceea ce face cæ totdeauna întârzii.“ Aceastæ butadæ a destins 
imediat atmosfera øi l°a descreflit chiar pe colonelul Beck8, care îøi pierduse 
vædit ræbdarea aøteptând sosirea lui Titulescu.

Discufliile inutile îl enervau pe Titulescu øi îl fæceau sæ°øi piardæ 
ræbdarea. Într°un comitet de juriøti, oamenii legii se desfætau cu deliciile 
abstracfliunilor juridice. Nemaisuportând, Titulescu pæræsi sala întrunirii 
pentru un moment. La întoarcerea sa, constatæ cæ aceøti domni erau tot la 
subtila lor dezbatere. Ostentativ, el scoase din servietæ un frumos volum 
legat, având în litere de aur titlul The Origins of Species by Charles 
Darwin9. Era felul sæu de a protesta împotriva discutærii la nesfârøit a 
neesenflialului.

Îmi aduc aminte de un alt incident, mai dramatic acesta. Consiliul 
Societæflii Nafliunilor nu reuøea sæ reglementeze chestiunea optanflilor 
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unguri. Raportorul Consiliului era Austen Chamberlain10, care pofti 
separat pe Titulescu øi Apponyi11, îndemnându°i sæ recurgæ la arbitrajul 
Curflii Permanente de Justiflie Internaflionalæ. Rezistenfla lui Titulescu era 
de neînduplecat. Chamberlain începu sæ se supere. „Trebuie cæ nu avefli 
încredere în dreptatea cauzei dv., dacæ væ temefli sæ înfruntafli judecætorii“, 
spuse el lui Titulescu. Inflexibil, acesta ræspunse: „Nu este vorba de teama 
mea de a înfrunta judecætorii, ci de drepturile suverane ale României, pe 
care eu nu pot sæ le expun riscului unei decizii judiciare, cu atât mai puflin 
cu cât problema este de naturæ politicæ øi înscrisæ ca atare pe ordinea de zi 
a Consiliului. Acesta trebuie sæ gæseascæ o soluflie politicæ.“

Ospitalitatea lui Titulescu era amplæ øi generoasæ. Cine nu îøi 
aminteøte de acel dineu fastuos pe care l°a oferit delegaflilor Adunærii în 
marea salæ de la Hôtel des Bergues?12 Eram 250 sau 300? Cu aceastæ ocazie 
ne°a spus cæ icrele negre româneøti sunt net superioare celor din Marea 
Caspicæ. Pledoaria sa øi calitatea caviarului pe care ni l°a servit ne°au convins 
pe deplin.

El nu uita niciodatæ pe cei care iubeau România øi pe cei care îi 
dovedeau afecfliunea într°un mod practic. Celor care nu puteau accepta o 
decoraflie le dæruia un ceas Patek. Adesea îøi invita prietenii la Montreux 
Palace pentru un week°end. El îi primea øi îi trata somptuos, ca un prinfl al 
Renaøterii. Una din particularitæflile sale era de a închiria øi etajul de 
deasupra cæci nu suporta zgomotul.

Dupæ flara sa, el avea cea mai profundæ afecfliune pentru Franfla. Îi 
admira civilizaflia øi literatura. Îi mânuia cu uøurinflæ limba. Era un „com
batant“ redutabil. Øtia sæ primeascæ loviturile adversarilor sæi, tot aøa cum 
øtia sæ le returneze în fraze luxuriante øi bine cizelate ce cædeau puternic ca 
niøte rafale de mitralieræ, cu o cadenflæ øi o amplitudine wagnerianæ.

Amintirile mele despre Titulescu sunt de neuitat. Anii au trecut, 
noi am træit un ræzboi atroce, care a rævæøit lumea. Dar totuøi, cu ocazia 
vizitelor mele în acest palat, mi se pare cæ zidurile sale ræsfrâng încæ ecoul 
discursurilor lui Titulescu. Acest om de o vivacitate fremætætoare a marcat 
puternic epoca sa øi a læsat o dâræ strælucitoare pe cerul Genevei.
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Thanassis Aghnides, Alocufliune (fr.) prezentatæ cu ocazia comemorærii a 25 de ani 
de la moartea lui Nicolae Titulescu, Palais des Nations, Geneva, 17 martie 1966 – 
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare AMAE), Fond 77/T.34, 
Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui N. Titulescu în stræinætate, vol. II, ff. 
44–48; Variantæ cu unele deosebiri, în majoritate de stil, la Hoover Archives, 
Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box I:21.

NOTE

1 Pier Pasquale Spinelli, director general al Oficiului Nafliunilor Unite pentru Europa. 
2 În anul 395 d.H., la moartea lui Theodosius I, Imperiul roman este divizat între cei doi fii 

ai sæi: Flavius Arcadius devine împærat al provinciilor din Ræsærit, cu capitala la Constantinopol, 
iar Flavius Honorius, al provinciilor din Apus, cu capitala la Ravenna. Aceastæ datæ semnificæ 
sfârøitul unitæflii teritoriale a Imperiului roman øi naøterea Imperiului bizantin.

3 Eleutherios Kyriacos Venizelos. 
4 Nikolaos Sokrates Politis. 
5 2 februarie 1932–11 iunie 1934.
6 22 iunie–20 iulie 1936.
7 Joseph Paul°Boncour.
8 Józef Beck.
9 Charles Darwin (1809–1882). Naturalist (geolog, biolog, psiholog) englez. Unul dintre 

principalii teoreticieni ai transformismului. Teoria lui Darwin (darwinism) s°a bucurat de 
sprijinul multor savanfli, dar a fost lung timp violent combætutæ în toate cercurile conservatoare 
øi religioase dincolo de orice motive øi rafliuni øtiinflifice.

10 Sir Joseph Austen Chamberlain. 
11 Albert Apponyi, conte (1846–1933). Om politic øi de stat, diplomat ungur. Rând pe rând, 

øef al Partidului Conservator, al Partidului Liberal øi al Partidului Independenflei Maghiare. Ca 
ministru al Cultelor øi al Instrucfliunii Publice (1906–1910), a dus o politicæ de maghiarizare 
forflatæ, elaborând în acest scop în 1907 douæ legi øcolare (lex Apponyi). Prim°delegat la Conferinfla 
de Pace de la Paris (1919–1920). Øeful delegafliei ungare la Conferinfla de Pace de la Trianon 
(1920). Delegat la Societatea Nafliunilor (1923–1933).

12 Aflat în vizitæ la Oficiul Nafliunilor Unite pentru Europa, Adrian Næstase, prim°ministru 
al Guvernului  României, a depus, la 16 aprilie 2002, o placæ comemorativæ la Hôtel des Bergues 
în memoria lui Nicolae Titulescu, care a fost legat – împreunæ cu colaboratorii sæi – de acest 
edificiu considerat aproape o „instituflie“ a Societæflii Nafliunilor.
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George Anastasiu

„O prodigioasæ facultate de a gæsi soluflii øi formule inedite“

– S°au împlinit, nu de mult, 40 de ani de la moartea lui Titulescu. În 
martie viitor vor fi 100 de ani de la naøterea lui.

Activitatea lui Titulescu, aøa de cunoscutæ în lumea politicæ øi diplo
maticæ între cele douæ ræzboaie mondiale, face acum, mai ales în Occident1, 
obiectul unor cercetæri active. Au apærut o seamæ de teze de universitate, în 
Europa, ca øi în Statele Unite ale Americii. În România, de asemenea, cercetæri 
øi publicaflii au reîmprospætat memoria celor în vârstæ øi alimentat dorinfla 
celorlalfli de a cunoaøte cât mai îndeaproape viafla øi opera acestui mare român 
care a fost Nicolae Titulescu.

Dumneavoastræ, domnule Anastasiu, afli avut privilegiul de a°l fi 
cunoscut îndeaproape. Afli fost nu numai øef de cabinet la Ministerul Afacerilor 
Stræine, dar afli lucrat cu Titulescu øi dupæ ce nu a mai fost în guvern. Erafli 
cel mai tânær din echipa lui de colaboratori imediafli.

Væ rugæm sæ ne povestifli, azi, în cadrul acestei emisiuni, date øi fapte 
din viafla øi activitatea lui Titulescu, la începutul carierei øi la sfârøitul 
vieflii, adicæ douæ perioade asupra cærora lipsesc2 încæ scrisuri øi amintiri 
autorizate.

– Când Titulescu s°a înapoiat în flaræ, dupæ ce a obflinut la Paris 
titlul de doctor în drept, el era deja un tânær român foarte cunoscut în 
lumea universitaræ parizianæ.

Øederea lui Titulescu în capitala Franflei a fost pentru el un prilej de 
a studia cu seriozitate øi cu o mare curiozitate intelectualæ, nu numai 
disciplinele juridice cerute de programul Facultæflii de Drept, dar øi materiile 
profesate la Øcoala de Øtiinfle Politice (faimoasa, pe vremuri, „Science°Po“), 
studii aprofundate de istorie politicæ, de istorie diplomaticæ, de economie, 
finanfle. În plus, Titulescu mergea foarte des la Camera Deputaflilor, 
urmærind øedinflele în care se perindau la tribunæ marii tenori politici 
ai vremii: Jaurès3, Clemenceau4, Ribot5, Viviani6, Poincaré7, Briand, 
Millerand8, Barthou. Pe cei mai mulfli dintre ei, îi va cunoaøte dupæ Primul 
Ræzboi Mondial øi va avea sæ lucreze cu ei.
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În timpul studiilor sale la Paris, Titulescu a luat parte la un concurs 
general pe ansamblul facultæflilor de Drept din Franfla øi a fost clasificat 
întâiul (cinste pe care n°a avut°o nici înainte, nici dupæ, niciun alt student 
stræin). Aceastæ reputaflie de strælucit student a fost confirmatæ øi cu prilejul 
unui examen pe care Titulescu l°a dat cu celebrul civilist Planiol9. Acesta a 
pus lui Titulescu o întrebare referitoare la o tezæ pe care o susflinea un 
student din Sudul Franflei. Cum teza nu era încæ publicatæ, Titulescu a 
rugat pe Planiol sæ°i dea câteva elemente sumare, spre a se orienta. Ceea ce 
Planiol a fæcut. Dupæ câteva momente de reflectare, Titulescu a dezvoltat 
teoriile aøa cum presupunea cæ le°a susflinut autorul. Planiol a ræmas în 
admiraflie, cæci expozeul lui Titulescu corespundea întocmai cu manuscrisul 
autorului. În anii urmætori, Planiol, ori de câte ori avea de examinat 
studenfli români, flinea sæ le povesteascæ examenul trecut de Titulescu, 
adæugând cæ°i prevede „o carieræ juridicæ excepflionalæ, cæci are un cap 
excepflional“.

Un caz similar i s°a întâmplat lui Titulescu la Iaøi, când s°a prezentat 
la examenul pentru ocuparea postului de profesor la Catedra de drept civil. 
Preøedintele comisiei de examinare era Stere10 (o somitate în lumea juridicæ 
româneascæ). Stere a pus lui Titulescu o întrebare în legæturæ cu o tezæ 
recent publicatæ la Berlin. Cum Titulescu venea de la Paris – øi era hrænit 
aproape exclusiv cu literaturæ juridicæ francezæ – el nu cunoøtea lucrarea în 
chestiune. El a rugat pe Stere sæ°i schifleze unele detalii, spre a se putea 
orienta. Ceea ce Stere a fæcut. Øi, exact ca øi la Paris, Titulescu a reuøit sæ 
refacæ gândirea juristului berlinez. Ca øi Planiol, Stere a prezis lui Titulescu 
cæ „va ajunge departe în mânuirea dreptului, cæci, în afaræ de o mare 
inteligenflæ, el are darul de a crea dreptul“.

– Titulescu s°a afirmat în flaræ ca orator, nu numai ca profesor la 
Facultatea de Drept øi ca avocat, dar øi în Parlament?

– Titulescu a debutat în viafla politicæ în 1912, ca deputat conser
vator°democrat de Romanafli. Avea 30 de ani. Primul sæu discurs în Cameræ 
l°a flinut la 22 decembrie 1913, ca raportor la adresa de ræspuns la Mesajul 
Tronului. Pentru pregætirea acestui discurs – øi aceasta aratæ seriozitatea cu 
care Titulescu studia problemele pe care avea sæ le trateze – , el a citit în 
„Monitorul Oficial“ toate dezbaterile parlamentare la Mesajul Tronului de 
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la 1867 la 1912. El s°a pus în felul acesta la curent cu viafla politicæ a 
României moderne øi cu genul de oratorie al vremii. Discursul lui Titulescu 
a fost aøa de strælucitor, încât, de la o zi la alta, el a fost socotit ca unul din 
cei mai de seamæ oratori ai României. Sæ nu uitæm cæ la acea datæ erau încæ 
în viaflæ Delavrancea11, Filipescu12, Take Ionescu, Fleva13, Marghiloman14.

În marginea acestui succes, o anecdotæ revelatoare: la øedinfla 
Camerei asistau guvernul, în frunte cu øeful sæu, Titu Maiorescu15, fraflii 
Ionel øi Vintilæ Brætianu, Petre Carp, Take Ionescu, fireøte. Dupæ primele 
cinci minute ale cuvântærii lui Titulescu, Petre Carp øi°a pæræsit locul în 
hemiciclu øi a venit sæ se aøeze la masa stenografilor, spre a nu pierde un 
cuvânt din discurs. Dupæ ce Titulescu øi°a terminat cuvântarea, Petre 
Carp16 s°a dus sæ°l felicite øi, luându°l de brafl, au mers împreunæ spre Take 
Ionescu, cæruia Carp i°a spus: „Pânæ acum, Take, în Camera asta nu eram 
decât doi oameni deøtepfli… eu øi cu tine. De azi înainte, suntem trei, noi 
doi øi mânzul æsta“.

Titulescu a fost înzestrat de naturæ cu darul vorbirii. El poseda un 
vocabular extrem de bogat, elegant øi precis (amintesc cæ el vorbea la 
perfecflie øi franceza, engleza, germana øi italiana). Forma era întotdeauna 
impecabilæ øi era pusæ în slujba unui fond de gândire profundæ øi a unei 
imense culturi generale. Ca tofli marii oratori, el improviza. Fireøte, el 
pregætea – cum am spus – subiectul în toate amænuntele øi sub toate 
aspectele. Dar aceastæ pregætire, aceastæ muncæ de creaflie, se limita la ideile 
ce avea de dezvoltat, iar nu la cuvintele de folosit, adicæ la forma în care 
avea sæ se exprime.

Titulescu îøi adapta discursurile la situaflii øi se fæcea înfleles de orice 
public. L°am auzit vorbind la Bucureøti, în Parlament, la Geneva, la 
Societatea Nafliunilor, la întruniri diplomatice sau la conferinfle de presæ, 
stând de vorbæ cu oameni politici sau cu tineri diplomafli. Pretutindeni era 
la largul sæu, vioi, elegant, sclipitor, dar øi precis – øi întotdeauna pe înflelesul 
auditorilor sæi. Nu l°am apucat ca profesor la Universitate. Øtiu însæ de la 
foøti studenfli ai sæi cæ Titulescu era foarte iubit øi cursurile lui reputate 
pentru calitatea lor excepflionalæ, pentru claritatea expozeului, puritatea 
limbii øi logica de fier a argumentafliei.
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Dupæ Primul Ræzboi Mondial, Titulescu a fost printre primii sæ°øi 
dea seama cæ genul de discurs la modæ pânæ atunci – genul emfatic, înflorit, 
declamator – este înlocuit, treptat°treptat, cu o expresiune mai sobræ, mai 
concisæ, un vocabular mai plastic øi mai concentrat. Titulescu a reuøit 
deplin în acest nou gen, în aøa mæsuræ încât, dupæ moartea lui Briand, nu 
o datæ presa internaflionalæ l°a consacrat cel mai mare orator de limbæ 
francezæ în viaflæ.

– Pentru cæ vorbifli de Titulescu°orator, afli putea spune ceva øi despre 
afacerea optanflilor øi duelul oratoric, la Geneva, cu contele Apponyi?

– Pe scena internaflionalæ, Titulescu s°a fæcut foarte repede cunoscut 
graflie duelului oratoric care l°a opus, ani de°a rândul, la Geneva, contelui 
Albert Apponyi în procesul optanflilor unguri.

Reforma agraræ, înfæptuitæ dupæ Primul Ræzboi Mondial øi aplicatæ 
pe întreg teritoriul României, a provocat nemulflumirea unei categorii de 
foøti mari proprietari unguri în Transilvania. Conform Tratatului din 
Trianon, ei optaseræ pentru naflionalitatea maghiaræ. Plângerile lor, ando
sate de guvernul de la Budapesta, au ajuns pânæ în fafla Societæflii Nafliuni
lor, la Geneva. Guvernul maghiar a încredinflat apærarea lor unuia din cei 
mai vestifli oameni politici unguri, contele Apponyi, un mare jurist øi 
cunoscut orator.

În duelul sæu cu Titulescu – care apæra interesele statului român – 
contele Apponyi a dat dovadæ de multæ dibæcie juridicæ, de o tenacitate øi 
o elocvenflæ în adevær admirabile, cu atât mai admirabile cu cât era un om 
în vârstæ – avea peste 75 de ani. Totuøi, el nu a reuøit sæ facæ sæ triumfe 
cauza pe care o susflinea.

Dezbaterile de la Geneva, între Titulescu øi contele Apponyi, au 
ræmas înscrise în istoria relafliilor internaflionale, ca un model, ca o ilustrare 
cæ douæ imense talente oratorice, douæ personalitæfli reprezentative a douæ 
popoare, se pot opune pe scena internaflionalæ, se pot combate øi pot totuøi 
ræmâne pe linia celei mai desævârøite curtenii øi manifesta unul pentru 
celælalt, respect, admiraflie øi chiar afecfliune.

În legæturæ cu relafliile Titulescu–Apponyi, vreau sæ mai citez øi 
urmætoarele douæ lucruri: 1. Dupæ moartea sa, la Geneva, în 1933, corpul 
contelui Apponyi a fost depus în mausoleul de la Budapesta, unde sunt 
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îngropafli oamenii mari ai Ungariei. Ghidul însærcinat sæ conducæ pe tu
riøtii care vizitau acest mausoleu, când ajungeau în dreptul lui Apponyi, 
dædea în limba francezæ øi englezæ aceastæ unicæ referinflæ: „adversarul lui 
Titulescu“. Gæsesc cæ este omagiul cel mai simplu øi mai miøcætor ce se 
putea aduce, la Budapesta, acestor doi oameni mari. 2. fiin, în al doilea 
rând, sæ spun cæ dupæ 1923, ori de câte ori Titulescu trecea cu trenul prin 
Ungaria, la oprirea în Budapesta, autoritæflile ofereau lui Titulescu un 
imens coø cu fructe, iar doamnei Titulescu flori øi bomboane (de la faimoasa 
cofetærie Gerbaud, concurenta pe piafla europeanæ a cofetæriei Capøa). Vreau 
sæ subliniez acest gest de respect øi de prefluire pentru persoana lui Titulescu, 
din partea autoritæflilor maghiare. El aratæ, în acelaøi timp, gradul de 
civilizaflie în raporturile între state la care se ajunsese la acea epocæ.

Pentru cæ vorbim de prestigiul lui Titulescu în stræinætate, væ voi 
aminti douæ anecdote – sæ le spunem „englezeøti“:

Prima se situeazæ în iunie 1924. Franfla øi Anglia nu reuøeau sæ se 
punæ de acord asupra unei politici comune în materie de reparaflii de ræzboi 
(adicæ în ce priveøte despægubirile de cerut de la foøtii inamici). În Anglia, 
Partidul Laburist era la putere de la începutul anului. În Franfla, ceea ce se 
numea atunci „cartelul de stânga“ reuøise la alegeri øi guverna de câteva 
sæptæmâni.

Primul°ministru britanic, Ramsay MacDonald, dorea sæ se întâl
neascæ cu noul øef al guvernului francez, Herriot. MacDonald socotea cæ 
el, fiind cu aproape øase luni mai vechi în postul de prim°ministru decât 
Herriot, este normal ca Herriot sæ facæ deplasarea pânæ la Londra. Dar 
Parisul se læsa greu. Atunci, MacDonald l°a rugat pe Titulescu sæ meargæ 
la Paris øi sæ°l convingæ pe Herriot – cu care øtia cæ este bun prieten. 
Titulescu a plecat la Paris øi l°a convins pe Herriot sæ vinæ la Londra. De 
remarcat cæ în 1924, Titulescu era în post la Londra de numai doi ani de 
zile. Ceea ce subliniazæ destul de elocvent cæ reuøise sæ°øi creeze o situafliune 
excelentæ. Pot adæuga øi faptul cæ MacDonald îi spunea lui Titulescu pe 
nume, ceea ce era extrem de rar în vremurile acelea øi încæ la englezi.

A doua poveste se petrece la Geneva, în toamna 1925, pe un culoar 
în localul Societæflii Nafliunilor. Titulescu stæ de vorbæ cu Vintilæ Brætianu, 
ministru de Finanfle, în trecere prin Geneva, în drum spre flaræ. La un 
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moment dat, apare pe culoar Sir Austen Chamberlain, ministrul de Externe 
al Marii Britanii, venit la Geneva sæ susflinæ în fafla Societæflii Nafliunilor un 
diferend cu turcii, cu privire la regiunea petroliferæ Mossul. Væzând pe 
Titulescu în conversaflie cu Vintilæ Brætianu, Chamberlain se îndreaptæ 
spre ei øi, adresându°se ministrului nostru de Finanfle, îi spune: „domnule 
Brætianu, eu ies acum din øedinfla Consiliului Societæflii Nafliunilor. Nu 
reuøim sæ ne înflelegem cu turcii. Sunt convins cæ, dacæ dosarul nostru ar fi 
pledat de Titulescu, totul s°ar aranja cu bine, cæci el ar gæsi soluflia øi ar øti 
øi cum s°o prezinte. Oare guvernul român nu ar vrea sæ ni°l împrumute pe 
Titulescu, ca sæ ne scoatæ la mal?“ Înainte chiar ca Vintilæ Brætianu sæ 
apuce sæ spunæ ceva, Titulescu i°a replicat lui Chamberlain: „Mulflumesc, 
nu! Mi°ajung grijile pe care mi le dæ guvernul român cu optanflii unguri, 
ca sæ nu flin sæ mæ încarc øi cu grijile guvernului britanic în controversele 
lui cu turcii“. Bineînfleles, totul spus în glumæ. Totuøi, Vintilæ Brætianu a 
fost impresionat øi când Titulescu s°a dus, curând dupæ aceea, în flaræ, 
primul°ministru Ionel Brætianu, pus la curent de fratele lui de oferta 
mægulitoare a lui Chamberlain, i°a spus lui Titulescu: „chiar sub formæ de 
glumæ, propunerea fæcutæ este un omagiu øi o dovadæ a prefluirii de care se 
bucuræ ministrul României la Londra, pe scena internaflionalæ“.

– S°a spus cæ Titulescu avea o constituflie delicatæ. Cum a putut suporta, 
atunci, clima de la Londra øi chiar cea de la Geneva?

– Titulescu a fost ministru la Londra 10 ani, de la 1922 la 1932, cu 
o întrerupere, între 1927 øi 1928, când a fost ministru de Externe în guver
nele Ionel øi Vintilæ Brætianu. Fiind în acelaøi timp reprezentant permanent 
al flærii pe lângæ Societatea Nafliunilor, la Geneva, øi delegat la o seamæ de 
conferinfle internaflionale, prin diversele capitale sau oraøe europene, este 
evident cæ el a trebuit sæ circule mult øi asta într°o epocæ când nu existau 
legæturile aeriene.

Contrar legendei, Titulescu nu ocupa etaje întregi în marile hoteluri. 
Titulescu avea o constituflie destul de debilæ. El avea o nevoie imperioasæ 
sæ doarmæ opt ore. Øi aceste opt ore le dormea dintr°o bucatæ, indiferent 
de ora la care se culca. El avea, în plus, somnul uøor. De unde nevoia sæ 
gæseascæ camere liniøtite. De aceea, el închiria trei camere: un salonaø, unde 
primea, dormitorul lui øi camera de dormit a doamnei Titulescu. Øi 
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totdeauna, la ultimul etaj, care era, fireøte, mai puflin zgomotos øi, totodatæ, 
mai puflin scump. Când mergea la Paris sau la Roma, el reflinea camere care 
dau spre curte øi sunt deci mai liniøtite.

O altæ legendæ: Titulescu – se spunea – nu se scoalæ decât la amiazæ. 
Titulescu avea o foarte proastæ circulaflie øi suferea de frig. La Londra, la 
Geneva, unde cerul este des acoperit, plouæ øi umezeala te pætrunde, 
Titulescu lucra dimineafla în pat, tocmai spre a se feri de frig øi de umezealæ. 
Ceea ce nu øtiau decât puflini, dar o øtiau foarte bine colaboratorii lui 
apropiafli, este cæ Titulescu era un mare muncitor. El era capabil sæ nu se 
miøte de la lucru ceasuri întregi. Când avea un dosar de studiat, o conferinflæ 
sau un discurs de pregætit, o notæ de redactat, el nu cunoøtea ora. Se 
mulflumea sæ guste ceva øi era recomandat sæ nu°l deranjeze nimeni.

Titulescu avea o memorie nu de elefant, cum se spune, ci de ordi
nator. Tot ceea ce citea, reflinea øi°fli putea servi dupæ ani øi ani. Ca øef, el 
era bun, generos, înflelegætor, atent, prevenitor, dar era øi teribil de exigent. 
El nu semna o hârtie færæ ca s°o citeascæ cuvânt cu cuvânt øi færæ ca sæ fie 
ireproøabilæ, ca formæ.

Din cauza sænætæflii sale, care cerea menajamente, de multe ori greu 
de satisfæcut, Titulescu a avut de suferit, mai tot timpul, de gripe, ræceli, 
otite, anemii. De unde, nevoia de a schimba aerul øi deci de a sta vara cât 
mai mult la mare øi iarna la munte.

Când Titulescu a fost eliminat din guvern, în august 1936, el se afla 
la mare, în Franfla, dupæ un început de crizæ de anemie. În luna septembrie, 
criza s°a agravat, punându°i viafla în primejdie. S°a vorbit atunci de o 
încercare de asasinat, dar nu s°a putut dovedi faptul. S°a spus øi s°a scris cæ 
dupæ cancelarul Austriei Dollfuss øi Regele Alexandru al Iugoslaviei, 
Titulescu figura al treilea pe lista oamenilor de stat ce urmau sæ fie uciøi. 
Preøedintele cehoslovac Beneš era al patrulea la rând. În orice caz, serviciile 
competente franceze, civile øi militare, ca øi personalitæfli ca Georges Mandel 
øi generalul Weygand, øeful de Stat Major al armatei franceze, au recomandat 
cu insistenflæ lui Titulescu sæ fie cât mai atent în restaurante øi, mai ales, sæ 
nu bea decât bæuturi în sticle înfundate.
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– Odatæ restabilit, dupæ aceastæ grea boalæ, Titulescu s°a înapoiat în 
sudul Franflei, în primævara 1937. Øtim cæ l°afli vizitat acolo, în aprilie 1937. 
Væ rog sæ ne spunefli cum l°afli gæsit øi ce activitate avea?

– Am revæzut pe Titulescu în aprilie 1937. Am mers împreunæ cu 
Niculescu°Buzeøti la Cap Martin. L°am gæsit pe Titulescu aparent în bunæ 
formæ fizicæ, dar trist, îndurerat de felul ignobil în care fusese îndepærtat 
din guvern, în vara precedentæ. L°am gæsit, mai ales, îngrijorat de politica 
externæ iresponsabilæ pe care o ducea Regele Carol øi guvernul sæu. „Pe 
calea pe care au luat evenimentele, eu væd venind ræzboiul“, ne°a declarat 
Titulescu. Previziune pe care a repetat°o øi precizat în cartea pe care tocmai 
începuse a redacta øi pe care vroia s°o publice la începutul anului viitor. 
Înainte de a vorbi de aceastæ carte, iatæ schiflatæ, în linii mari, activitatea lui 
Titulescu în anul 1937, spre a ræspunde la întrebarea ce mi°afli pus.

În timpul øederii noastre la Cap Martin, Titulescu a fost chemat 
de mai multe ori la telefon de primul°ministru francez Léon Blum, care 
i°a cerut avizul într°o serie de probleme de politicæ internaflionalæ. Într°o 
searæ, în jurul lui 15–20 aprilie, Léon Blum a telefonat, rugând pe 
Titulescu sæ vinæ grabnic la Paris, întrucât primise øtiri neliniøtitoare de la 
Bucureøti, în legæturæ cu întâlnirea recentæ între Regele Carol øi colonelul 
Beck. (Colonelul Beck era ministrul de Externe al Poloniei. Prin intrigile 
lui la Bucureøti, el contribuise mult la înlæturarea lui Titulescu.) El venise 
acum în România sæ cearæ Regelui Carol sæ facæ un pas mai mult pentru 
slæbirea Micii Înflelegeri. Conøtient sau inconøtient, el era la acea datæ un 
aliat al lui Hitler.

În iunie 1937, Titulescu a fæcut o vizitæ de zece zile în Anglia. 
Invitat de Winston Churchill, cu care era prieten, el a flinut în Camera 
Comunelor o conferinflæ în care a analizat cu luciditate situaflia inter
naflionalæ. Tot la cererea lui Churchill, Titulescu a vorbit la Insitutul 
Regal pentru Afacerile Stræine. O altæ conferinflæ a flinut°o la Universitatea 
din Oxford. Pretutindeni, el îøi exprima îngrijorarea pentru viitor, cu 
perspectiva precisæ a unui al doilea conflict mondial. Dar el adæuga mereu 
cæ o asemenea perspectivæ poate fi evitatæ dacæ Marile Puteri occidentale 
sunt decise sæ se opunæ aventurii.
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Ideile acestea sunt reluate în conferinfle flinute la Bordeaux17 sau la 
Bratislava18 sau în interviuri date presei internaflionale. El le°a împærtæøit 
øi oamenilor politici români, pe care i°a væzut la Bucureøti, în luna 
decembrie. Dar gândirea lui øi ansamblul analizelor politice, Titulescu 
le°a dezvoltat în volumul Politica externæ a României, pe care l°a dictat în 
cursul acestui an 1937.

Titulescu ar fi vrut ca volumul sæ aparæ simultan la Paris, în limba 
francezæ (textul original), la Londra, în limba englezæ, øi în flaræ, în limba 
românæ. El flinea, în special, ca românii sæ poatæ lua cunoøtinflæ de 
problemele de politicæ externæ care s°au pus flærii în anii de dupæ ræzboi øi 
sæ judece aceastæ politicæ pe bazæ de documente øi de fapte exacte øi precise, 
iar nu – cum era practica curentæ în România, în ultimii ani – pe bazæ de 
zvonuri, insinuæri øi alte încercæri de a deforma sau înæbuøi adeværul. 
Regele Carol a fost cuprins de panicæ în fafla unei asemenea perspective. 
El a cerut ca guvernul (suntem în ianuarie 1938, deci guvern Goga) sæ ia 
mæsuri de poliflie spre a interzice nu numai publicarea versiunii româneøti 
a cærflii, dar øi intrarea øi difuzarea în flaræ a volumelor în limba francezæ øi 
englezæ. În plus, Titulescu a fost ameninflat cu ridicarea naflionalitæflii dacæ 
publicæ cartea. (Goga, instrument al dictaturii regale, a încercat ulterior sæ 
se scuze.)

În aøteptarea unor vremi mai bune øi mai potrivite difuzærii cærflii, 
Titulescu a suspendat discufliile cu casele de edituræ de la Paris øi de la 
Londra.

Cartea a ræmas deci sub formæ de manuscris. Ea reprezintæ peste 
370 de pagini bætute la maøinæ.

– Cum avefli acest manuscris, putefli sæ ne dafli o vedere de ansamblu 
asupra conflinutului cærflii?

– Este, fireøte, greu de rezumat, în cadrul emisiunii acesteia. Dar 
iatæ câteva linii conducætoare: Titulescu examineazæ relafliile României cu 
statele stræine, unul dupæ altul, explicând problemele care s°au pus øi cum 
le°a tratat.

Politica lui externæ era bazatæ pe securitatea colectivæ øi pacea 
indivizibilæ. El a cæutat mereu sæ organizeze un front unic al unor eventuale 
victime ale unei agresiuni.



42

Vorbind despre relafliile cu URSS, el observæ cæ, atunci când eøti 
vecin cu o Mare Putere de dimensiunile øi forfla armatæ a Sovietelor, nu 
existæ decât douæ politici posibile: sæ°i fii sau prieten, sau duøman. Øi 
Titulescu scrie textual: „Cine ar putea în Vestul Europei sæ fie aliatul 
României, pentru apærarea intereselor pur româneøti? Sæ o spunem deschis: 
Germania? Niciodatæ. Germania ar putea, în propriul ei interes, sæ cearæ 
României sæ participe la un ræzboi ofensiv împotriva URSS, ceea ce, 
precizeazæ Titulescu, ar fi sfârøitul României. Dar – continuæ el – Germania 
nu va compromite niciodatæ relafliile sale cu URSS numai spre a apæra 
interese româneøti“.

Titulescu adaugæ: „Am fost, sunt øi voi ræmâne partizanul unui pact 
de asistenflæ mutualæ cu URSS, atâta timp cât statul acesta va practica 
politica de pace øi de apropiere între popoare pe care a practicat°o în ultimii 
ani“. Subliniez rezerva lui Titulescu: „atâta timp“. „Tratatul de asistenflæ 
între România øi URSS – precizeazæ el – este necesar României, fie cæ 
Germania face ræzboi cu URSS, fie cæ se înflelege cu ea. Øi acest tratat va 
trebui sæ fie fæcut în timp util, cu România, altminteri apropierea 
germano°rusæ se va face færæ noi øi pe spatele nostru.“

Iatæ deci ce gândea øi ce scria Titulescu în vara 1937. Doi ani dupæ 
aceasta, prevederile øi temerile lui se realizeazæ întocmai: Hitler se înflelege 
cu Stalin19.

Ræzboiul izbucnind, Titulescu s°a gândit sæ treacæ peste sentimentele 
øi resentimentele provocate de atitudinea faflæ de el a Suveranului øi a 
guvernelor succesive, în ultimii ani øi sæ comunice la Bucureøti observafliile 
øi recomandærile impuse de gravitatea situafliei. El a adresat Regelui, în 
toamna 1939, prin Legaflia din Berna, o lungæ telegramæ, iar ulterior, la 
începutul lui 1940, un memoriu de 77 de pagini, redactat în limba francezæ 
asupra relafliilor româno°ruse, din trecut pânæ la zi. Memoriul acesta este 
un excelent mic tratat de drept internaflional øi de istorie diplomaticæ 
româneascæ.

Dacæ Regele øi guvernul ar fi dat atenflia cuvenitæ acestui document, 
ei ar fi putut refline cæ Titulescu nu numai le comunica informaflii în 
legæturæ cu ultimele lui convorbiri cu Litvinov øi noua politicæ a Moscovei, 
dar le dædea øi argumente de folosit în eventualitatea unor controverse cu 
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Sovietele. El reamintea astfel cæ Tratatul asupra definirii agresorului, 
semnat la Londra în 1933, URSS îøi lua angajamentul faflæ de noi de a nu 
recurge niciodatæ la ræzboi sau la forflæ.

Când, la sfârøitul lunii iunie 1940, deci pufline sæptæmâni mai 
târziu, Moscova a prezentat ultimatumul în chestiunea Basarabiei, nici 
guvernul, nici suveranul nu s°au gândit sæ invoce acest text capital. (S°a 
spus, pe vremuri, cæ Regele Carol nu suporta ideea de a recurge la texte 
negociate øi semnate de Titulescu! Dacæ acesta a fost cazul, atunci megalo
mania øi iresponsabilitatea Regelui Carol vor fi aspru judecate de istorie.)

Câteva luni mai târziu, Titulescu se stingea la Cannes, la 17 martie 
1941, bolnav, trist, îngrijorat. În ajun împlinise 59 de ani.

– O ultimæ întrebare, domnule Anastasiu. Întrebare poate naivæ, dar 
fireascæ: credefli cæ dacæ Titulescu ar fi træit, el ar fi putut schimba mersul 
evenimentelor?

– Nu cred cæ lucrurile ar fi fost mult diferite, dacæ la terminarea 
ræzboiului, în 1945, Titulescu ar mai fi fost în viaflæ, dar ar fi træit retras øi 
bolnav.

În schimb, sunt convins cæ, dacæ gelozia øi lipsa de judecatæ politicæ 
a Regelui Carol nu l°ar fi îndepærtat din guvern, Titulescu ar fi putut 
influenfla mersul evenimentelor øi împiedica multe. Titulescu era, incon
testabil, un om deasupra celorlalfli. El poseda o bogæflie de mijloace 
intelectuale, un creier în continuæ fræmântare, o prodigioasæ facultate de a 
gæsi soluflii øi formule inedite, ingenioase. Øi, mai presus de toate, o putere 
de convingere øi un talent de expunere care uimeau.

Da, în 1936, pacea putea fi salvatæ. Dacæ Titulescu ar fi continuat 
sæ fie ministru de Externe, cu autoritatea lui, cu prestigiul în adevær 
excepflional, de care se bucura pe scena internaflionalæ, el putea sæ schimbe 
cursul pe care s°au angajat evenimentele ulterior.

– Un ultim cuvânt?
– La acest rapid portret al lui Titulescu, aø vrea sæ asociez, ca un 

omagiu de respect øi de admiraflie, numele doamnei Titulescu, o femeie de 
o raræ distincfliune øi de o adeværatæ frumusefle româneascæ.

Doamna Ecaterina Titulescu era næscutæ Burcæ. S°au cæsætorit în 
1907, dar se cunoøteau de mult. Doamna Titulescu a ajutat pe soflul ei cu 
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o mare discrefliune, cu un tact desævârøit øi o prezenflæ femininæ care fæceau 
farmecul cuplului lor øi stârneau admiraflia atât în flaræ, cât øi peste hotare.20 
La Londra sau la Paris, la Praga sau la Geneva, în Italia, în Statele Unite, 
pretutindeni unde nevoile misiunilor încredinflate îi purtau, soflii Titulescu 
au fost cea mai vie, cea mai admirabilæ, cea mai eficace carte de vizitæ a flærii 
româneøti.

Ei se aflæ acum îngropafli la Cannes, sub aceeaøi lespede, unifli prin 
moarte, cum au træit unifli în viaflæ.21

George Anastasiu, Nicolae Titulescu, interviu acordat postului de Radio „Europa 
Liberæ“, 6 iulie 1981, în Gheorghe Barbul, Ion Solacolu, Schimbarea alianflelor 
României. De la Titulescu la Antonescu, Institutul European, Iaøi, 1995, pp. 8–19; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 
1937), partea a III°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 367, pp. 2 043–2 052.

NOTE

1 Subiectivismul – ca sæ folosim în acest caz cuvântul ca un eufemism – face ca redactorul 
emisiunii sæ ignore complet faptul cæ, la împlinirea a 25 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu, 
în România au apærut lucræri importante: Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, Editura Øtiinflificæ, 
Bucureøti, 1966, 406 p.; Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, colectiv de redacflie: George 
Macovescu (redactor responsabil), Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, 
Constantin I. Turcu; notæ asupra edifliei: George Macovescu, Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, 
894 p. (cuprinzând 491 documente); Nicolae Titulescu, Discursuri, studiu introductiv, texte 
alese øi adnotæri de Robert Deutsch, Editura Øtiinflificæ, Bucureøti, 1967, 621 p. (cuprinzând 76 
documente). Ne oprim la titlurile acestor lucræri, nemenflionând studiile, articolele, evocærile ø.a. 
publicate în cotidiene centrale øi în revistele de culturæ în anul comemorærii øi, cu intermitenfle, 
în întreaga perioadæ urmætoare, pânæ astæzi. În 1982, la împlinirea unui secol de la naøtere – cu 
un deceniu înainte se særbætoriseræ 90 de ani de la venirea sa pe lume – au apærut noi lucræri, 
studii øi articole în România. Contextul social°politic în care au apærut toate aceste lucræri, studii 
øi articole, rafliunile de ordin extern care au determinat guvernanflii sæ permitæ øi sæ susflinæ 
asemenea elaborate øi apariflii, dar øi limitele ideologice øi de politicæ internaflionalæ impuse 
autorilor øi editorilor, substanfla informaflionalæ ø.a., care circumstanfliazæ toate aceste demersuri, 
ar putea constitui, prin ele însele, materia unui efort individualizat.

2 O serie de diplomafli români, colaboratori sau doar contemporani ai marelui Tit, au fæcut sæ 
aparæ în timp exegeze, studii, articole, evocæri øi amintiri. Unii au trecut prin închisori sau lagære, 
nefiind nici mæcar judecafli, alflii au scæpat acestora alegând fuga din flaræ øi exilul. Vom evoca, mai 
mult sau mai puflin aleatoriu, pe cei care au subscris unor asemenea demersuri (læsând deoparte 
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orice precizare privind pe autori, dacæ au fost închiøi sau nu, dacæ au ræmas în flaræ sau au plecat 
peste graniflæ): Savel Rædulescu, Constantin Viøoianu, Lucian Blaga, George Oprescu, Ion 
Lugoøianu, Alexandru Duiliu Zamfirescu, Eugen Filotti, Ion Christu, Iosif Igiroøianu ø.a. Ne 
oprim aici, færæ pretenflia de a fi fæcut o evocare exhaustivæ. Faptul cæ asemenea contribuflii – 
aduse uneori în condiflii dramatice – nu erau menflionate întristeazæ, ignorând suferinfla, 
ataøamentul øi devofliunea de peste timp a acestor personalitæfli a cæror memorie era sacrificatæ în 
numele unui anti sacrificant  având efectul grenadei.

3 Jean Jaurès (1859–1914). Om politic, filosof øi istoric francez. Deputat: centru°stânga 
(1885); socialist (1893). Ca parlamentar a dus marile bætælii socialiste: legile pentru învæflæmântul 
laic; legile muncitoreøti; opoziflia faflæ de politica colonialistæ øi faflæ de ræzboi. Asasinat de cætre un 
naflionalist.

4 Georges Benjamin Clemenceau (1841–1929). Om politic øi de stat francez. Deputat: radical 
(1871); extrema stângæ (1876). Opoziflia sa în diverse chestiuni politice, care a dus la cæderea mai 
multor miniøtri, i°a adus porecla „dærâmætorul de guverne“ øi, mai târziu, pe aceea de „Tigrul“. 
Prim°ministru (16 noiembrie 1917–18 ianuarie 1920). A participat la Conferinfla de Pace de la 
Paris (1919) øi la negocierea Tratatului de la Versailles. Membru al Academiei Franceze (1918). 

5 Alexandre Félix Joseph Ribot (1842–1923). Om politic øi de stat francez. Deputat 
(republican centru stânga – 1877–1885). Senator (1909). Ministru de Externe (1890–1893). În 
aceastæ calitate, pregæteøte alianfla franco°rusæ. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (6 decembrie 
1892–30 martie 1893; 26 ianuarie–28 octombrie 1895; 9–12 iunie 1914; 20 martie–7 septembrie 
1917). Membru al Academiei Franceze (1906).

6 René°Raphaël Viviani.
7 Raymond Nicolas Landry Poincaré.
8 Étienne Alexandre Millerand (1859–1943). Om politic øi de stat francez. Deputat radical 

(1885, 1889). În mai multe rânduri ministru: Comerfl øi Industrie (1899–1902); Lucræri Publice 
(1909–1910); Ræzboi (1912–1913; 1914–1915). A contribuit la adoptarea mai multor legi cu 
caracter social. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (20 ianuarie–23 septembrie 1920). Preøedinte 
al Republicii Franceze (23 septembrie 1920–11 iunie 1924). 

9 Marcel Planiol (1853–1931). Profesor de drept civil la diverse facultæfli franceze (Grenoble, 
Rennes, Paris). 

10 Constantin Stere (1865–1936). Jurist, om politic øi scriitor român. Ideolog al popora
nismului. Politicæ antiflaristæ øi, ulterior, în România, politicæ liberalæ. Unul dintre conducætorii 
Partidului fiærænesc øi ai Partidului Naflional fiærænesc (pe care l°a pæræsit în 1930). Dupæ 
pæræsirea acestuia, a creat Partidul fiærænesc Democrat. 

11 Barbu Øtefænescu°Delavrancea (1858–1918). Scriitor, om politic øi de stat român. În mai 
multe rânduri deputat øi ministru (al Lucrærilor Publice, Industriei øi Comerflului). Luptætor 
fervent pentru intrarea României în ræzboi alæturi de Aliafli; a pledat cu patetism cauza fæuririi 
statului naflional unitar român. 

12 Nicolae Filipescu (1862–1916). Jurist, om politic øi de stat român. Fruntaø al Partidului 
Conservator. A fondat (1884) øi condus ziarul „Epoca“. Ministrul Domeniilor øi Agriculturii 
(1900–1901; 1912–1913); ministru de Ræzboi (1910–1912). Adept al intrærii României în 
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Primul Ræzboi Mondial de partea Antantei; a militat pentru desævârøirea unitæflii naflionale a 
poporului român. 

13 Nicolae Fleva (1840–1914). Jurist, gazetar, om politic øi de stat român. Fruntaø al Partidului 
Liberal øi, din 1899, al Partidului Conservator øi al Partidului Conservator Democrat. A ocupat 
posturi ministeriale. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Roma (februarie 1901–
iulie 1909). 

14 Alexandru Marghiloman (1854–1925). Jurist, om politic øi de stat român. Unul dintre 
conducætorii Partidului Conservator. Parlamentar. În mai multe rânduri ministru (Justiflie; 
Lucræri Publice; Agriculturæ; Industrie, Comerfl, Domenii; Interne; Externe). Partizan al intrærii 
României alæturi de Puterile Centrale în Primul Ræzboi Mondial. Prim°ministru (5 martie–24 
octombrie 1918). A semnat Tratatul de pace de la Bucureøti cu Puterile Centrale (24 aprilie/7 
mai 1918). 

15 Titu Maiorescu (1840–1917). Jurist, filosof, critic literar, estetician, om politic øi de stat 
român. Profesor de filosofie øi logicæ la Iaøi øi Bucureøti. În mai multe rânduri ministru în 
cabinetele constituite de Partidul Conservator (Culte øi Instrucfliune Publicæ; Afaceri Stræine). 
Prim°ministru (28 martie/10 aprilie 1912–4/17 ianuarie 1914). Membru al Societæflii Academice 
Române (Academia Românæ) (1867).

16 Petre P. Carp (1837–1918). Jurist, diplomat, om politic øi de stat român. Øeful Partidului 
Conservator (1907–1913). Deputat. Senator. De mai multe ori ministru (Afaceri Stræine; Culte 
øi Instrucfliune; Agriculturæ; Industrie; Finanfle). Ministrul Afacerilor Stræine (20 aprilie–14 
decembrie 1870; 23 martie–11 noiembrie 1888; 12 noiembrie 1888–22 martie 1889). Secretar 
al Agenfliei diplomatice de la Paris (mai 1866–iulie 1867). Agent diplomatic la Viena øi Berlin 
(martie 1871–aprilie 1873) øi la Roma (aprilie–octombrie 1873); trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar la Viena (noiembrie 1882–octombrie 1884). A susflinut intrarea României în 
Primul Ræzboi Mondial alæturi de Puterile Centrale.

17 „Nu putem salva pacea decât luptând pentru drept“ / „On ne peut sauvegarder la paix qu’en 
luttant pour le droit“ (Congresul Asociafliei Mutilaflilor øi a Foøtilor Combatanfli, Bordeaux, 27 
iunie 1937).

18 Ordinea în gândire / Ordre dans la pensée (Universitatea Komensky, Bratislava, 19 iunie 
1937).

19 Iosif Vissarionovici Stalin (Djugaøvili) (1879–1953). Om politic øi de stat sovietic. Unul 
dintre conducætorii PCUS øi ai statului sovietic. Dictator. A practicat o politicæ antidemocraticæ, 
xenofobæ øi represivæ pe plan intern, agresivæ øi de cuceriri pe plan extern, timp de aproape 2 ani 
regimul boløevic fiind aliat cu regimul nazist. A participat la revoluflia din 1905–1907 din 
Transcaucazia øi la pregætirea øi desfæøurarea „Revolufliei“ din Octombrie 1917 (nu puflini cerce
tætori o calificæ drept „lovitura de stat“ din octombrie 1917). Membru al CC al partidului din 
1917; membru al Biroului Politic al CC al PCUS în anii 1919–1952, al Prezidiului CC al PCUS 
(1952–1953). Deputat al Sovietului Suprem. Comisar al poporului: Problemele Naflionalitæflilor 
(1917–1922); Controlul de Stat (1919–1922). În timpul Ræzboiului civil a îndeplinit sarcini de 
ræspundere pe linie de partid øi de stat. Secretar general al CC al PCUS din 1922, iar din 1941 øi 
preøedintele Consiliului Comisarilor Poporului (Consiliul de Miniøtri) al URSS. În timpul celui 
de°al Doilea Ræzboi Mondial – preøedintele Comitetului de Stat al Apærærii, comisar al poporului 
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pentru Apærare, comandantul suprem al Armatei Roøii, øeful Marelui Cartier General, unul 
dintre organizatorii coalifliei antihitleriste. Generalissim al Uniunii Sovietice (1945). Erou al 
Uniunii Sovietice (1945). Decorat de douæ ori cu ordinul „Victoria“. Congresul al XX°lea al 
PCUS (1956) a condamnat greøelile legate de cultul personalitæflii sale.

20 Dupæ demiterea ministrului de Externe român – în condifliile înræutæflirii sænætæflii celor doi 
sofli, a problemelor financiare, accentuate în 1940 de rigorile de la Bucureøti privind transferul de 
devize peste hotare etc. – relafliile între Nicolae Titulescu øi Catherine Titulescu s°au deteriorat 
profund, conducând la o acfliune de divorfl. În aceastæ conjuncturæ, Nicolae Titulescu face un 
nou testament, la 4 martie 1940, care cuprinde numai prevederi relative la drepturile succesorale 
în materie de bunuri mobile øi imobile, Catherine Titulescu øi Sergiu Neniøor fiind decæzufli din 
drepturile succesorale. Øtim astæzi cæ cei doi sofli se separaseræ practic fizic, Catherine Titulescu 
hotærându°se sæ se fixeze în Spania, la nepoata ei, Marie Yvonne Antoniade. Øtim, de asemenea, 
cæ relafliile cu Sergiu Neniøor se deterioraseræ øi ele, acesta pæræsindu°l. Întorcându°se la Bucureøti, 
el avea sæ se înscrie în Frontul Renaøterii Naflionale, ceea ce i se pærea lui Nicolae Titulescu 
inacceptabil, datæ fiind adversitatea irepresibilæ pe care Carol al II°lea i°a arætat°o în timpul 
mandatului øi dupæ eliminarea sa de pe scena politicæ.

21 Ræmæøiflele pæmânteøti ale Catherinei Titulescu au fost øi ele aduse în România, în 1999, 
fiind înhumate la Braøov, în curtea Bisericii „Sf. Nicolae“ din Øcheii Braøovului.

George Angelescu

„Aø fi fericit sæ aflu cæ stræinætatea te°a apreciat cum merifli øi 
cæ eøti la adæpost de orice nevoi“

[Bucureøti], 6 decembrie 1939

Iubite Nicule,
Azi fiind ziua ta, mæ gândesc cu multæ bucurie la tine øi°fli adresez 

din tot sufletul bunele mele uræri de sænætate øi mulflumire, cum øi de 
izbândæ deplinæ, care nu va întârzia sæ vinæ cu ajutorul lui Dumnezeu, care 
în momente cumplite te°a salvat.

Cât de fericit aø fi sæ pot fi alæturi de tine øi sæ pot ultimii zece ani 
de energie fizicæ øi sufleteascæ sæ°i consacru lucrærilor ce te preocupæ. Dacæ 
eram om cu oarecare dare de mânæ, dacæ nu aø fi fost furat în mod nemilos 
øi nedrept, chiar de ai mei, de tot avutul pærintesc, fii sigur, dragæ Nicule, 
cæ aø fi venit de mult lângæ tine – cu totul dezinteresat – mulflumindu°mæ 
cu foarte puflin, cæci m°am deprins sæ fiu stoic.
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Graflie ræbdærii mele nemærginite øi unui stoicism rarisim printre 
români pot face faflæ nevoilor, ajutându°mi continuu særacii mei, deøi eu 
însumi sunt særac øi adesea ameninflat sæ nu am cu ce plæti chiria casei unde 
locuiesc øi øcoala fetiflelor mele scumpe, cærora chiar acum în urmæ li s°a 
pus în vedere cæ dacæ nu achit cinci mii lei le trimite acasæ.

Cu avocatura aø putea face faflæ, dar nu am încæ cele 7−8.000 lei (p. 
taxe) ce trebuie sæ plætesc la Barou ca sæ°mi pot relua dreptul de a pleda.

Sunt silit sæ lucrez cu un alt coleg avocat (cu avocatul Mæciuceanu), 
pânæ când din vreo afacere mai rentabilæ voi fi în mæsuræ sæ achit. Tu care 
nu ai trecut vreodatæ prin astfel de greutæfli øi chinuri nu°fli pofli uøor da 
seama de grozævia aceasta.

Deie Domnul sæ fii veønic scutit de toate acestea. Eu îfli doresc 
mult, mult bine øi noroc flie øi scumpei tale soflii.

Pe aici mi s°a spus cæ ai fi preøedinte în Soc. Canalul de Suez. Nu 
øtiu nimic precis øi aø fi fericit sæ aflu cæ stræinætatea te°a apreciat cum 
merifli øi cæ eøti la adæpost de orice nevoi.

În durerea øi chinul meu ar fi ca o alinare sæ te øtiu pe tine 
mulflumit.

Cu deosebitæ afecfliune te îmbræfliøez
(ss) Georgicæ Angelescu

2 Blv Take Ionescu 2 (Palatul Scala)

P.S. Am aflat cæ eøti la Montreux de la Nicu Raicoviceanu.

Scrisoare, [Bucureøti], 6 decembrie 1939, Georgicæ Angelescu, fost coleg de 
avocaturæ øi prieten, cætre Nicolae Titulescu − AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.
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Ion Antonescu

„Cuvintele d°tale de prietenie, cuvinte care la mine, omul zis 
ræu øi rece, fac sæ vibreze profund øi îndelung, una din cele mai 
invizibile din coardele sufleteøti“

L’attaché militaire de Roumanie
Londres
4, Cromwell Place, S.W.7

[Londra], 4.III.[1]925

Iubite dle Titulescu, 
Ciotori mi°a transmis la timp acele câteva cuvinte amabile care mæ 

priveau din scrisoarea d°tale cætre el. 
Accidentul nenorocit care s°a întâmplat aici øi care a costat viafla 

unui distins camarad, la care admiram, deopotrivæ, abilitatea sa de pilot, 
cât øi caracterul sæu ales m°au pus în imposibilitate sæ ræspund imediat la 
cuvintele d°tale de prietenie, cuvinte care la mine, omul zis ræu øi rece, fac 
sæ vibreze profund øi îndelung una din cele mai invizibile din coardele 
sufleteøti. 

La astfel de sentimente, care în acelaøi timp mæ øi onoreazæ, am 
obiceiul sæ ræspund numai prin fapte. 

De aceea mæ abflin de la fraze, care pot fi de multe ori frumoase, 
însæ nu întotdeauna øi sincere. 

Timpul singur, øi mai ales momentele grele, aratæ oamenilor care 
din legæturile pe care le°au stabilit în viaflæ au la bazæ numai dragostea øi 
încrederea reciprocæ. 

Una din aceastæ ultimæ categorie de legæturi sper cæ am stabilit cu 
d°ta, în timpul celor 2 ani din urmæ, la Londra. 

Ea îfli va dovedi, poate mult mai târziu, cæ am meritat cu adeværat 
prietenia d°tale.

Græbindu°mæ sæ revin de la viitor la prezent, îndræznesc, cu tot 
riscul de a nu fi crezut, sæ afirm cæ mæ gândesc foarte adesea atât la dna 
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Titulescu, cât øi la d°ta øi cæ, cu aceastæ ocazie, mæ întreb øi întreb øi pe alflii, 
ce mai facefli?

Tot prin Ciotori øtiu cæ încæ væ resimflifli de pe urma acelei fiinfle 
abstracte øi odioase, de gen feminin, pe drept sau pe nedrept, în spinarea 
cæreia d[octo]rii aruncæ, de lungæ bucatæ de vreme, vina tuturor suferinflelor 
fizice omeneøti. 

Nu m°aø mira ca tot gripa sæ fie adeværata vinovatæ øi de suferinflele 
noastre financiare. 

Ea poate sæ fi înfundat capul zeilor, care se luptæ, færæ succes øi de 
ani de zile, sæ gæseascæ un remediu sau cel puflin un tonic pentru Leul 
nostru. 

Sperând sæ væ væd cât de curând øi cât de voinici posibil pe amândoi, 
væ rog sæ primifli tot ceea ce pot trimite mai bun ca sentimente.  

 (ss) Col. Antonescu

Scrisoare, [Londra], 4 martie 1925, colonel Ion Antonescu, ataøat militar al 
României la Londra, cætre Nicolae Titulescu, delegat permanent al României la 
Societatea Nafliunilor – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond 
Nicolae Titulescu, Box XIII:3.

Ion Antonescu

„Modul cum apreciezi colaborarea noastræ constituie pentru mine 
cea mai bunæ recompensæ“

Londra, 3.V.[1]926

Iubite dle Titulescu, 
Sunt sigur cæ vei învinge ceea ce numeøti d°ta f. bine „mici 

necazuri“.
Este chestiune de voinflæ øi mai ales de perseverenflæ øi nu se poate ca 

un om inteligent øi cult, cum zice toatæ lumea cæ eøti øi noi tofli suntem 
convinøi cæ este exact, sæ nu gæseascæ printre multiplele mijloace cu care 
este înzestrat øi pe cele douæ de mai sus. 
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Dacæ nu le gæseøte øi mai ales nu øi le aplicæ, este evident cæ nu este 
ceea ce se crede cæ este. 

Aøadar nu læsa ca lumea toatæ sæ aibæ o astfel de decepflie. Nu este 
nici în interesul d°tale øi mai ales al ei sæ ajungem acolo. Este nevoie sæ fii 
sænætos øi sæ pofli munci pentru a drege ceea ce proøtii stricæ.

Pofli sæ te faci uøor øi repede bine dacæ vrei øi dacæ perseverezi în 
voinflæ. 

Viafla regulatæ; culcare devreme; sculare normalæ; mâncare regulatæ; 
aer mult øi continue exerciflii fizice zilnice øi progresive øi mai puflinæ 
turmentare pentru fleacuri este tot ce°fli trebuie ca sæ ajungi sæ boxezi cu 
mine. 

Altfel te fac uøor piftie øi mi°e realmente milæ. 
Mai stau încæ la Londra. Cât  nu øtiu. Dar în niciun caz mai mult 

ca pânæ la toamnæ, fiindcæ pânæ atunci am spus cæ vreau sæ stau øi trebuie 
sæ fiu, øi în aceastæ ocazie, om de cuvânt. 

Modul cum apreciezi colaborarea noastræ constituie pentru mine 
cea mai bunæ recompensæ øi îfli mulflumesc din toatæ inima. 

Respectuoase omagii øi særutæri de mâini dnei Titulescu. 
Cu cele mai afectuoase sentimente øi bune uræri de sænætate.  
 (ss) Col. Antonescu

Scrisoare, Londra, 3 mai 1926, colonel Ion Antonescu, ataøat militar al României 
la Londra, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box 
XIII:3.
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Ion Antonescu

„Gestul spontan øi amical al cærui inifliator afli fost øi care m°a 
miøcat cu atât mai mult cu cât n°am fæcut, dupæ câte øtiu øi 
simt, nimic ca sæ°l merit“

 
 [Bruxelles], 24.X.[1]926

Iubite domnule ministru,
Nu pot læsa sæ treacæ prea mult timp færæ a væ mulflumi dumneavoastræ 

în special øi prin d°voastræ celorlalfli camarazi care s°au asociat la gestul 
spontan øi amical al cærui inifliator afli fost øi care m°a miøcat cu atât mai 
mult cu cât n°am fæcut, dupæ câte øtiu øi simt, nimic ca sæ°l merit.

Având, cu sau færæ dreptate, aceastæ credinflæ, este natural sæ gæsesc 
de datoria mea sæ încerc a compensa cu atitudinea viitoare pe aceea a 
trecutului.

Dacæ voi reuøi, voi fi cu adeværat mulflumit fiindcæ, dupæ mine, 
nimic nu este mai greu de suportat ca suvenirul unei recompense care ai 
impresia cæ ai primit°o færæ a o merita îndeajuns.

Având o privire, din nenorocire aspræ øi o voinflæ cu care°mi pot 
domina, în orice împrejurare, impresiile de orice naturæ ar fi ele, lumea, 
mai ales aceea care n°are putinfla a mæ cunoaøte bine, mæ judecæ, nu færæ 
dreptate, dupæ ceea ce vede øi în consecinflæ crede cæ sunt extrem de ræu; 
crud chiar.

Cei care mæ cunosc øtiu însæ cæ natura mi°a dat un piept mult prea 
mic pentru inima care se gæseøte ascunsæ øi prizoniera lui.

Aceastæ inimæ invizibilæ, însæ foarte sensibilæ, face din mine un 
sentimental, care este, færæ sæ arate vreodatæ, afectat, în bine sau în ræu, 
mult mai mult ca alflii. 

Væ putefli dar uøor închipui cât de mult m°a emoflionat gestul 
d°voastræ øi al acelora care s°au asociat la el cu atâta bunævoinflæ.

Cum nu pot, oricâtæ voinflæ aø avea, øi ea nu°mi lipseøte, sæ ræsplætesc 
imediat, în niciun fel, acest gest, væ asigur, atât pe d°voastræ, cât øi pe tofli 
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ceilalfli prieteni, nu numai cæ nu°l voi uita, dar cæ voi încerca sæ fiu în toate 
ocaziile øi faflæ de tofli la înælflimea lui.

Primifli, væ rog, iubite dle ministru, asigurarea respectului øi devo
tamentului meu.

(ss) Colonel Antonescu

Pe plic:
A S. Ex.
Mr Titulesco
Ministre de Roumanie
Ritz Hotel 
London

Scrisoare, [Bruxelles], 24 octombrie 1926, colonelul Ion Antonescu cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 141, p. 706.

Ion Antonescu

„Îfli urez eu tot ceea ce un prieten devotat øi dezinteresat, øi deci 
cu adeværat, poate ura mai bun unui alt prieten care, cred eu, 
n°are de ce sæ nu°i fie adeværat“

 [Bucureøti], 18.XII.1926

Iubite domnule Titulescu,
Fæcând parte din lumea veche øi vroind sæ ræmân cu ea, ca principii 

bun înfleles, te felicit de Niculae al nostru iar nu de al lor.
De altfel, al nostru fiind mâine, reprezintæ ceea ce te intereseazæ pe 

D°Ta: viitorul.
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În consecinflæ pentru acest viitor, îfli urez eu tot ceea ce un prieten 
devotat øi dezinteresat, øi deci cu adeværat, poate ura mai bun unui alt 
prieten care, cred eu, n°are de ce sæ nu°i fie adeværat.

Aøadar, sæ træieøti cât vrei; sæ ai sænætate câtæ vrei øi sæ munceøti cât 
îi va trebui neamului acesta sæ iasæ la liman.

În aceastæ privinflæ are, særmanul, multæ nevoie de oameni care sæ°l 
scape cu un moment mai devreme din mocirla în care cautæ, mai mult 
inconøtient decât conøtient, sæ°l înfunde netrebnicii.

Øi aceøtia din nenorocire dominæ, ca numær. Ca orice insectæ infectæ 
sunt foarte prolifici øi rasa lor este în plinæ prosperitate.

Cu toatæ opera lor, care nu poate fi decât distrugætoare, este oarecare 
progres în flaræ. Puflin, dar este.

Când epoca aceasta de prostituflie bancaræ, intelectualæ øi moralæ va 
trece, avântul va fi mare, fiindcæ oameni pricepufli øi servitori devotafli 
cauzei comune se gæsesc încæ mulfli.

Sper cæ atunci când furtuna va trece, tofli aceøtia din urmæ vor ieøi 
din starea hibernalæ în care se gæsesc astæzi øi vor începe sæ dreagæ øi sæ 
construiascæ.

Øi n°aø vrea sæ mor înainte ca aceastæ epocæ sæ înceapæ. Un egoism 
de care nu trebuie sæ mæ blamezi fiindcæ sunt animat de el în interesul 
comunitæflii.

Deøi øtiu cæ trebuie sæ ai informaflii de ce se petrece pe°aici, fli le mai 
dau øi eu. 

Avem încæ toate noroacele. 
Regele, care a fost foarte aproape de ce vrem sæ fim întotdeauna 

departe, este astæzi mult mai bine.1

Cum pentru mine, sentimental vorbind, Dinastia se va termina cu 
el, gæsesc cæ Dzeu nu øi°a luat încæ ochiul lui binevoitor de deasupra noastræ, 
deøi facem totul, pare cæ cu intenflie, cæ nu meritæm aceastæ îndelungatæ 
favoare.

Pentru flaræ vorbind, pericolele inerente unei crize de tron vor fi cu 
atât mai mici, atât azi cât øi mâine, cu cât spafliul dintre cel care se duce øi 
cel care, în urma actului de la 4 ianuarie, îi va urma va fi mai mic. 
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O a doua binefacere a lui Dzeu este vremea. Relativ cald øi frumos. 
Suntem încæ în zilele timpurii ale unei toamne calme øi luminoase. 

În 3½ ani, cât am stat în Anglia, n°am væzut atâta soare cât væd aici 
într°o singuræ zi.

Din cauza toamnei atât de mult prelungitæ pare cæ s°a îmbunætæflit 
øi cantitativ øi calitativ starea semænæturilor care acum câtva timp în urmæ 
era f. rea.

În sfârøit, sub raportul politic, situaflia este la unison cu natura: 
calmæ.

Boala Regelui pare cæ i°a cuminflit pe tofli. Un armistifliu mai mult 
sau mai puflin respectat domneøte între toate grupærile politice.

Este întrebarea: cât va fline ?
Dacæ se va prelungi mai mult øi mai ales dacæ se va transforma 

într°o stare normalæ, atunci epoca de reconstrucflie, la care m°am referit 
mai sus, va reîncepe cu siguranflæ.

Lighioanele pæcætoase, din orice regn ar fi ele, nu iubesc lumina, 
liniøtea øi ordinea.

Deøi nu sunt vânætor, totuøi am sæ trag, de data asta, o scrisoare cu 
douæ flinte øi în consecinflæ am sæ væ firitisesc pe dna Titulescu øi pe 
D°Ta øi de særbætori. Poftæ bunæ deci la curcan færæ varzæ øi la miel færæ 
gust. Îmbræfliøæri fræfleøti de la un prieten øi respectuoase salutæri de la 
subaltern.

(ss) Col[onel] Antonescu

Pe plic:
S.Ex. M. Titulescu
Ministrul României
4 Cromwell Place
London 

Scrisoare, [Bucureøti], 18 decembrie 1926, colonelul Ion Antonescu cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera poli
tico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit 
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de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, 
Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2004, doc. nr. 149, pp. 715–716.

NOTE

1 Grav bolnav, Regele Ferdinand  a murit la 20 iunie 1927, potrivit comunicatului oficial. În 
cuvântul adresat poporului român, Ion I.C. Brætianu spunea: „Primul rege al României Mari a 
murit. O boalæ cumplitæ a întrerupt prematur aceastæ domnie glorioasæ care a îndeplinit visul de 
secole al poporului nostru. Românii nu vor putea uita niciodatæ cæ Regele Ferdinand s°a sacrificat 
pentru binele flærii. De neclintit în convingerile sale øi în hotærârile sale în timpul ræzboiului, bun 
øi înflelept pe timp de pace, Ferdinand I va ræmâne pentru totdeauna regele care s°a identificat cu 
poporul sæu øi care a înfæptuit marile reforme care au adus statului dreptatea, puterea øi liniøtea“ – 
apud  Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866–1947), vol. II, Ferdinand I, 
Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 2001, p. 189.

Ion Antonescu

„Are de fapt drept la doliu naflional“

[Bucureøti, 18 martie 1941]

Când, la 17 martie 1941, s°a aflat despre moartea lui Titulescu, 
asupra întregii flæri, abia ieøitæ de sub teroarea legionaræ, s°a abætut un val 
de tristefle adâncæ, de regrete øi neliniøte privind viitorul. Fiecare român îøi 
da seama cæ flara suferise o nouæ øi foarte mare pierdere prin dispariflia 
acestui mare apærætor al ei.

Asupra generalului Antonescu a declanøat un proces adânc de 
conøtiinflæ, provocat de conflictul pe de o parte între sentimente de prietenie 
care°l legau de marele om politic, iar pe de alta de situaflia sa în calitate de 
øef de stat.

De aceea, atunci când Stelian Popescu, directorul ziarului „Uni
versul“, a venit în audienflæ pentru a°i cere aprobarea de a publica un articol 
omagial în memoria marelui dispærut, el este refuzat prin cuvintele:
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– Înflelege, dragæ Stelian, cæ nu pot læsa sæ se publice articolul tæu, 
care este foarte frumos. Nimeni în fiara Româneascæ nu a putut fi mai bun 
prieten cu Titulescu decât eu øi, totuøi, nu pot veni azi, când de°abia am 
stabilit legæturi amicale cu flæri care l°au considerat inamic notoriu al lor, 
cu figura lui Titulescu, care are de fapt drept la doliu naflional. Dacæ nu 
pot face acest doliu naflional, nu cu un articol, oricât de bine întocmit ar fi, 
poate fi cinstitæ memoria acestui mare român, pe care nu øtiu dacæ flara va 
mai avea fericirea sæ aibæ unul ca el.

Numai tæcerea demnæ øi resemnatæ poate fi ultimul omagiu pe care 
România cu sufletul îndoliat i°l poate aduce azi marelui ei fiu dispærut.1

George Magherescu, Principialitatea mareøalului Ion Antonescu, în Gh. Buzatu, 
Mareøalul Antonescu în fafla istoriei, vol. I, documente, mærturii øi comentarii 
editate în colaborare cu Stela Cheptea, V.F. Dobrinescu, I. Saizu, Editura B.A.I., 
Iaøi, 1990, pp. 12–13; cf. George G. Potra, Moartea lui Titulescu sub foarfecele 
cenzurii antonesciene, în „Dosarele Istoriei“, an VII, nr. 6 (70), 2002, pp. 47−51; 
Idem, în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu − Ziditor de mari idealuri, 
ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, 
pp. 324−325.

NOTE

1 Pentru sentimentele adeværate ale lui Ion Antonescu faflæ de Nicolae Titulescu, vezi: George 
G. Potra, Generalului, rânduri izvorâte din înaltul simflæmânt al datoriei faflæ de flaræ. Ion Antonescu 
nu ræspunde…, în „Dosarele Istoriei“, an VII, nr. 3 (67), 2002, pp. 37–45; Idem, „Doresc sæ fiu 
îngropat la Braøov, într°un loc ceva mai la o parte“. 1941: înmormântarea n°a putut avea loc acasæ – 
Ibidem, pp. 46–50.



58

Ion Antonescu

„Puterile Axei au socotit cæ Titulescu era […] cel mai mare 
adversar al politicii lor de apropiere faflæ de noi“

[Bucureøti, 18 martie 1941]
Domnule director,1

Am citit articolul.
El poate servi meritul sau nu, istoria va judeca memoria unui om, 

dar poate deservi grav interesele actuale ale neamului.
Pe drept sau pe nedrept, Titulescu este socotit de foarte mulfli buni 

români în mare parte vinovat de catastrofa în care se zbate neamul astæzi.
Pe drept sau pe nedrept, Puterile Axei au socotit cæ Titulescu era cel 

mai mare exponent al intereselor iudeo°masonice internaflionale øi anglo°sa
xone la noi øi ca o consecinflæ cel mai mare adversar al politicii lor de 
apropiere faflæ de noi.

Puterile Axei mai øtiu cæ avem aici o presæ controlatæ øi dirijatæ.
În astfel de condiflii, apariflia articolului în forma lui actualæ ar 

arunca un dubiu asupra sinceritæflii politicii mele.
De aceea, între datoria pe care eventual o am faflæ de memoria unui 

prieten a cærui inteligenflæ am admirat°o, dar a cærui abilitate am combætut°o 
la timp ca nefastæ, øi între interesele pe care le socotesc cæ sunt ale flærii, eu 
nu ezit.

Am ales interesele flærii, pe care, pe drept, sau pe nedrept, cu price
pere, sau færæ, le reprezint.

Cu stimæ,
General Antonescu

Scrisoare, [Bucureøti, 18 martie 1941], Ion Antonescu cætre [Stelian Popescu, la 
Bucureøti] – Arhivele Naflionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Fond 
Preøedinflia Consiliului de Miniøtri, dosar nr. 330/1941; cf. George G. Potra, 
Moartea lui Titulescu sub foarfecele cenzurii antonesciene, în „Dosarele Istoriei“, 
an VII, nr. 6 (70), 2002, pp. 47−51; Idem, în Adrian Næstase, George G. Potra, 
Titulescu − Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 323−324.
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NOTE

1 Autoritæflile au silit ziarele sæ se rezume, în general, la publicarea unor scurte øtiri. Este 
adeværat cæ pufline au fost ziarele øi revistele care au încercat sæ facæ mai mult. Identificarea unor 
noi informaflii documentare ne permite astæzi ca, øi în acest caz, sæ ieøim din domeniul supozifliilor 
øi sæ facem afirmaflii categorice. La cererea expresæ (poate la „protestul“ adresat de unul dintre 
directorii marilor cotidiane ale vremii) de a reveni asupra respingerii unui articol consacrat lui 
Nicolae Titulescu – øi avem numeroase motive sæ credem cæ acesta era Stelian Popescu, directorul 
ziarului „Universul“, bun prieten al fostului ministru român al Afacerilor Stræine – Ion Antonescu 
i°a ræspuns, în martie 1941.

Ion Antonescu

„Nu este oportun politiceøte sæ se facæ elogiul politic al omului 
care a strælucit cu inteligenfla sa“

[Bucureøti, 24 martie 1941]

„Nu este oportun politiceøte sæ se facæ elogiul politic al omului care 
a strælucit cu inteligenfla sa, care a încercat sæ facæ flærii multe servicii, dar 
care are nevoie de transportarea în timp pentru a fi judecatæ la justa ei 
valoare.

Se poate face însæ o recenzie a cuvântærii flinutæ numai în ceea ce 
priveøte calitæflile strælucite naturale ale dispærutului øi activitæflii sale profe
sionale øi literare sau øtiinflifice.“1

Mareøalul Ion Antonescu, Secretele guvernærii. Rezoluflii ale Conducætorului 
Statului (septembrie 1940–august 1944), cuvânt înainte, selecflie, note øi indice de 
Vasile Arimia øi Ion Ardeleanu, Editura „Românul“, Bucureøti, 1992, p. 62; vezi øi 
George G. Potra, Academia Românæ sfideazæ consemnul, în Adrian Næstase, George 
G. Potra, Titulescu − Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, p. 341. 

NOTE

1 La 24 martie 1941, Ion Antonescu punea aceastæ rezoluflie pe scrisoarea ce°i fusese adresatæ, 
la 22 martie 1941, de preøedintele Academiei Române, C. Rædulescu°Motru: 
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„În øedinfla Academiei Române de ieri, 21 martie a.c., conform uzanflelor øi datoriei Academiei, 
s°a rostit un panegiric pentru de curând dispærutul Nicolae Titulescu, fost membru activ al 
institufliei noastre.

Sarcina acestui discurs a fost încredinflatæ domnului Ion Petrovici, vicepreøedinte al Academiei 
Române, care a prezidat øedinfla înlocuind pe preøedintele reflinut acasæ, de mai multe zile, pentru 
motive de boalæ.

Cum acest discurs de strictæ flinutæ academicæ, deøi a fost distribuit ziarelor nu a apærut 
nicæieri, tæiat probabil de cenzuræ, pentru motive al cæror sens ne scapæ, am socotit util, faflæ de 
posibilitæflile de transmitere eronatæ, pricinuitæ chiar cu nevinovæflie de fantezia acelora care 
relateazæ […] sæ vi se înainteze o copie autenticæ a discursului în chestiune“ − Ion Grecescu (ed.), 
In Memoriam Nicolae Titulescu, studiu introductiv, texte alese, traduceri de…, Editura Politicæ, 
Bucureøti, 1982, p. 30. 

Pentru cunoaøterea relafliilor lui Nicolae Titulescu cu Academia Românæ vezi urmætoarele: 
Petre Popescu°Gogan, Trei decenii de la moartea lui Nicolae Titulescu – mærturii inedite, în 
„Lumea“, an IX, nr. 12 (386), 18 martie 1971, pp. 22–23; Alexandru Dobre, Nicolae Titulescu 
la Academia Românæ, în „Memoriile Secfliei de øtiinfle istorice a Academiei Republicii Socialiste 
România“, seria IV, tomul VII, 1982, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
Bucureøti, 1984, pp. 143–155; Alexandru Dobre, Nicolae Titulescu la Academia Românæ, în 
„Magazin Istoric“, an XIX, nr. 3 (216), martie 1985, pp. 33–35.

Ion Antonescu

„Pactele ce încheia erau un mare øi øubred castel de cærfli, cade 
una, cad toate“

[Bucureøti, post 14 aprilie 1941]

„Trebuie aøteptat viitorul.
Pactul este, dupæ mine, o mare pæcælealæ, dupæ cum au fost øi 

pactele de amiciflie perpetuæ recente øi mai de mult încheiate de Serbia, 
Pactul Balcanic etc. Pactomania s°a dovedit neputincioasæ øi ridicolæ. Am 
spus acestea din 1934 domnului Titulescu de atunci øi i°am arætat cæ 
pactele ce încheia erau un mare øi øubred castel de cærfli, cade una, cad 
toate. Aøa s°a întâmplat cu pactele în trecut, aøa se va întâmpla în viitor. 
Domnul Cretzianu sæ cearæ de la Statul Major studiul ce am întocmit eu 
în 1934, care în mod grafic sintetiza ceea ce susflineam øi ceea ce ulterior 
s°a dovedit exact.
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Acest studiu trebuie completat cu pactele ulterioare, pentru un 
istoric uøor de urmærit al diplomafliei foarte puflin savantæ øi mai puflin 
practicæ de dupæ ræzboi. Cel mai bun pact este sæ fii tare.“

Ion Antonescu, Rezoluflie pe telegrama nr. 1.259 din 14 aprilie 1941, trimisæ de 
Grigore Gafencu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României în 
URSS, de la Moscova cætre Centrala MAS, la Bucureøti, în Grigore Gafencu, 
Misiune la Moscova. 1940–1941. Culegere de documente, ediflie îngrijitæ de Ion 
Calafeteanu, Nicolae Dinu, Nicolae Nicolescu, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureøti, 1995, doc. nr. 65, p. 181.

Ion Antonescu

„Au supt flara cât au putut“

[Bucureøti, 8 august 1942]

„Cunosc serviciile pe care R.1 le°a adus flærii.2 Ele au fost mari øi 
gratuite. Spre deosebire de alfli oameni politici, între care øi Titulescu, care 
au supt flara cât au putut. Pe ræspunderea mea personalæ, se va întocmi 
decretul°lege necesar pentru ca R. sæ fie asimilat în totul cu românii.“

C. Petrovici, Ex°Mareøalul øi Nicolae Titulescu. O rezoluflie infamæ, în „Semnalul“, 
1 decembrie 1944.

NOTE

1 Solomon Rosental (Rosenthal).
2 În august 1942, marele avocat Solomon Rosenthal, fost secretar al lui Take Ionescu, 

colaborator al lui Ionel Brætianu, secondant al lui Nicolae Titulescu la diferite conferinfle 
internaflionale, preøedintele Consiliului juridic din Ministerul Afacerilor Stræine, se afla la Paris 
pentru un tratament. Germanii i°au retras paøaportul diplomatic, ameninflându°l cu deportarea. 
În disperare de cauzæ, Solomon Rosenthal s°a adresat ministrului Justifliei de la Bucureøti. 
Ministrul Justifliei a întocmit un proiect de decret°lege prin care Solomon Rosenthal – pentru 
serviciile aduse României – urma sæ fie asimilat în totul ca cetæflean român. Pe acest proiect, la 
8 august 1942, Ion Antonescu a aøternut rezoluflia de mai sus.



62

Victor Antonescu

„Reputaflia europeanæ a lui Nicolae Titulescu“

Dar, când este vorba de demisia unui om de valoarea internaflionalæ, 
de talentul covârøitor, de reputaflia europeanæ a unui Nicolae Titulescu, 
avem dreptul sæ fim îngrijorafli øi sæ întrebæm dacæ în dosul acestei demisiuni 
se ascund deosebiri de vederi øi dacæ aceste deosebiri de vederi nu ar putea 
sæ aducæ flærii grave øi iremediabile prejudicii.

Victor Antonescu, Cuvântare în Camera Deputaflilor cu ocazia dezbaterii demisiei 
lui Nicolae Titulescu, 29 septembrie 1932, în „Universul“, 2 octombrie 1932.

Victor Antonescu

„De dl Titulescu mæ leagæ o afectuoasæ, o profundæ øi veche 
prietenie“

[…] Dlor senatori, eu închei aceastæ cuvântare, asigurând Senatul 
cæ niciodatæ alianflele noastre nu au fost mai bine slujite, mai bine pæzite 
într°o atmosferæ de mai afectuoasæ încredere, decât astæzi. 
 Nu vreau sæ se creadæ însæ – øi datoresc, asupra acestui lucru, un 
cuvânt de explicafliune Senatului – cæ arunc prin aceastæ afirmare vreo 
umbræ asupra activitæflii predecesorului meu. 
 De dl Titulescu mæ leagæ o afectuoasæ, o profundæ øi veche 
prietenie. 
 Predecesorul meu, cu un talent strælucit, cu o mare inteligenflæ øi un 
deosebit prestigiu, a øtiut întotdeauna sæ pæzeascæ interesele flærii. Suc
cesiunea ce am primit nu este grea øi profit bucuros de aceastæ ocaziune 
spre a aduce dlui Titulescu, færæ niciun fel de rezervæ, omagiile mele înain
tea Senatului. (Aplauze puternice) 
 Dacæ se face greøeala de a se judeca politica flærii nu dupæ principiile 
ce o cælæuzesc – dictate de interesele permanente ale flærii –, ci dupæ oamenii 
ce o aplicæ, se poate ajunge uneori la concluzii eronate. 
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 Politica flærii, pe care o apær astæzi cu cælduræ øi cu convingere, este 
politica dusæ de la ræzboi încoace de flara noastræ, statornicitæ de Ion 
Brætianu1, continuatæ cu strælucire de Titulescu øi urmatæ cu toatæ grija øi 
cu toatæ sârguinfla de mine. Acesta este adeværul. (Aplauze prelungite øi 
îndelung repetate) […]

Senatul, sesiunea ordinaræ 1936–1937, øedinfla de vineri, 12 februarie 1937, în 
„Monitorul Oficial“, partea a III°a, Dezbaterile parlamentare, nr. 28, p. 1 394; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 
1937), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, 
Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2007, doc. nr. 16, pp. 714–715.

NOTE

1 Ion I.C. Brætianu.

Tevfik Rüstü Aras

„Un gaj real cauzei pæcii“

Dv. sosifli la Ankara dupæ ce afli dat, împreunæ cu noi tofli, un gaj 
real cauzei pæcii.

Cum aø putea sæ uit contribuflia eficace, colaborarea øi ajutorul 
loiale øi sincere pe care le°afli dat operei – de acum înainte istorice – a 
definirii agresorului? Cum aø putea sæ nu mæ bucur de faptul cæ semnæturile 
noastre, puse sub aceastæ definifliune, pe care am considerat°o totdeauna ca 
formula cea mai potrivitæ pentru ideea dezarmærii øi ca esenflialul com
plement al Pactului Briand°Kellogg se vor bucura desigur de a vedea 
consolidarea lui desævârøitæ în aceastæ zi în care avem onoarea øi plæcerea de 
a væ numæra printre noi?

Domnule ministru, la aceastæ masæ, la care guvernul Republicii este 
fericit de a særbætori pe Excelenfla Voastræ, nu se poate sæ nu simfli atmosfera 
caldæ care înconjoaræ colaborarea astfel stabilitæ între Turcia øi România 
pentru cauza pæcii, faflæ de care noi am arætat o dragoste sinceræ.
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fiin sæ fac omagiul înaltei dv. personalitæfli, care a øtiut sæ se distingæ 
în reuniunile internaflionale, arætând calitæfli strælucite de om de stat 
respectat øi ascultat.

Tevfik Rüstü Aras, Cuvântare rostitæ de…, ministru de Externe al Turciei, la 
banchetul oferit în cinstea lui Nicolae Titulescu, ministru de Externe al României, 
aflat în vizitæ oficialæ în Turcia, Ankara, 15 octombrie 1933, în „Universul“, 
18 octombrie 1933.

Tevfik Rüstü Aras

„Aceasta se datoreøte mai ales spiritului de conciliafliune øi înaltei 
înflelepciuni a Excelenflei Voastre“

Dovezile de simpatie profundæ pe care compatrioflii mei au flinut sæ 
le arate Excelenflei Voastre cu prilejul vizitei pe care afli avut bunul gând 
de a ne°o face, acum câteva luni, la Ankara, afecfliunea pe de°a°ntregul 
spontanæ cu care afli fost înconjurat acolo øi care se adresa, totdeodatæ, 
înaltei Domniei Voastre personalitæfli øi nobilei nafliuni reprezentate de cætre 
Domnia Voastræ, nu erau ele de altminteri dovezile strælucite de încredere 
reciprocæ ce însuflefleøte raporturile celor douæ popoare ale noastre? […].

Am plæcerea de a evoca aici, cu acest prilej, cuvintele atât de cordiale 
pe care Excelenfla Voastræ a binevoit sæ le pronunfle, în acea împrejurare, cu 
privire la flara mea. fiin mult sæ væ spun încæ o datæ cæ aceste cuvinte pline 
de afecfliune øi de simpatie au fost atunci viu resimflite de poporul turc øi 
ne°au fæcut sæ væ fim recunoscætori. […].

Aceastæ prietenie a fost mult facilitatæ de un eveniment care a 
precedat°o cu puflin timp øi care va ræmâne pentru totdeauna istoric. În 
adevær, anul trecut, aproape la aceeaøi datæ, ne gæseam întrunifli la Londra 
pentru importante tratative, din care a ieøit definiflia agresorului1, definiflie 
pe care noi am formulat°o øi consacrat°o, dupæ cum se øtie, într°o declaraflie 
comunæ.

Dacæ acest instrument de pace, ieøit din generoasa øi clarvæzætoa rea 
inifliativæ a marelui om de stat care este distinsul øi scumpul meu amic 
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d. Litvinov, a putut sæ fie încheiat færæ prea mari greutæfli, trebuie sæ 
recunoaøtem cæ aceasta se datoreøte mai ales spiritului de conciliafliune øi 
înaltei înflelepciuni a Excelenflei Voastre.

Tevfik Rüstü Aras, Ræspuns la discursul rostit de Nicolae Titulescu, ministrul 
Afacerilor Stræine al României, la dineul oferit în onoarea ministrului de Externe 
al Turciei, la Palatul Sturdza, Bucureøti, 11 mai 1934, în „Universul“, 13 mai 
1934.

NOTE

1 Convenflia de definire a agresiunii, Londra, 3 iulie 1933, semnatæ de România, Estonia, 
Letonia, Polonia, Turcia, URSS, Persia, Afganistan; Convenflia de definire a agresiunii, Londra, 
4 iulie 1933, semnatæ de România, Cehoslovacia, Turcia, URSS, Iugoslavia.

Tevfik Rüstü Aras

„Însuøiri fundamentale“

Domnule preøedinte, marile cauze nu sunt neapærat acele care au 
cei mai mulfli slujitori. Lumea prezintæ azi o astfel de înfæfliøare încât, ca sæ 
nu te descurajezi øi sæ nu te laøi în voia unor gânduri istovitoare, trebuie sæ 
ai o remarcabilæ forflæ sufleteascæ øi o credinflæ neclintitæ în dreptatea øi, 
prin urmare, în succesul final al cauzei pe care o serveøti.

Guvernul român øi marele om de stat care conduce politica externæ 
a flærii Domniei Voastre øi cæruia îmi place sæ°i exprim aici, încæ o datæ, 
toatæ admiraflia mea deferentæ, au arætat pânæ acum cæ posedæ în cel mai 
înalt grad aceste însuøiri fundamentale.

Tevfik Rüstü Aras, Ræspuns la discursul rostit de Gheorghe Tætærescu, preøedintele 
Consiliului de Miniøtri al României, la dineul oferit în onoarea ministrului de 
Externe al Turciei, la Cercul Militar, Bucureøti, 12 mai 1934, în „Universul“, 14 
mai 1934.
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Tevfik Rüstü Aras

„D°ta constituieøti pentru nobila nafliune românæ un izvor de 
continuæ forflæ“

Excelenflei Sale
Nicolae Titulescu
Preøedintele Înflelegerii Balcanice
Bucureøti

Cu o bucurie færæ de margini, am citit discursul1 d°tale colorat øi 
nuanflat. Nu pot sæ mæ împiedic sæ°fli vorbesc de el, înainte chiar de a°fli 
mulflumi pentru delicata atenfliune de a organiza o serbare care a dat prilej 
cuvintelor d°tale vibrante de a fi ascultate.

Lasæ°mæ sæ°fli spun, scumpul meu prieten øi coleg, cæ marele nostru 
øef Atatürk2 a gustat cu toatæ amicala lui atenflie cuvintele d°tale, care se 
ridicæ deasupra noastræ pentru a°i aduce un omagiu la care este cu atât mai 
sensibil cu cât vine de la eminentul ministru al flærii amice øi aliate øi de la 
preøedintele Înflelegerii Balcanice.

Øeful statului mæ însærcineazæ a°fli exprima cu acest prilej mulflumirile 
lui øi prietenia lui afectuoasæ. Preøedintele Ismet Inönü3, deosebit de 
sensibil la atenfliunea d°tale de a særbætori cu atâta inimæ øi prietenie ani
versarea preøedinfliei sale de Consiliu, a fost cu adeværat miøcat de cuvintele 
d°tale, prin care stabileøti un paralelism între politica øi caracterul lui. El îfli 
reînnoieøte sentimentele lui de amiciflie øi de desævârøitæ stimæ.

Cât despre mine, scumpe prieten øi coleg, ca diriguitor al politicii 
externe a Turciei, la umbra odihnitoare øi binefæcætoare a marelui meu øef 
øi a preøedintelui meu, aøa de bine caracterizafli de d°ta, nu pot decât sæ mæ 
bucur adânc de aceastæ manifestare organizatæ de delicateflea d°tale. Eu væd 
în ea un semn al unei înflelegeri sænætoase a dorinflei noastre comune øi 
balcanice de pace øi de stabilitate în domeniul internaflional. Acordul 
nostru mutual øi realizærile noastre constructive sunt fæcute sub egida 
luminatæ a largii øi înaltei concepflii politice a Majestæflii Sale Regelui 
Carol II.
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Scump prieten, d°ta constituieøti pentru nobila nafliune românæ un 
izvor de continuæ forflæ. Primeøte toate mulflumirile noastre øi fii sigur de 
prietenia noastræ credincioasæ.

Tevfik Rüstü Aras

Telegramæ, Tevfik Rüstü Aras cætre Nicolae Titulescu, în „Dimineafla“, 8 martie 
1935; ACNSAS, dosar nr. 50.953, vol. 2, f. 30.

NOTE

1 Cuvântare rostitæ de Nicolae Titulescu la dejunul diplomatic oferit de Ministerul Afacerilor 
Stræine al României cu ocazia împlinirii a zece ani de guvernare a domnilor Ismet Inönü, ca 
prim°ministru, øi Tevfik Rüstü Aras, ca ministru de Externe al Turciei, Bucureøti, 4 martie 1935, 
în „Universul“, 6 martie 1935.

2 Mustafa Kemal Atatürk (1881–1938). General, om politic øi de stat turc. Primul preøedinte 
al Republicii Turcia (1923–1938) øi fondator al statului modern turc. Lider al Partidului Popular 
Republican (din 1923).

3 Ismet Inönü  (1884–1973). General øi om politic turc. Colaborator apropiat øi continuator 
al operei lui Atatürk. Preøedinte al Partidului Popular Republican (1938–1972). Prim°ministru 
(1923–1924; 1925–1937) øi preøedinte (1938–1950) al Turciei.

Tevfik Rüstü Aras

Prietenul meu, Titulescu

Dupæ moartea1 Regelui Alexandru, Antanta Balcanicæ a continuat 
sæ træiascæ øi sæ se dezvolte […]. În România, simpatia faflæ de aceastæ 
grupare øi°a pæstrat toatæ cældura pânæ ce la Ministerul Afacerilor Externe 
a survenit o schimbare a titularului. Înlæturarea lui Nicolae Titulescu, 
cæruia Regele Carol II încercase øi înainte sæ°i diminueze sistematic autori
tatea, ca urmare a necurmatei propagande fasciste venite din Italia lui 
Mussolini øi Germania lui Hitler, a fost o mare lovituræ pentru Antanta 
Balcanicæ. Faptul cæ suveranii øi primii°miniøtri sunt invidioøi pe colabora
torii lor competenfli øi øi°i îndepærteazæ din posturi – aøa cum a procedat 
Carol faflæ de Titulescu – nu a dat niciodatæ rezultate bune, nici pentru cei 
care comit astfel de acte, nici pentru flærile lor […]. În cele din urmæ, 
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Regele Carol a fost nevoit sæ°øi pæræseascæ flara, în vreme ce Titulescu, 
care se bucura de încrederea opiniei publice înaintate øi care îøi iubea patria 
mai mult decât pe sine însuøi, a ræmas adânc gravat în memoria poporului 
sæu […].

Mai târziu, dupæ ce l°am pierdut pe Titulescu în condifliile relatate 
mai sus, Consiliile Politic øi Economic, ca øi øedinflele comune ale øefilor 
de Stat Major din flærile Antantei au continuat sæ se desfæøoare cu regulari
tate øi, graflie înaltei autoritæfli a lui Kemal Atatürk, gruparea noastræ øi°a 
pæstrat vigoarea […]. Moartea lui Atatürk, la 10 noiembrie 1938, a fost de 
aceea o grea lovituræ pentru Antanta Balcanicæ, care nu i°a supraviefluit 
multæ vreme […].

Vorbind despre Titulescu, marele ministru de Afaceri Externe al 
României, trebuie sæ spun nu numai cæ el a adus enorme servicii Antantei 
Balcanice øi, implicit, propriei sale flæri, dar øi cæ a reuøit sæ îmbunætæfleascæ 
simflitor relafliile României cu vecina sa, Uniunea Sovieticæ […].

Sæ°mi fie permis sæ povestesc, în legæturæ cu acest ultim aspect, un 
episod care s°a petrecut la Conferinfla economicæ mondialæ, flinutæ la 
Londra, în iunie 1933.

Într°una din zile l°am vizitat pe Titulescu la hotelul sæu. Prietenul 
meu era pe atunci nu numai ministru de Externe al României, ci øi o figuræ 
celebræ printre personalitæflile de prim rang de la Societatea Nafliunilor, în 
perioada dintre cele douæ ræzboaie mondiale […].

I°am spus cæ, dupæ pærerea mea, dacæ se vor stabili legæturi de prie
tenie între România øi URSS, s°ar putea ajunge la situaflia în care cele douæ 
flæri sæ°øi garanteze reciproc rezolvarea pe cale paønicæ a tuturor diferendelor. 
La întrebarea lui Titulescu – cum ar putea rezolva aceastæ problemæ cu 
reprezentanflii diplomatici ai Uniunii Sovietice – i°am ræspuns:

– Foarte simplu: dacæ°mi dafli voie, voi telefona chiar din camera 
dumneavoastræ ministrului de Externe, Litvinov (care se afla pe atunci øi el 
la Londra) øi væ voi obfline o întrevedere cu dânsul.

– Perfect, mi°a ræspuns Titulescu, chiar væ rog sæ°i telefonafli.
Dupæ o scurtæ conversaflie cu Litvinov, i°am spus prietenului român 

cæ ministrul de Externe al URSS îl aøteaptæ imediat, la reøedinfla sa. L°am 
rugat, de asemenea, ca, dupæ discuflia cu Litvinov, sæ se întâlneascæ cu 
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mine, la Ambasada Turciei, pentru a examina împreunæ rezultatele 
întrevederii.

Seara, Titulescu a venit la sediul oficiului nostru diplomatic din 
Londra. Se vedea, dupæ expresia feflei sale, cæ era foarte mulflumit de 
convorbirea cu Litvinov. Mi°a strâns mâna surâzând øi mi°a spus:

– Ne°am înfleles în toate privinflele!

Tevfik Rüstü Aras, Din memoriile unui diplomat. În slujba înflelegerii între popoare, 
în „Magazin Istoric“, an VI, nr. 8 (65), august 1972, pp. 69–70.

NOTE

1 La 9 octombrie 1934, Regele Alexandru I al Iugoslaviei øi Jean°Louis Barthou, ministrul de 
Externe al Franflei, sunt asasinafli la Marsilia de cætre teroriøtii fasciøti croafli.

Miroslaw Arciszewski

„Cine are dreptate, Titulescu sau Polonia?“

Poziflia lui Titulescu în opinia publicæ s°a întærit færæ îndoialæ […]. 
Poate, pentru încæ vreo câteva luni, dl Titulescu sæ mai aibæ respiraflie, dar 
nu va rezista la nicio regrupare a forflelor din Europa, cæci atunci întreaga 
sa concepflie politicæ va atârna în aer. Aceastæ conøtiinflæ se coace cu încetul 
aici. […] Aici se lucreazæ færæ încetare asupra læmuririi oamenilor.1 Mæ 
întâlnesc cu lideri, cu militari, cu miniøtri øi væd cæ scepticismul creøte. 
Deocamdatæ oamenilor le lipseøte curajul faflæ de puterea de fapt a lui 
Titulescu, dar la o ocazie corespunzætoare, la o alunecare, acfliunea poate fi 
uøor împiedicatæ. Dupæ cum fli°am scris deja, acfliunea prosovieticæ de aici, 
contrar primelor mele presupuneri, chiar aøa uøor nu va prinde aici rædæcini. 
Argumentul veghei faflæ de Soviete, cu care operez aici, cu tot fatalismul 
care caracterizeazæ din acest punct de vedere opinia româneascæ, este uøor 
de prins øi înflelegerea contrazicerii absolute a intereselor României øi 
Franflei faflæ de problema Rusiei face progrese. Bineînfleles cæ, în acest 
moment, Titulescu are mâna plinæ de atuuri øi de bani, ceea ce face ca noi 
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aici sæ ne putem opune prea puflin; […] sunt însæ convins cæ cecurile 
obflinute le vom deconta cândva pe piafla de aici, dar pânæ atunci trebuie sæ 
mai rezistæm. […] În ultimele douæ sæptæmâni am primit la Legaflie aproape 
jumætate din membrii guvernului […]. La mulfli dintre ei am simflit aceeaøi 
atitudine de øovæire: cine are dreptate, Titulescu sau Polonia? Lupta dintre 
concepfliile gælægioase ale lui Titulescu øi acfliunea tæcutæ, misterioasæ øi 
puternicæ a Poloniei este în momentul de faflæ un fond al problemei pentru 
spiritele româneøti. […] Chiar la Ministerul de Externe român sunt douæ 
tabere: statul major al lui Titulescu øi o serie de oameni ai sæi, pe de o parte, 
precum øi câfliva dintre funcflionarii superiori cu ajutorii lor, care se aflæ de 
partea noastræ, pe de altæ parte. […] Nu pot sæ spun cæ m°aø simfli ræu în 
aceste împrejuræri. Mæ învârt mult, væd zilnic zeci de oameni, Legaflia este 
întotdeauna plinæ. În clipa în care totul trebuie sæ se supunæ lui Titulescu, 
sunt simbolul forflei care nu dæ nimic pe el. Când Titulescu viziteazæ pe 
oamenii politici øi pe lideri, eu fac în urma lui acelaøi lucru øi de aceea øtiu 
tot ce vorbeøte el cu ei. 

Scrisoare (pol.), Bucureøti, 12 decembrie 1934, Miroslaw Arciszewski, ministrul 
Poloniei la Bucureøti, cætre Tadeusz Schaetzel2, la Varøovia, în Diariusz i teki Jana 
Szembeka, vol. 1, pp. 189–192. 

NOTE

1 Vezi George G. Potra, Die Aussenpolitik Rumänians (1932–1936) und das Sanacja°Regime, 
în „Rumänien–Blätter der Geschichte“, an XII, nr. 1–2, 1987, pp. 156–178.

2 Tadeusz Schaetzel (1891–1971). Militar, diplomat øi om politic polonez. În perioada 
1931–1934 a fost director al Departamentului ræsæritean din Ministerul Afacerilor Externe, iar 
în perioada 1934–1935 a fost director adjunct al Departamentului politic din Ministerul 
Afacerilor Externe.
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Miroslaw Arciszewski

„Premierul Tætærescu este foarte interesat ca, în conflictul sæu 
cu dl Titulescu, opinia externæ sæ°øi manifeste încrederea faflæ 
de el“

În aceeaøi zi, m°a vizitat unul dintre membrii de frunte ai guvernului, 
cu care mæ aflu în relaflii de strânsæ prietenie. Mi°a spus, între altele, cæ 
premierul Tætærescu este foarte interesat ca, în conflictul sæu cu dl Titulescu, 
opinia externæ sæ°øi manifeste încrederea faflæ de el, ca faflæ de un om de stat 
care controleazæ politica d. Titulescu. Este vorba în special de Polonia, cu 
care d. Titulescu a stricat relafliile øi nu poate sæ le repare. În aceastæ privinflæ, 
ar fi de dorit ca sæ aparæ în unul dintre organele guvernamentale poloneze 
un articol „elogiu“ pentru d. Tætærescu. […] Un asemenea articol îl trimit 
lui „Kurier Poranny“.1

Raport (pol.), Bucureøti, [iulie 1936], Miroslaw Arciszewski, ministrul Poloniei la 
Bucureøti, cætre Józef Beck, ministru de Externe al Poloniei, la Varøovia, în Diariusz 
i teki Jana Szembeka, vol. 2, p. 11.

NOTE

1 Articolul, sub titlul „Cæile de colaborare paønicæ ale Poloniei øi României“, apare în „Kurier 
Poranny“ din 30 iulie 1936. Articolul este exact ceea ce solicitase premierul român: un elogiu la 
adresa sa. Textul, bogat în epitete, denotæ un serios efort de construcflie, demn de cauze mai 
generoase. Se vorbeøte despre Gheorghe Tætærescu pe un ton ditirambic, evidenfliindu°se 
„multilateralitatea ocupafliilor“; „excelenta orientare în problemele economice øi financiare“; 
„talentul parlamentarismului“; „uøurinfla formulærilor“; „iufleala ripostei“; „eleganta formæ a 
discursurilor“.
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Constantin Argetoianu

„Pentru binele flærii noastre“

Socotesc øi eu, ca tofli colegii care au vorbit înaintea mea de însuøirile 
strælucite ale lui Nicolae Titulescu øi de lunga lui experienflæ în stræinætate, 
cæ trebuie sæ fie folosite øi mai departe pentru binele flærii noastre.

Constantin Argetoianu, Intervenflie în Camera Deputaflilor cu ocazia dezbaterii 
demisiei lui Nicolae Titulescu, 29 septembrie 1932, în „Universul“, 2 octombrie 
1932.

Constantin Argetoianu

„Titulescu a obflinut prin dna Lupescu o mazilire“

Situaflia guvernului tot slabæ; a lui Titulescu la fel. Regele n°ar vrea 
ca acesta sæ plece pe chestia camarilei1, de aceea a chemat joi pe Puiu 
Dumitrescu øi i°a cerut în fine sæ plece în stræinætate. Titulescu, care s°a 
dus la Belgrad sæ semneze Pactul Balcanic, ar fi spus cæ nu se mai înapoiazæ 
în flaræ dacæ Puiu mai e în Bucureøti. Însæ Puiu nu e încæ hotærât, cæci 
Regele nu i°a dat un ordin precis – afirmæ el –, ci s°a mulflumit sæ°i transmitæ 
o dorinflæ a guvernului, consolându°l cu vorbe bune – tot Puiu poves teø
te – øi fægæduindu°i cæ vor veni iaræøi timpuri mai prielnice când vor 
putea relua din nou colaborarea lor (halal colaborare!), numai vremelnic 
întreruptæ!!! 

În realitate, Puiu Dumitrescu e definitiv ars øi nu l°a mâncat 
Titulescu; l°a mâncat Duduia. Titulescu a avut numai inteligenfla sæ prindæ 
un moment favorabil øi sæ asmutæ pe favoritæ asupra favoritului. Øi iatæ 
cum s°au desfæøurat lucurile: obosit de atâtea succese, blazat asupra tuturor 
plæcerilor pæmânteøti, gata sæ dea în neurastenie, Puiu Dumitrescu a 
întâlnit la Sinaia în vara anului ’33 pe Ella Manu2, care i°a cæzut cu tronc. 
Existæ pentru fiecare bærbat pe pæmânt o femeie menitæ sæ°i cadæ cu tronc. 
Numai cæ unii au norocul sæ nu o întâlneascæ, alflii o întâlnesc øi se curæflæ. 
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Puiu Dumitrescu a fost însemnat de soartæ sæ facæ parte din aceastæ din 
urmæ categorie de nefericifli. A întâlnit pe Ella Manu øi a fost gata. N°a mai 
avut decât un gând, sæ divorfleze, sæ lase pe lady Jenny3, acoperitæ de scule 
cum era, øi sæ se cæsætoreascæ cu Ella. Aceasta a împins øi ea din ræsputeri la 
cæsætorie, nu cæ iubea pe Puiu, dar îl credea plin de bani øi, poate, cine øtie, 
s°o fi gândit sæ ajungæ prin el øi mai sus… Tocmai acest gând ræu a pierdut°o 
øi pe ea, øi pe el. Duduia, care  træia în liniøte cu madam Jenny, s°a temut 
de madam Ella, înzestratæ cu mijloace de seducere pe care, ca o femeie 
hârøitæ în meserie, le°a apreciat la justa lor valoare. Luptæ în perspectivæ, 
luptæ posibilæ în tot cazul, iatæ ce nu convenea deloc dnei Lupescu. Øi, în 
consecinflæ, a fæcut ce a putut ca sæ împiedice divorflul lui Puiu øi recæsætoria 
lui cu Ella Manu; a rugat, a ameninflat, s°a certat, a silit pe Rege sæ punæ 
piciorul în prag, dar toate au fost zadarnice, cæci Puiu, cavaler amorezat, a 
trecut peste toate. Titulescu a convins pe Duduia cæ e ameninflatæ sæ°øi 
piardæ locul øi cæ n°are decât o soluflie înaintea ei: îndepærtarea lui Puiu 
Dumitrescu cu Ella lui cu tot. Duduia a intrat cu atât mai bine în planul 
lui Titulescu, cu cât îi era mai uøor sæ vorbeascæ Regelui numai de Puiu 
decât øi de Ella,  de fricæ sæ nu dea Regelui idei. Regele a cedat în cele din 
urmæ øi astfel Titulescu a obflinut prin dna Lupescu o mazilire, pe care, pe 
calea politicæ, ar fi obflinut°o cu greu, dac°ar fi obflinut°o. 

Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri (6 
februarie 1934), în Monarhia de Hohenzollern væzutæ de contemporani, Editura 
Politicæ, Bucureøti, 1968, pp. 531–533.

NOTE

1 Vezi Petre fiurlea, Carol al II°lea øi Camarila Regalæ, Editura Semne, Bucureøti, 2010, 
passim.

2 Næscutæ Comøa, soræ de mamæ cu Gong. Fostæ metresæ a lui Strige Chrissoveloni øi væduvæ 
legitimæ a lui Henri Manu, fiul lui Costicæ [n. C.A.].

3 Lâncedæ frumusefle, blondæ øi ea, dar plicticoasæ, culeasæ în seraiul flaflei Lorenz. Dupæ ce a 
læsat pe Puiu, a luat pe Ræfleanu (mai târziu soflul dotal al lui Pussy Callimachi) øi dupæ ce a læsat 
øi pe acesta a cæzut jos de tot… [n. C.A..].
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Constantin Argetoianu

„Ilustrul protagonist al falimentului european“

[Bucureøti], 13 aprilie 1937

Domnul Titulescu poftit la banchetul congresului organizat de 
Association médicale des bords de la Mediterranée i°a tras un discurs1 
mondial în favoarea Genevei, a securitæflii colective øi a pacturilor suprapuse. 
Cu toatæ reclama unei anumite prese, ilustrul protagonist al falimentului 
european n°a putut sæ reînvie o stare de lucruri moartæ. Discurs funerar. 
Vedeta de la Societatea Nafliunilor ajunsæ sæ facæ politicæ cu doftorii øi cu 
spiflerii, ce decædere! Sic transit… 
 În aceeaøi zi, dl Eden (Anthony, pour les dames) s°a læsat øi el în 
scæri la Camera Comunelor, glorificând acfliunea, organizaflia, importanfla 
øi fidelitatea faflæ de S.D.N. øi lealitatea Micii Înflelegeri, din care a fæcut 
arbitra pæcii europene! Anglia lui Pitt2 øi a lui Palmerston3 în genunchi 
înaintea sârbilor, cehilor øi valahilor, iatæ un spectacol neprevæzut! Anarhie 
peste tot!

Constantin Argetoianu, Însemnæri zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), 
[Bucureøti], 13 aprilie 1937, ediflie de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, 
Bucureøti, 1999, p. 184; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ 
(1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 41, pp. 766–767.

NOTE

1 Nicolae Titulescu, « L’Intangibilité des frontières est la condition première de la concorde 
internationale » / „Intangibilitatea frontierelor este condiflia primæa înflelegerii internaflionale“, 
discurs flinut la Societatea Medicalæ a Litoralului Mediteranean, Cap Martin, 11 aprilie 1937, 
în Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, ediflie îngrijitæ de George G. Potra øi Constantin I. 
Turcu; studiu introductiv de George G. Potra, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, 
pp. 484–491; 476–483.

2 William Pitt, conte de Chatham (1708–1778). Om politic øi de stat britanic.
3 Henry Temple Palmerston (1784–1865). Om politic øi de stat britanic.
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Constantin Argetoianu

„Dl Titulescu s°a preocupat numai øi numai de situaflia D°Sale 
personalæ, a voit sæ joace rol de vedetæ europeanæ, sæ vorbeascæ 
în numele a 70 de milioane de suflete, øi s°a sinchisit mai mult 
de presa europeanæ decât de interesele flærii sale“

[Paris], 28 aprilie 1937
 
 Væzut ieri dupæ amiazæ pe Yvon Delbos. Bærbat simpatic, simplu, 
bine crescut. Am cæutat øi cred cæ am reuøit sæ pun cu el douæ lucruri la 
punct: 1) Cæ nimeni în România nu e împotriva alianflei cu Franfla øi 2) cæ 
aøa°zisele partide de dreapta, mai ales Garda de Fier, nu sunt întru nimic 
înfeudate Berlinului. Delbos s°a mirat când i°am spus cæ nici Garda de Fier 
nu urmærea o politicæ diferitæ, în materie de alianfle, de aceea a tuturor 
românilor, pentru care Mica Înflelegere øi alianfla româno°francezæ ræmân 
piatra fundamentalæ în concepflia echilibrului european. 

Am vorbit øi de amicul nostru comun Titulescu, ceea ce mi°a fost 
un prilej ca sæ atrag atenflia ministrului francez asupra posibilelor intrigi pe 
care færæ îndoialæ delæsata odaliscæ va încerca sæ le flese în cercurile politice 
franceze. Cât timp calomniile øi minciunile lui m°au avut pe mine flel, 
lucrul era færæ importanflæ pentru relafliile franco°române. Cæ eram eu sau 
nu, boøofil, antigenevist, francofob øi câte altele – însuøirile øi simpatiile 
mele nu puteau schimba nimic din ce era. Dar acum nu mai eram eu – care 
îi tæiasem la un moment dat drumul – flinta perfidelor sale atacuri, ci Regele, 
care færæ îndoialæ îl debarcase în mod cam brutal. Titulescu încearcæ sæ 
prezinte, cum a fæcut°o deja de altmintreli, îndepærtarea sa ca motivatæ pe 
o schimbare totalæ de orientare politicæ. Am explicat lui Delbos adeværatul 
motiv al excluderii lui Titulescu din guvern1: hotærârea Regelui Carol de a 
conduce în persoanæ politica noastræ externæ, de a fi propriul sæu ministru 
de Externe – øi nicidecum intenflia de a schimba politica urmatæ pânæ la 
acest gest de eliberare de ordin exclusiv personal. Aceastæ politicæ n°a 
inventat°o Titulescu de altmintreli, care – dupæ cum mi°am permis sæ 
reamintesc ministrului de Externe francez – n°a fost decât sæ se conformeze 
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directivelor stabilite înainte de chemarea lui la guvern, directive pe care 
le°am definit mai sus øi pe care le vor urma cu fidelitate øi succesorii dlui 
Titulescu. Dl Titulescu n°a fæcut decât sæ compromitæ alianflele noastre 
interpretându°le instrumentele în afaræ øi peste spiritul lor propriu. Dl 
Titulescu s°a preocupat numai øi numai de situaflia D°Sale personalæ, a voit 
sæ joace rol de vedetæ europeanæ, sæ vorbeascæ în numele a 70 de milioane 
de suflete, øi s°a sinchisit mai mult de presa europeanæ decât de interesele 
flærii sale. Am insistat asupra cazului patologic pe care°l reprezintæ acest om 
de un incontestabil talent de vorbæ øi de o mare pætrundere intelectualæ. 
Am gæsit chiar ca sæ°l caracterizez „une formule dont je suis pas mécontent“2 
cum zicea un personaj din nu mai øtiu care piesæ a lui Flers3: „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“4. Delbos a avut aerul sæ gæseascæ formula bunæ; în tot 
cazul a fæcut haz de ea. Am adæugat ministrului francez cæ la Paris în 
cercurile politice se face marea greøealæ de a se confunda România cu 
Titulescu øi viceversa. „E numai presa, øi d°ta øtii pentru ce“ – a întâmpinat 
interlocutorul meu. „E øi vina multor români“, am completat eu. „Nu 
îndræzneam sæ o spun“, a încheiat Delbos. Am mai vorbit amândoi de 
Titulescu cu prietenie, de relafliile flærilor noastre cu un viu interes øi ne°am 
despærflit buni prieteni. Cred cæ am dat „un croc en jambe“5 încercærilor de 
sabotare pe care Titulescu a venit sæ le punæ la cale în Paris øi cæ am fæcut 
un bun serviciu Regelui. Nu mæ costæ nimic, øi flineam sæ°l fac pe amicul 
meu Titulescu sæ mæ simtæ, pe propriul sæu teren de manevræ. Am avut 
impresia, pæræsind pe Delbos, cæ øi franflujii s°au plictisit cu palinodiile 
caraghiosului care ne face de râs închipuindu°øi cæ e un factor determinant 
al politicii europene.

Constantin Argetoianu, Însemnæri zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), 
[Paris], 28 aprilie 1937, ediflie de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureøti, 
1999, pp. 203–205; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 
1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 61, pp. 802–804.
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NOTE

1 George G. Potra, Din culisele demiterii lui Nicolae Titulescu. Treptele dizgrafliei (I–III), în 
„Magazin Istoric“, an XXI, nr. 3 (240), martie 1987, pp. 22–26; nr. 4 (241), aprilie 1987, 
pp. 22–26, 32; nr. 5 (242), mai 1987, pp. 28–32.

2 O formulæ de care nu sunt nemulflumit. (fr)
3 Robert Pellevé de La Motte°Ango, marquis de Flers (1872–1927). Scriitor, jurnalist øi 

diplomat francez. Studii universitare în litere øi drept. A lucrat la Paris la periodicele „Le Soleil“; 
„Le Figaro“; „Le Gaulois“. Un mare prieten al poporului român, înfocat susflinætor al idealului 
naflional românesc. În anii Primului Ræzboi Mondial a contribuit la menflinerea legæturii Marelui 
Cartier General român cu trupele Aliate de pe frontul de la Salonic, efectuând un zbor cu avionul 
de la Iaøi la Salonic. Dupæ terminarea ræzboiului, s°a reîntors la Paris, unde a fost director literar 
al revistei „Le Figaro“ (1921). Membru al Academiei Franceze (1920). Membru de onoare stræin 
al Academiei Române (11 iunie 1919). 

4 Dl Titulescu nu trebuie sæ ne surprindæ prin manifestærile sale câteodatæ neaøteptate: decæ
derile øi rateurile sale fizice îi furnizeazæ materialul potenflialului sæu moral øi intelectual. (fr.)

5 O piedicæ. (fr.)

Constantin Argetoianu

„Titulescu […] vrea sæ se impunæ în România prin zarva pe care 
o face în Occident“

[Bucureøti], 28 iunie 1937

Titulescu e dezlænfluit øi°øi face de cap. Vrea sæ se impunæ în 
România prin zarva pe care o face în Occident, graflie complicitæflii presei 
iudeo°democratice øi a câtorva amici. E cea mai siguræ metodæ ca sæ sape 
un øanfl øi mai adânc între dânsul øi Regele Carol al României øi al Poloniei(!). 
Ziarele ne aduc ecoul unei noi conferinfle1 pe care a flinut°o la Bordeaux, 
unde acest mutilat al naturii a fost poftit de mutilaflii de ræzboi. Conferinflæ 
cu subiect general: securitate, pace, rahat. Lecflii Angliei, Franflei (mai ales), 
lumii întregi. Titulicæ Pæturicæ începe sæ vorbeascæ ca Messia. Sæ fie 
Balamucul în perspectivæ?

Ce e nostim (aproape un sacrilegiu din partea mutilaflilor) e cæ con
ferinfla sa a fost „cuplatæ“ cu una a unui domn Chastenet, primarul „unei 
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comune din Gironde“ (zic ziarele!), care a vorbit despre Statele Unite! 
O orgie de democraflie, dupæ cum se vede! Iar dupæ conferinflæ, ilustrul 
mutilat prin persuasiune a fost særbætorit la gazeta „Petite Gironde“ de 
cætre directorul ei, dl Chapon(!!!). Ciudate coincidenfle de nume.2 Sæ nu fi 
fost særbætoarea democrafliei, ci a neputinflei?

Constantin Argetoianu, Însemnæri zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937), 
[Bucureøti], 28 iunie 1937, ediflie de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureøti, 
1999, p. 321; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 
1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 185, pp. 1 153–1 154.

NOTE

1 Nicolae Titulescu, « On ne peut pas sauvegarder la paix, qu’en luttant pour le droit » / „Nu 
putem salva pacea decât luptând pentru drept“, conferinflæ flinutæ la Asociaflia Ofiflerilor Mutilafli øi 
a Foøtilor Combatanfli, Bordeaux, 26 iunie 1937, în Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, 
ediflie îngrijitæ de George G. Potra øi Constantin I. Turcu; studiu introductiv de George G. 
Potra, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, pp. 700–719; 682–699.

2 Memorialistul sugereazæ un joc de cuvinte: chapon (fr.) – clapon (cocoøel castrat); chaste 
(fr.) – cast, curat, onest, modest.

Constantin Argetoianu

„Au primit ordin sæ øteargæ numele «Nicolae Titulescu»“

[Bucureøti], 3 iulie 1937

Tabacovici øi Macovei (directorul C.F.R.) mi°au spus incidental 
(vorbeam despre numele gærii Mogoøoaia, urât, cacofonic øi lipsit de sens, 
care trebuie schimbat în cel de „Bæneasa“) cæ toate numele de „oameni“ 
(sunt peste 200) cu care au fost împodobite gærile noastre vor fi înlocuite 
prin nume topografice. Am priceput cântecul: se vede cæ au primit ordin1 
sæ øteargæ numele „Nicolae Titulescu“ de pe gara Halmeu2 øi Tabacovici 
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pour doser la pilule3 patronului sæu, a obflinut øi a hotærât sæ se schimbe 
toate. Bine øi aøa. Noua garæ Mogoøoaia va fi øi ea botezatæ „Bæneasa“.

Constantin Argetoianu, Însemnæri zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), 
[Bucureøti], 3 iulie 1937, ediflie de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureøti, 
2001, pp. 13–14; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 
1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 187, p. 1 155.

NOTE

1 Din 1966, numele Nicolae Titulescu a fost atribuit în toate zonele flærii unor localitæfli, stræzi 
øi bulevarde, instituflii de învæflæmânt preuniversitar, unor facultæfli øi universitæfli, institute de 
cercetare, mari amfiteatre (la muzee, facultæfli de øtiinfle umaniste, Parlamentul României) ø.a.

2 Tabacovici, preøedintele Consiliului de Administraflie la C.F.R., a dat gærii Halmeu numele 
lui Titulescu, din platitudine [n. C.A..].

3 Pentru a îndulci pilula (fr.).

Constantin Argetoianu

„Înrâurirea lui Monsieur Titulesco“

[Bucureøti], 17 iulie 1937
 
 Înapoiat ieri°searæ la Bucureøti, gæsesc un plic de la Antoine Bibescu1, 
cu urmætorul bileflel2: 
 „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“.3 
 Pe lângæ bileflel, douæ tæieturi din „Echo de Paris“ øi una din 
„L’Humanité“ cu articole semnate de Pertinax øi de Péri. 
 „Höchst interessant!“4 
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 Vechea øi cunoscuta metodæ a lui Titulescu, de a mærturisi personal 
prietenie øi devotament (sunt sigur cæ la Paris, dacæ l°a primit, s°a gudurat 
ca un câine la picioarele Regelui), de a monta campanii duse de alflii øi de 
a protesta împotriva lor. 
 Dar de data asta ømecherul øi°a dat în petec sau, mai bine zis, n°a 
avut noroc, cæci vinovatul nu e el. Articolul lui Péri în „L’Humanité“ a 
ieøit cu portretul lui Titulescu în mijlocul coloanelor! Au trebuit sæ fie scene 
inenarabile, convulsiuni øi leøinuri… 
 Articolul lui Péri e de o raræ violenflæ împotriva lui Beck (pe care°l 
trateazæ de trædætor expulzat din Franfla dupæ cererea mareøalului Foch) øi 
a Poloniei øi plin de insinuæri perfide la adresa României øi a Regelui sæu. 
Articolul sfârøeøte prin urmætorul alineat: 
 „Les Français qui veulent la paix ont choisi5. 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“.6 
 Dl Péri ajunge la aceste amabilitæfli printr°o naturalæ deducflie, 
pornind de la argumentele lui Monsieur Titulesco, pe care°l citeazæ øi°l 
acoperæ cu flori. Pe el øi Cehoslovacia. Pentru noi numai noroi. Deja arti
colul e intitulat: Les émissaires du Führer s’agitent : le roi Carol et le colonel 
Beck7 øi, înainte de a ajunge la concluzia mai sus reprodusæ, 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 atten drisse
ment comique ses déclarations. Coupable aveuglement; Carol sert dans ces 
conjonctures la cause du colonel, c’est a dire la cause du Führer!“8 
 Cæ un ziar ca „L’Humanité“, înfeudat comunismului øi Moscovei, 
scrie asemenea baliverne øi trateazæ cu atâta lipsæ de deferenflæ pe suveranul 
unei flæri aliate, se mai pricepe – dar pentru obræzniciile dlui Pertinax, 
publicate într°un ziar de ordine ca „Echo de Paris“, nu existæ explicaflii în 
afaræ de înrâurirea lui Monsieur Titulesco. 
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 Scrise cu venin, articolele lui Pertinax mai sunt øi tâmpite. Într°unul, 
despre vizita Regelui Carol la Varøovia, scribul „care nu ia parale“ acuzæ pe 
Regele Carol øi pe colonelul Beck de complicitate în vederea stabilirii 
dictaturii în cele douæ flæri øi a cuceririi Ucrainei! Mai departe, scribul 
desluøeøte cæ dupæ ce Monsieur Titulesco a încheiat, prin definiflia agre
sorului (!), un tratat de prietenie cu Sovietele øi „a sterilizat astfel alianfla 
polono°românæ“, Regele l°a concediat øi s°a aruncat în braflele lui Beck, 
înclinând mult sæ rupæ cu politica francezæ. Ca dovadæ a acestei din urmæ 
tendinfle, Pertinax citeazæ câteva cuvinte dintr°un interviu dat de Rege unui 
ziar polonez, „Ilustrowany Kurier Codzienny“, øi conchide cæ România øi 
Polonia nu pot ræmâne simultan aliaflii Franflei, beneficiarii armamentelor 
ce aceasta le procuræ, øi totodatæ adversarii ei pe planul politicii lor externe. 
Ura cu care vorbeøte de Beck dezvæluie originea informafliilor dlui Pertinax; 
silueta lui Titulescu se designeazæ în spatele lui.

Constantin Argetoianu, Însemnæri zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), 
[Bucureøti], 17 iulie 1937, ediflie de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureøti, 
2001, pp. 42–44; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 
1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 218, pp. 1 199–1 201.

NOTE

1 Anton Bibescu (1878–1950). Diplomat român. Studii liceale în Marea Britanie øi Franfla. 
Licenfliat în litere øi drept la Paris. A intrat în diplomaflie în 1900. Secretar de legaflie la Paris. 
Consilier de legaflie la Londra, Petrograd. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la 
Washington (1 noiembrie 1920–1 februarie 1926); Madrid (1 martie 1927–1 august 1929; 16 
februarie 1930–1 iulie 1933). Pus în disponibilitate la 22 noiembrie 1933. 

2 Pentru „ræzboiul“ Nicolae Titulescu–Anton Bibescu, vezi George G. Potra, Titulescu la 
Londra (3). Anton Bibescu, inamicul nr. 1, în „Lumea“, an XIII, nr. 11 (163), 2006, pp. 55–57 øi 
George G. Potra, N. Titulescu în SUA øi Canada. Repere ale unui itinerar politico°diplomatic, în 
„Revista româno°americanæ“, editatæ de Asociaflia „Amicii Statelor Unite“, seria a doua, ianuarie 
2012, nr. XXII–XXIII, pp. 149–244.

3 Dl Titulescu a profitat de prietenia cu Pertinax øi dna Tabouis pentru a ataca România la 
Paris. A fæcut ca amicii sæi ruøi sæ intervinæ pe lângæ dl Gabriel Péri, redactorul de politicæ externæ 
al ziarului boløevic „L’Humanité“. Comentariile sunt de prisos. (fr.)

4 Extrem de interesant! (germ.)
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5 E vorba de douæ alternative „fixate“ Franflei de Monsieur Titulesco, în conferinfla sa de la 
Bordeaux [n. C.A.].

6 Francezii care doresc pacea au ales. Dar aceastæ alegere presupune din partea guvernului 
francez o anumitæ atitudine. Dupæ manifestærile de la Varøovia, Franfla trebuie sæ spunæ colonelului 
polonez øi monarhului confuz de la Bucureøti cæ sunt afronturi care n°ar putea fi tolerate. (fr.)

7 Emisarii Führer°ului se agitæ: Regele Carol øi colonelul Beck. (fr.)
8 Trebuie spus cæ dl colonel Beck gæseøte o audienflæ favorabilæ la Regele Carol. Periodic, 

Suveranul face declaraflii de dragoste Franflei. Øi chiar se întâmplæ ca la Paris, unele ziare de 
stânga sæ se lase prinse în aceastæ comedie øi reproduc cu comicæ tandrefle aceste declaraflii. 
Vinovatæ orbire; Carol serveøte în aceste împrejuræri cauza colonelului, mai bine zis cauza 
Führer°ului. (fr.)

Tudor Arghezi

Precupeflul

Pânæ acum douæzeci de ani oltenii noøtri, de la Jii øi de pe Amaradia, 
treceau drept niøte buni negustori; bogætaøii: de sæmânflæ; særacii: de partea 
din aer, verde, a sæmânflii. Un cântar agil, fabricat dintr°o ghiulea cu inel, 
preumblatæ pe un ræboj de fier, prin crestæturi,descumpænea tirizia concavæ, 
totdeauna în folosul zarzavagiului din Gorj. Cu ajutorul acestui aparat al 
echilibrului instabil, sætenii din cele cinci judefle de peste Olt, surâzând øi 
mobili în pledoariile lor færæ sfârøit, purtætori de cobilifle grele øi de marfæ 
frumoasæ vie, au sustras magnetic din capitalul oraøelor, leu dupæ leu, pol 
dupæ pol øi sutar dupæ sutar, transportând prada pe ouæ øi pe drægænele 
acasæ. Oltenii vin øi se duc toatæ vremea între oraøe øi vatræ, ca rânduneaua 
care îøi construieøte gospodæria confortabilæ din firimituri, ciupind noroiul 
øi ridicându°l în streøini.

Oltenii aleargæ de cincizeci de ani pe toate drumurile flærii færæ sæ se 
poticneascæ. Ei s°au întors cu toflii acasæ necontenit øi în oraøe au træit 
izolafli în lumea lor, olteneascæ færæ amestec, jucând duminica bætuta, 
printre curci, la sunetul fluierului din brâu. Unguroaicele de la bucætærie, 
prin mâna cærora trece în buzunarul purtat la gât al oltenilor, banul bun al 
boierului, au cunoscut numai mierea verbalæ a zarzavagiului øi atâta timp 
cât a cumpærat, zarzavagiul nu s°a coborât în subsol sæ legene grafliile 
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macerate în sosuri ale servitoarei; el a stat la „odaia“ lui øi a pæzit datina 
dragostei din sat, stæpânitor întreg al instinctelor øi al ispitei.

Când a intrat pe drumurile celelalte, ale inteligenflii øtiinflifice, 
olteanul s°a vædit deopotrivæ destoinic øi repede a cucerit øi piafla intelec
tualæ – øi în patruzeci de ani a dat naøtere unui diplomat de statura dom
nului Titulescu, marele nostru Precupefl. Dovlecei, dovlecei: noi smo chine, 
noi alune, noi alune, noi roøcove, noi; Precupeflul României e furnizorul 
aproape exclusiv de idei øi soluflii al Europei Occidentale. Merele lui au 
plæcut chiar când a dat drumul unui creflesc între Mussolini øi Poincaré. 
Chamberlain1 consumæ exclusiv din coøul precupeflului nostru. Øi chiar 
atunci când poamele lui par niflel bætute, flæmândul nu le vede øi le mænâncæ, 
înainte de°a le fi observat; cæci pe când precupeflul tomneøte, vorba lui joacæ, 
mintea lui înfæøoaræ, farmecul lui amefleøte, øoapta seduce.

Unguroaicele politice au încercat sæ°l ducæ în subsol; el îøi face 
serenada numai la fereastræ! Bucætæria pute øi lui îi plac særutarea øi mirosul 
de razachie al fluierului, pe care cântæ. Pe nebægate de seamæ, Precupeflul 
nostru a transportat încet acasæ, în lei, în poli øi în sutari averile, din care 
træiesc popoarele øi se împuternicesc: prestigiul.

1928

T. Arghezi, Precupeflul, în „Bilete de papagal“, nr. 25, 1 martie 1928, p. 1; vezi øi 
Tudor Arghezi, N. Titulescu, în Scrieri, vol. 33 (Proze), Editura Minerva, 
[Bucureøti], 1983, pp. 83–84.

NOTE

1 Sir Joseph Austen Chamberlain.
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Mihail Arion

„Nemærginita plæcere ce°mi face totdeauna tot ce vine de la 
Domnia Voastræ“

Bucureøti, 18 iunie 1939

Mult iubite domnule ministru,
Aflu de la Cotty1 cæ s°au rætæcit rândurile ce v°am scris la 10 iunie, 

ca sæ væ spun c°am primit afectuoasa Domniei Voastre scrisoare din 28 
mai, scrisoare pe care am citit°o cu mult interes øi de care n°am lipsit sæ mæ 
pætrund; ea mi°a fæcut nemærginita plæcere ce°mi face totdeauna tot ce 
vine de la Domnia Voastræ.

În ce priveøte articolele din „L’Odre“, pe care Cotty îmi scrie cæ mi 
le°afli trimis odatæ cu scrisoarea Domniei Voastre, trebuie sæ væ previn cæ 
nu le°am primit. Mi°am putut însæ procura din stræinætate „L’Ordre“ din 
1 iunie, împreunæ cu celelalte articole apærute în „L’Époque“ øi „Daily 
Express“. Socot zadarnic sæ insist asupra interesului øi satisfacfliunii cu care 
le°am citit pe toate; o bænuifli, desigur, færæ s°o mai spun; ele mi°au reamintit 
multe din cele træite alæturi de Domnia Voastræ øi din cele prevæzute de 
Domnia Voastræ…

Peste câteva zile plec, împreunæ cu Mimi, pe toatæ vara, la Trifeøti.
Amândoi ræmânem ai Domniei Voastre credincioøi prieteni øi væ 

trimitem toatæ dragostea noastræ.
(ss) Micha Arion

Scrisoare, Bucureøti, 18 iunie 1939, Mihail Arion, fost secretar general al MAE, 
cætre Nicolae Titulescu, la Paris − AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

NOTE

1 Constantin (Cotty) C. Stoicescu (1885–m.?). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat 
øi doctor în drept al Universitæflii din Paris. Avocat al Ministerului de Finanfle (1913–1925) øi 
membru al Consiliului Juridic al Ministerului Afacerilor Stræine. În anii 1929–1930, a fost trimis 
la Budapesta, Paris øi Atena, ca reprezentant al Ministerului Afacerilor Stræine, pentru a negocia 
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diferite convenflii internaflionale cu caracter juridic încheiate de statul român. Ministru de Justiflie 
(15 februarie 1941–14 august 1942).

Gheorghe Athanasescu

„Uræri de reuøitæ în extrem de importanta misiune ce v°a fost 
încredinflatæ“

Str. Lascær Catargi 19
Iaøi, 15 septembrie 1931

Mult stimate øi iubite domnule Titulescu,
Vestea realegerii1 d°træ la preøedinflia Ligii Nafliunilor „în timpurile 

dificile“ de azi øi°n condifliunile în care a fost efectuatæ, îmi dæ prilejul 
fericit de a væ trimite cælduroase felicitæri, însoflite de cele mai fierbinfli 
uræri de reuøitæ în extrem de importanta misiune ce v°a fost încredinflatæ.

Sentimentele ce mæ îndeamnæ a væ adresa aceste rânduri izvoræsc 
principalmente din mulflæmirea øi mândria ce resimt cæ alesul Ligii 
Nafliunilor, organismul internaflional cel mai important pentru progresul 
omenirii prin înflelegere, este unul din cei mai aleøi fii ai flærii. La aceste 
sentimente se adaugæ øi cele personale de veche øi neclintitæ considerafliune 
ce væ pæstrez.

Profit de ocaziune spre a væ ruga sæ prezentafli øi doamnei Titulescu 
omagiile mele respectuoase.

Devotat  
 General adjutant 
 (ss) Gh. Athanasescu

Scrisoare, Iaøi, 15 septembrie 1931, general adjutant Gheorghe Athanasescu cætre 
Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la 
Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET. Fond 
Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 403, pp. 1 123–1 124.
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NOTE

1 Vezi discursul flinut de Nicolae Titulescu, în calitate de preøedinte, la deschiderea celei de a 
XII°a sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor, Geneva, 7 septembrie 1931, în SDN, A, 
XII (1931), Supplément Special nr. 93, doc. 6, pp. 30–31; Nicolae Titulescu, Documente 
diplomatice, colectiv de redacflie: George Macovescu, redactor responsabil; Dinu C. Giurescu, 
Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin I. Turcu, Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, 
doc. nr. 214, pp. 376–379.

Joseph Avenol

„Credincioasa øi lunga prietenie ce væ pæstrez“

La mesagiile prezidenflilor Adunærii1 øi Consiliului2, adaug urærile 
mele cele mai cælduroase, inspirate de credincioasa øi lunga prietenie ce væ 
pæstrez.

Telegramæ, [21 septembrie 1936], Joseph Avenol, secretar general al Societæflii 
Nafliunilor cætre Nicolae Titulescu, în „Dreptatea“, 24 septembrie 1936.

NOTE

1 Adunarea Societæflii Nafliunilor.
2 Consiliul Societæflii Nafliunilor.

Alexandru Averescu

„Sæ crezi în neschimbata mea afecfliune øi în considerafliunea 
deosebitæ ce°fli pæstrez“

25.VII.[19]23

Iubite domnule Titulescu, 
 Când ai pæræsit flara, pentru a merge la Londra, mi°ai spus cæ ai 
intenfliunea sæ te flii vreo doi ani departe de politicæ, din care cuvinte am 
tras concluzia cæ nu erai hotærât sæ o pæræseøti pentru totdeauna.  
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 Cu riscul de a fi indiscret, dar pe baza bunelor raporturi ce°au 
existat între noi, îmi iau libertatea sæ te întreb dacæ mai persiøti øi azi în 
ideea ce aveai în toamna 1921. 
 Aø dori sæ øtiu aceasta pentru cæ, aøa cum stæteau lucrurile atunci, 
eram îndreptæflit a presupune cæ dacæ ai fi reintrat în politicæ era mai mult 
ca probabil sæ batem împreunæ iaræøi aceeaøi potecæ. 
 Sæ nu tragi concluzia cæ este în aer vreo schimbare de regim, dar 
desigur cæ într°o zi liberalii vor trebui sæ plece. Între diferitele viitoare 
posibilitæfli, desigur cæ nu pot exclude øi pe aceea a revenirii Partidului 
Poporului. Care ar fi intenfliunea d°tale în cazul unei asemenea eventualitæfli 
øi care ar fi sfera de activitate care fli°ar surâde mai mult? 
 Mæ cunoøti prea bine pentru ca sæ nu am teama cæ m°ai bænui cæ 
voiesc sæ te ademenesc. De aceea pot sæ°fli spui cæ revenind în mijlocul 
foøtilor d°tale colegi ai gæsi o atmosferæ de caldæ cordialitate, iar la mine 
încæ nealteratæ o dorinflæ despre care fli°am vorbit, nu øtiu dacæ personal sau 
prin intermediul regretatului nostru amic comun Duiliu Zamfirescu. 
 Îfli mulflumesc foarte mult pentru „Times“, dar mæ tem cæ în loc sæ 
fie o expediflie în a doua citire, este un abonament în regulæ. În cazul acesta 
va trebui sæ græbeøti ridicarea valutei la al pari1 cæci altfel m°ai ruinat. 
 Oricare va fi ræspunsul dtale, te rog sæ crezi în neschimbata mea 
afecfliune øi în considerafliunea deosebitæ ce°fli pæstrez.

(ss) General Averescu

Pe plic:
S.E. Titulesco
Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Roumanie
Londres
À la Légation royale de Roumanie
Anglia

Scrisoare, 25 iulie 1923, generalul Alexandru Averescu cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra – AFET, Fond 
Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
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Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 7, pp. 484–485.

NOTE

1 La paritate. (it.)

Alexandru Averescu

„Acest farsor vrea sæ vorbeascæ despre cruflare“

10 aprilie 1931
Lucru curios, Averescu nu mi°a comunicat nimic ce i°a propus 

Titulescu ieri øi ce au vorbit azi. S°a convocat pentru astæ searæ comitetul 
de direcflie1. Nu prevæd nicio tulburare deosebitæ pentru aceastæ øedinflæ.

Ora 5 jumætate dupæ masæ, vizita lui Averescu. Pe neaøteptate m°am 
pomenit cu mareøalul, care a trecut pe la mine venind de la Palat, unde a 
fost în audienflæ, ca øi ceilalfli øefi de partid. Øi°a dat seama, se pare, cæ°n 
fierberea actualæ a læsat sæ treacæ prea multe zile færæ sæ ne vedem. Ce 
gânduri vor fi trecut prin capul lui în acest ræstimp, ce întrebæri øi°a pus, 
cum a suportat oare protestærile ambifliei zbiciuite øi ce proiecte a schiflat în 
legæturæ cu raporturile noastre viitoare?

Din toate aceste, masca lui nu trædeazæ nimic. E o admirabilæ stæ
pânire de sine, care a fost totdeauna apanagiul acestui om°disciplinæ øi care 
se menflin în toatæ plenitudinea la vârsta lui. A intrat în casæ, acelaøi zâmbet 
senin, a fost amabil cu nevastæ°mea ca totdeauna, a cerut ceai øi fligæri øi a 
angajat conversaflia cu aceleaøi aere de intimitate ca de alte dæfli, dând 
impresia cæ e stræin cu desævârøire de micile cancanuri care în timpul din 
urmæ au trecut alæturi de dânsul. Vine sæ°mi spuie ce a vorbit cu Titulescu 
øi cu Regele. Cel dintâi l°a væzut øi ieri øi azi: au stat de vorbæ pe îndelete, 
cu obiønuitele retrospecfliuni în discuflie, cum e obiceiul generalului. 
Titulescu i°a arætat dorinfla lui de a°l vedea personal într°un guvern prezidat 
de el pentru care îi cere sprijinul. I°a ræspuns cæ nu crede în aceastæ 
combinaflie, dar cæ nu°l lipseøte de ajutorul partidului øi primeøte sæ°i delege 
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oameni. Mareøalul nu°l poate lua în serios pe fostul lui ministru de la 
Londra, care cu gesturile lui risipitoare l°a exasperat când era øef de guvern. – 
„fii°aduci aminte, continuæ el cu un surâs uøor disprefluitor, i°am trimis 
atunci o scrisoare în care l°am rugat sæ nu mai expedieze telegrame interminabile 
øi sæ°mi facæ rapoartele în scrisori trimise cu poøta. I°am numærat eu cuvintele 
dintr°o telegramæ færæ nicio importanflæ. Costa 11 mii de lei. Acest farsor vrea 
sæ vorbeascæ despre cruflare. Sunt 3 ani de când, trecând prin Italia, cineva 
mi°a arætat într°o revistæ o fotografie: Titulescu cu suita lui. Erau vreo 12 
inøi. Cælætorea cu un fast de maharadje øi speria lumea cu risipirile lui. Îmi 
reamintesc, prietenul italian se uita mirat la mine: – «Ministrul dumneavoastræ 
la Londra dæ impresia cæ suntefli cea mai bogatæ flaræ din lume, tocmai atunci 
când guvernul de la Bucureøti trece pe sub furcile caudine în cæutarea unui 
împrumut». Iatæ omul care vrea sæ salveze finanflele flærii.“2

Averescu e perfect convins cæ încercarea lui Titulescu, dacæ va izbu
ti, înseamnæ pentru flaræ o primejdie. El øi°a fæcut planul. Trebuie sæ recu
nosc cæ hotærârea lui e pe deplin justificatæ. Singura cale în împrejurærile 
de azi; e øi posibilæ øi politicæ. Mi°a spus aøa: – „Astæ°searæ, la comitetul de 
direcflie, dacæ°l flinem, eu voi aræta propunerea care mi se face, voi spune cæ nu 
cred în rostul unui guvern de concentrare personal, deci nu voi participa la el, 
las însæ comitetul sæ chibzuiascæ neinfluenflat de nimeni øi sæ decidæ. Pentru a 
nu înrâuri cu nimic hotærârea, voi ruga pe Coandæ sæ prezideze øi eu mæ voi 
retrage în camera de alæturi pentru tot timpul discufliei. Voi reveni apoi øi voi 
comunica comitetului de direcflie cæ pentru durata acestei guvernæri la care 
participæ partidul, eu mæ voi retrage de la conducerea lui efectivæ, læsând°o 
aceasta delegafliei prezidenfliale. Mai târziu, când lucrurile se vor schimba øi 
încercarea lui Titulescu se va dovedi neizbutitæ, cum cred eu cæ va fi, atunci 
voi ieøi eu din rezervæ øi voi remorca partidul dupæ mine“. Formula e, desigur, 
inteligentæ, mascheazæ în mod abil o amæræciune, înconjuræ o rupturæ, nu 
lipseøte partidul de beneficiile momentului, ferindu°l astfel de destræmare, 
øi°i pæstreazæ platforma unei manifestæri de mâine. În treacæt fie zis, dacæ 
pânæ la urmæ va pæstra acest punct de vedere, Averescu iese din vâltoarea 
actualæ øi cu o argumentare de prestigiu øi cu posibilitæfli pentru un viitor 
apropiat. În fafla evaporærii nu prea îndepærtate a legendei3 Titulescu care 
uzeazæ pe tofli, el se pæstreazæ singura rezervæ. În acest sens a vorbit øi 
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Regelui Carol în cuvântarea care a flinut°o; la început [acesta] a fost solemn 
øi grav, nelipsindu°i chiar o nuanflæ combinatorie [cominatorie ? – n.n. 
G.G.P.] când a spus cæ dacæ nu va reuøi în dorinfla lui de a strânge laolaltæ 
toate forflele va øti ce sæ facæ. Averescu nu s°a læsat impresionat de acest 
limbaj forte, a ræspuns blând, tacticos øi ferm: „Sire, la Majestatea Voastræ 
vorbeøte încercarea, la mine experienfla. Ideile mele sunt cunoscute. Conøtiinfla 
nu°mi îngæduie sæ particip la o acfliune în care nu cred, dacæ numai una la 
mie ar fi cæ dreptatea e de partea mea øi atunci s°ar justifica atitudinea ce am! 
Pentru a nu pune însæ niciun obstacol, partidul meu væ este la dispoziflie. Mai 
mult, toatæ vremea cât va dura acest guvern mæ dau la o parte, renunfl la o 
activitate politicæ. Sunt gata chiar sæ plec în stræinætate“. Vorbele rare ale 
mareøalului, care°mi relateazæ vizita lui, sunt destul de miøcætoare: – „Regele 
ce°a ræspuns?“, întreb eu. – „A pierdut cu totul nota solemnæ øi a ræmas pe 
gânduri. I°am urat særbætori fericite respectuos øi ne°am despærflit cordial 
spunându°mi cæ luni ne va consulta din nou“. Am hotærât sæ amânæm comi
tetul de direcflie deci pentru luni seara, neavând un obiect special de discutat 
øi pærându°ni°se amândorura mai potrivit sæ nu ne descoperim încæ jocul. 
Conversaflia noastræ s°a lungit apoi calmæ, depæøind cu încetul problemele 
de actualitate, îndrumând°o spre amintiri de demult.

Væzându°mi pe masa de scris volumul cu memoriile lui Foch4, 
Averescu mi°a arætat cæ stima lui pentru Joffre5 e mai mare, fiindcæ bætælia 
de la Marna a decis soarta ræzboiului. La plecare, în anticameræ, a gæsit vreo 
15 inøi cu care a dat mâna prieteneøte, pærea însæ cæ în obiønuitul lui zâmbet 
nu lipsea, de astæ°datæ, o linie uøoaræ de finæ ironie. Necontestat, dacæ 
logica ar fi sæ triumfe, omul acesta liniøtit øi înfrânat ar fi cel mai indicat sæ 
ia conducerea flærii, dincolo de verbalismul isteric care nu reparæ nimic.

Octavian Goga, Jurnal politic. 1931, 10 aprilie 1931, text stabilit øi prezentat de 
Ioan Øerb; argument øi note istorice de Mircea Muøat, în „Revista de Istorie øi 
Teorie Literaræ“, an XXXIV, nr. 1 (ianuarie–martie) 1986, pp. V–VI.

NOTE

1 Al Partidului Poporului.
2 Alexandru Averescu nu este singurul om politic care l°a acuzat pe Nicolae Titulescu de 

prodigalitate, dupæ cum au fost øi oameni politici øi ziariøti care au respins øi au contracarat aceste 
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alegaflii. Nicolae Titulescu însuøi a încercat, atâta timp cât a fost la guvernare, cât øi dupæ ce a fost 
demis, sæ°øi documenteze øi sæ°øi facæ cunoscutæ pledoaria întru susflinerea pozifliei sale oficiale în 
probleme economico°financiare, cât øi în privinfla cheltuielilor oficiale øi personale. Cf. George 
G. Potra, Starea patrimonialæ a lui Nicolae Titulescu în lumina decretelor°lege din septembrie 1940 
privind controlul averilor demnitarilor statului [comunicare susflinutæ la Simpozionul organizat cu 
ocazia celei de a X°a ediflii a Zilelor Nicolae Titulescu – 16 martie 2000], în „Caietul 
simpozionului“, pp. 5–27; Idem, Nicolae Titulescu: „Cât m°a costat statul român pe mine“ (I–II), 
în „Magazin Istoric“, serie nouæ, an XXXIV, nr. 7 (400), iulie 2000, pp. 5–10 øi nr. 8 (401), 
august 2000, pp. 47–52; Idem, Starea patrimonialæ a lui Nicolae Titulescu, în Adrian Næstase, 
George G. Potra, Titulescu – Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 269–293. Vezi øi Ion Cristoiu, Nicolae Titulescu: un 
cheltuitor, în Adeværata moarte a lui Carol al II°lea (Eseuri), Editura Adeværul Holding, Bucureøti, 
2011, pp. 198–199.

3 Printre numeroøii adversari ai lui Nicolae Titulescu de pe scena politicæ româneascæ, Nicolae 
Iorga a ocupat un loc proeminent, acfliunea sa împotriva omului politic øi diplomatului român 
având un caracter organizat, fiind metodicæ øi virulentæ. „Neamul Românesc“ øi întrunirile 
publice au fost folosite ca tribune ale unor atacuri dezlænfluite. Pentru „relafliile“ celor doi vezi 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2011, passim. În mod special semnalez articolele D. Nicolae Titulescu (I–IV), în 
„Neamul Românesc“, 14, 15, 16, 17 iunie 1932. Nicolae Iorga a reproøat lui Nicolae Titulescu 
amestecul în politica internæ, considerând cæ acestuia îi lipsesc datele pentru asemenea 
întreprindere; i°a reproøat necunoaøterea realitæflilor øi lipsa de adecvare la exigenflele reale ale 
societæflii româneøti, o filosofie øi un mod de viaflæ de sorginte stræinæ, susceptibile sæ°l lase stræin 
în propria flaræ. Octavian Goga a completat øi consolidat corul adversarilor lui Nicolae Titulescu, 
în lupta sa politicæ apelând la mijloace diverse: intervenflii în dezbaterile parlamentare, interviuri 
øi comentarii de presæ, memorii defæimætoare adresate lui Carol al II°lea. I s°a atribuit lui Octavian 
Goga øi intenflia de a ridica cetæflenia lui Nicolae Titulescu, în cazul în care ar fi publicat „cartea 
secretæ“, o analizæ a politicii externe a României de dupæ Primul Ræzboi Mondial, consideratæ 
dæunætoare statului øi monarhiei.

4 Ferdinand Foch (1851–1929). Mareøal al Franflei. A semnat armistifliul care a pus capæt 
Primului Ræzboi Mondial (11 noiembrie 1918). Membru al Academiei Franceze (1918). 

5 Joseph Jacques Césaire Joffre (1852–1931). Mareøal al Franflei. Membru al Academiei 
Franceze (1918). 

Alexandru Averescu

„A început cu o epopee øi sfârøeøte cu o farsæ“

Încercærile dlui Titulescu de a forma un guvern1 constituie un film 
de cinematograf, care a început cu o epopee øi sfârøeøte cu o farsæ.
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D. Titulescu a venit în flaræ sæ facæ un guvern care sæ ridice prestigiul 
înlæuntru øi în afaræ.

Pe baza experienflei ce am, i°am atras atenflia cæ d°sa încearcæ o 
himeræ. I°am spus ieri în întrevederea pe care am avut°o cu d°sa: Ai încercat 
sæ formezi guvernul. N°ai reuøit. Nu°fli ræmâne decât sæ depui mandatul.

D. Titulescu nu renunflæ însæ øi încearcæ alte formule care s°au 
depærtat de la principiile cu care a venit.

Ceea ce se petrece azi nu e de naturæ sæ ridice prestigiul flærii.
În numele dv., al tuturor, în numele partidului øi al flærii, protestez 

contra acestei comedii ce se joacæ pe socoteala flærii.
Orice guvern care nu va ræspunde necesitæflilor actuale va fi combætut 

de noi cu energie.

Alexandru Averescu, Declaraflie fæcutæ de mareøalul…, preøedintele Partidului 
Poporului, la încheierea întrunirii Comitetului de direcflie al Partidului Poporului, 
Bucureøti, 18 aprilie 1931, în „Universul“, 20 aprilie 1931.

NOTE

1 În urma demisiei lui G.G. Mironescu, Carol al II°lea a încredinflat mandatul de formare a 
Cabinetului lui Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la 
Londra, reprezentant al României la Societatea Nafliunilor, preøedinte al celei de a XI°a sesiuni a 
Adunærii Societæflii Nafliunilor. Cu toate cæ a avut întrevederi cu tofli liderii partidelor politice 
importante, Nicolae Titulescu nu a reuøit sæ ajungæ la o platformæ comunæ, fiind obligat sæ 
depunæ mandatul. La 14 aprilie 1931, Carol al II°lea a convocat pe øefii partidelor politice, 
cerându°le sæ alcætuiascæ de urgenflæ un guvern de „uniune naflionalæ“. În circumstanflele 
internaflionale noi, în care se înregistreazæ înlæturarea Regelui Alfons al XIII°lea al Spaniei, Carol 
al II°lea renunflæ temporar la exigenflele sale øi încredinfleazæ formarea guvernului lui Nicolae 
Iorga. Cf. Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne øi guvernanfli (1916–1938), Casa de Edituræ, Presæ 
øi Impresariat SILEX, Bucureøti, 1996, p. 86.
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Alexandru Averescu

„Mâine, politiceøte vorbind, d. Titulescu… un cadavru“

Nu încep campania pentru cæ se poate ca mâine, politiceøte vorbind, 
d. Titulescu sæ fie un cadavru definitiv øi sæ nu mai fie interesant. Dar ca 
sæ væ dafli seama în ce mæsuræ cunoaøte D°Sa situaflia din flaræ, ajunge sæ væ 
spun cæ de°abia acum a cæutat sæ se informeze câte judefle are România.

Alexandru Averescu, Declaraflie fæcutæ de mareøalul…, preøedintele Partidului 
Poporului, în Comitetul de direcflie al Partidului Poporului, Bucureøti, 18 aprilie 
1931, în „Universul“, 23 aprilie 1931.

Alexandru Averescu

„Efectul eøecului încercat de d. Titulescu“

Al treilea eveniment de care cred necesar sæ væ vorbesc, fiindcæ îl 
socot cel mai important, a fost schimbarea guvernului Mironescu1. În ziua 
de 5 aprilie, guvernul Mironescu a demisionat, dupæ ce cu douæ zile înainte, 
atât øeful guvernului, cât øi unii fruntaøi ai partidului, în declarafliuni 
explicite, puneau în evidenflæ încrederea de care se bucurau sus øi soliditatea 
piedestalului pe care se sprijineau jos.

Repet øi aici, nu cred cæ avem dreptul sæ luæm la socotealæ pe dnii 
Mironescu – Mihalache, pentru care anume motiv, în opoziflie flagrantæ cu 
declarafliunile din ultimele douæ zile, au demisionat; repet însæ, de asemenea, 
cæ nu se poate aduce cuiva nicio vinæ, dacæ încearcæ sæ°øi dea seama de titlu
rile celui sau celor chemafli sæ ocupe locul de frunte la conducerea flærii.

A fost mai întâi chemat de la Londra fostul nostru colaborator, 
d. Titulescu.

D. Titulescu, prieten al meu personal, este orator foarte talentat, 
un avocat de mare valoare øi un diplomat în stadiu de fericitæ formafliune. 
Din punctul de vedere al politicii interne, este lipsit însæ de orice bazæ 
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pentru ca sæ prezinte garanfliile necesare omului chemat sæ îndrepte o stare 
de lucruri atât de greu compromisæ.

Totul se baza pe posibilitæfli presupuse, ceea ce hotærât nu era 
suficient, cæci nu era atunci momentul presupunerilor.

Partea paradoxalæ în chemarea dlui Titulescu a consistat în faptul 
cæ, pe când cu puflin înainte se crezuse necesaræ øi chiar posibilæ înlæturarea 
partidelor, acum se cerea pentru un guvern Titulescu concursul bleste
matelor partide! Concurs, dar concurs la ce? A da posibilitatea presupusului 
salvator al flærii sæ°øi formeze øi el un partid propriu, pe lângæ cele existente? 
Câtæ consecvenflæ! Câtæ maturitate de gândire!

Totul era fum, nimic substanflial øi de aceea încercarea nu putea sæ 
se termine decât cum s°a terminat.

Efectul eøecului încercat de d. Titulescu, care nu°l atinge deloc pe 
D°Sa, a fost dezastruos pentru flaræ. Apærea tot mai vædit faptul cæ nu 
suntem serioøi, cæ ne gæsim pânæ în gât în apele diletantismului!

Alexandru Averescu, Declaraflii fæcute la Congresul Partidului Poporului, Bucureøti, 
25 octombrie 1931, în „Universul“, 28 octombrie 1931.

NOTE

1 Al 54°lea guvern (10 octombrie 1930–4 aprilie 1931), în care G.G. Mironescu era deopotrivæ 
preøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru al Afacerilor Stræine.

Pablo de Azcarate y Flores

„O prietenie personalæ, încrezætoare øi sinceræ“

Nu am intenflia sæ conturez aici o privire generalæ, fie chiar øi 
sumaræ, asupra personalitæflii complexe a lui Nicolae Titulescu. Dar, cu 
ocazia celei de a 25°a comemoræri a morflii sale, mi°ar place sæ readuc în 
actualitate, în mæsura în care amintirile mi°o vor permite, câteva din 
impresiile profunde pe care le°au læsat în spiritul meu anii de colaborare øi 
de prietenie, lui, ca reprezentant al României pe lângæ Societatea Nafliunilor, 
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mie, ca director al Secfliei de protecflie a minoritæflilor a Secretariatului 
Societæflii Nafliunilor. […].

Relafliile mele cu Titulescu au evoluat rapid de la simpla colaborare 
oficialæ la o prietenie personalæ, încrezætoare øi sinceræ.

Nu doresc sæ descriu personalitatea lui Titulescu øi rolul sæu de om 
de stat în marile probleme internaflionale ale epocii. Mæ voi mærgini doar 
la a remarca faptul cæ, pe acest plan, figura sa (cu acelea ale lui Beneš1, 
Politis2, de Brouckère3, Madariaga4, Motta5 ø.a.) simbolizeazæ cu putere o 
træsæturæ caracteristicæ a relafliilor internaflionale în cadrul Societæflii Nafliuni
lor, øi anume: influenfla, adeseori hotærâtoare, exercitatæ asupra mersului 
treburilor de cætre calitæflile personale ale indivizilor, independent de im
portanfla politicæ, de situaflia economicæ sau de puterea militaræ a statelor 
pe care le reprezintæ.

Când Titulescu prezenta un caz în fafla Consiliului Societæflii Nafliu
nilor, el reuøea turul de forflæ de a o face cu maximum de convingere, dar 
totdeauna astfel încât sæ menflinæ acea suplefle indispensabilæ pentru a læsa 
deschisæ calea pentru un compromis rezonabil øi constructiv. Øi în legæturæ 
cu acest aspect, nu pot sæ nu relatez un episod, dupæ pærerea mea decisiv 
pentru cariera internaflionalæ a lui Titulescu, pentru cæ acesta i°a permis sæ 
obflinæ, dintr°o singuræ lovituræ, unul dintre primele locuri printre marile 
figuri internaflionale ale epocii. E vorba de memorabila dezbatere, în fafla 
Consiliului Societæflii Nafliunilor, avutæ de el cu contele Apponyi, repre
zentantul Ungariei, asupra spinoasei probleme a optanflilor unguri6. Graflie 
forflei dialecticii a argumentelor prezentate, atât de cætre Titulescu, cât øi 
de partenerul sæu, contele Apponyi, graflie moderafliei øi chiar frumuseflii 
termenilor folosifli pentru a se exprima, elevafliei gândirii de care au fæcut 
dovadæ atât unul, cât øi celælalt pe parcursul tuturor discufliilor, aceastæ 
dezbatere meritæ sæ ræmânæ în analele vieflii internaflionale moderne ca un 
veritabil model al felului în care probleme internaflionale cele mai delicate 
pot øi trebuie sæ fie examinate øi discutate în sânul unei organizaflii 
internaflionale.

În negocierea propriu°zisæ, bogæflia resurselor sale era tot atât de 
admirabilæ ca øi siguranfla cu care le folosea. Cred cæ, în general vorbind, 
Titulescu trebuie sæ fie considerat ca un negociator dur øi dificil. Foarte 
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adesea, primele sale reacflii faflæ de propunerile pe care le considera drept 
inacceptabile erau de o violenflæ extraordinaræ. Nu voi uita uøor clipele 
negre prin care m°a fæcut sæ trec, mai ales la începutul relafliei mele cu el, 
când, timid, veneam sæ°l væd în apartamentul sæu de la l’Hôtel des Bergues, 
pentru a°i supune atenfliei o formulæ de compromis oarecare. Curând 
am înfleles cæ trebuia sæ°l las sæ°i treacæ criza de veritabilæ furie (n°am ajuns 
sæ øtiu niciodatæ dacæ era realæ øi spontanæ sau pregætitæ ca o piesæ de 
negocieri) pentru a aborda discuflia care, deøi totdeauna strânsæ øi dificilæ, 
se desfæøura de astæ datæ într°o atmosferæ extrem de plæcutæ øi agreabilæ. 
Trebuie sæ adaug cæ aceste izbucniri erau totdeauna urmate, în decurs de 
24 sau 48 de ore, de un gest de aparte gentilefle; foarte adesea, un dejun 
intim cu soflia sa øi colaboratorul sæu personal, Ciuntu7, în apartamentul 
sæu de la Bergues.

Din perspectiva celor 28 de ani scurøi de la ultima mea întâlnire cu 
el, træsæturile caracteristice ale figurii lui Nicolae Titulescu pe plan politic 
îmi par a fi: amploarea vederilor sale, receptivitatea sa în a înflelege opiniile 
divergente sau contrare celor pe care le susflinea el øi siguranfla judecæflii sale 
în a discerne elementele permanente øi elementele efemere øi pasagere pe 
care le comportæ fiecare situaflie. În felul acesta, la Societatea Nafliunilor 
reprezenta nu numai guvernul român din acea vreme, ci însæøi România.

Titulescu a fost un mare român øi, în acelaøi timp, una din figurile 
cele mai strælucite ale vieflii internaflionale a epocii sale.

Pablo de Azcarate, Vingt°cinq ans après la disparition d’un grand diplomate. 
Souvenirs sur Nicolas Titulesco, în „La Tribune de Genève“, 17 martie 1966.

NOTE

1 Edvard Beneš.
2 Nikolaos Sokrates Politis.
3 Louis de Brouckère (1870–1952). Om politic øi diplomat belgian. Senator (1925–1933). 

Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1930). Delegat la Societatea Nafliunilor; la 
Conferinfla Internaflionalæ a Muncii (1926). 

4 Salvador de Madariaga y Rojo (1886–m.?). Inginer, diplomat øi om de stat, publicist spaniol. 
Ataøat tehnic la Conferinfla de la Barcelona privind tranzitul a Societæflii Nafliunilor (1921); 
membru al Secretariatului Societæflii Nafliunilor (1921–1927); øeful Secfliei dezarmare a Societæflii 
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Nafliunilor (1921–1926); director al Secfliei dezarmare a Societæflii Nafliunilor (1927). Ambasador 
la Washington (1931). Ministru al Instrucfliunii Publice (1932–1934). Ambasador la Paris 
(1932–1934). Delegat la Societatea Nafliunilor (1932–1935). 

5 Giuseppe Motta (1871–1940). Jurist, diplomat øi om de stat elveflian. A ocupat în mai 
multe rânduri posturi ministeriale. Preøedinte al Confederafliei helvetice (1915, 1920, 1927, 
1932, 1937). Delegat la toate sesiunile ordinare ale Adunærii Societæflii Nafliunilor, ca øi la cele 
extraordinare din noiembrie 1934, mai 1935, iunie 1936, mai 1937. Preøedinte al sesiunii din 
1924 a Adunærii Societæflii Nafliunilor. 

6 Vezi N. Titulesco, Mémoire du Gouvernement Royal de Roumanie concernant la 
proposition du 9 Mars 1928 dans l’affaire des Optants Hongrois de Transylvanie, Paris, Jouve & 
Cie, Editeurs, 15, 1928; Constantin D. Cutcutache, Un mare conflict internaflional: Optanflii 
unguri ai Transilvaniei øi reforma agraræ din România, Tipografia Revistei Geniului, Cotroceni, 
Bucureøti, 1931, cu o prefaflæ de Nicolae Titulescu; D. Øandru, Procesul optanflilor, în Titulescu øi 
strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, pp. 168–192.

7 Edmond Ciuntu.

Hurmuz Aznavorian

„România nu mai cunoaøte umilinfla anticamerelor diplomatice 
de odinioaræ“

Un succes diplomatic pentru un stat care nu dispune de forfle 
materiale øi politice de mare putere este un act politic considerabil. E un 
caz unic aproape în istoria politicæ a Europei.

La spatele acestui succes, câtæ energie umanæ risipitæ, câtæ veghe, 
câtæ emoflie øi mai ales câtæ inteligenflæ chinuitæ!

Aici, în umbra discufliei øi a secretului de stat, se ascunde toatæ 
drama intimæ a vieflii unui diplomat.

Noi nu vedem decât rezultatul, succesul strælucitor øi nu ne dæm 
seama cât din fiinfla lui de om a fost jertfit cu generozitate.

Væ særbætorim astæ searæ în numele miilor de anonimi de mâine, 
care°øi vor datora øi existenfla øi libertatea lor trudei D°Voastre de azi, 
marilor dv. realizæri, care compun de pe acum substanfla capitolelor istoriei 
noastre contemporane. Væ mai særbætorim fiindcæ afli ridicat prestigiul 
internaflional al flærii, graflie prestigiului øi marilor d°voastræ însuøiri øi afli 
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reuøit astfel sæ stabilifli un contact uøor øi demn tuturor reprezentanflilor 
flærii cu cancelariile Marilor Puteri.

Graflie d°voastræ, România nu mai cunoaøte umilinfla anticamerelor 
diplomatice de odinioaræ.

Astæ searæ væ særbætoreøte un grup restrâns, dar care are întinse 
relaflii cu toate categoriile sociale øi politice din flaræ.

Væ putem asigura cæ flara întreagæ væ aclamæ, cæ e mândræ cæ are un 
fiu dæruit de Dumnezeu cu atâtea minunate însuøiri øi cæ munca øi truda 
d°voastræ este scump prefluitæ øi de aceea væ rugæm sæ continuafli, færæ nicio 
clipæ de øovæire, misiunea istoricæ ce o îndeplinifli, cæci în jurul dv. nu un 
grup, ci un popor întreg stæ cu tot entuziasmul gardæ de onoare.

Sæ træifli!

Hurmuz Aznavorian, Cuvântare rostitæ la masa intimæ oferitæ de Grupul 
parlamentar „Pæreri libere“ în onoarea lui Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor 
Stræine, Bucureøti, 28 iunie 1934, în „Universul“, 30 iunie 1934.

Constantin Bacalbaøa

Asaltul împotriva dlui Titulescu

Un vechi øi sænætos proverb românesc spune: Când ai un bætrân, 
pæstreazæ°l; când n°ai, cumpæræ°l!

Noi avem în diplomaflie un om cu experienflæ, cu talent, cu mare 
culturæ øi cu o neasemænatæ reputaflie în lumea mare din afaræ, øi am crezut 
cæ ne putem dispensa de el! Oare Partidul Naflional fiærænesc nu are un 
stoc de capacitæfli incomensurabile în toate direcfliunile?

Partidul Naflional fiærænesc are øi mari diplomafli. De aceea, prezenfla 
dlui Titulescu la Geneva øi în cele mai multe locuri unde se negociazæ 
despre interesele României îl jena. Oamenii au voit sæ°øi punæ talentul în 
evidenflæ øi, începând cu d. Titulescu, au nimerit°o ca celebrul Ieremia din 
poveste.

De°abia d. Titulescu øi°a comunicat motivele demisiei1 unei agenflii 
telegrafice øi presa guvernamentalæ, oficialæ øi neoficialæ mai ales, s°a repezit 



99

asupra D°Sale acuzându°l de toate greøelile, øi de cele în contra datoriei øi 
de cele în contra onoarei.

Sæ ascultæm.
D. Titulescu a spus Agenfliei Reuter cum cæ: atâta timp cât avem un 

Pact Kellogg°Briand2 care ne garanteazæ, este de prisos sæ mai încercæm øi 
un pact Litvinov.

Acestui argument, ziarele guvernamentale au ræspuns: Pactul 
Kellogg°Briand este prea general øi nu precizeazæ nimic, pe când un pact 
Litvinov pe termen de 5 ani ar adæuga preciziuni de mare importanflæ.

Argumentul cæ Pactul Kellogg°Briand, fiind prea general, nu garan
teazæ nimic este un argument în vânt, mai bine zis nu este un argu ment. 
Fiindcæ acest pact este admis de toatæ lumea. Øi socotim, øi astæzi, ca øi altæ 
datæ, cæ „toatæ lumea are mai multæ dreptate decât domnul de Voltaire“, 
adicæ decât cei care atacæ azi pe d. Titulescu.

Argumentaflia fostului nostru ministru la Londra este færæ replicæ. 
Øi, în adevær: dacæ în adevær Pactul Kellogg°Briand nu este destul de pu
ternic spre a ne apæra împotriva unei agresiuni din partea Rusiei, dacæ 
pentru a ne apæra împotriva unei astfel de agresiuni avem nevoie de un al 
doilea tratat, cum ar fi pactul cu d. Litvinov, în ce situaflie s°ar gæsi România 
faflæ de Rusia peste 5 ani, când pactul acesta ar expira, dacæ cumva ar fi 
încheiat? Ar mai putea România sæ invoce pentru apærarea sa Pactul 
Kellogg°Briand?

Evident, nu. Fiindcæ Rusia va putea ræspunde oricând României: 
„Dacæ credeai cæ acest pact general te apæra îndestul, de ce ai mai socotit, 
pentru siguranflæ, sæ închei øi pactul Litvinov?“

Argumentul e færæ replicæ.
Un al doilea pact suplimentar peste Pactul Kellogg°Briand ar avea 

valoare numai în cazul când Sovietele ar primi sæ semneze renunflarea 
categoricæ la Basarabia. Dar este de admis cæ d. Litvinov sæ°øi puie semnætura 
sub o asemenea declaraflie? Øi apoi, regularea definitivæ a litigiului Basarabiei 
e bine sæ se facæ printr°un tratat numai pe 5 ani?

Cu alte cuvinte, sæ ne punem semnætura pe un act care ne°ar recu
noaøte dreptul vremelnic asupra Basarabiei!… Øi încæ ce vremelnic!…
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Când avem Pactul Kellogg°Briand este o nedibæcie sæ°i scazi im
portanfla reclamând al doilea pact, care nu ar încheia definitiv litigiul 
Basarabiei øi numai în folosul nostru!

Argumentul adus de presa guvernamentalæ, cum cæ Polonia øi 
Franfla, deøi sunt legate øi ele prin Pactul Kellogg°Briand, au tratat øi 
trateazæ totuøi cu Sovietele pentru un al doilea pact, ar avea valoare, dacæ 
situaflia acestor douæ flæri s°ar asemæna câtuøi de puflin cu a noastræ. Are 
Franfla vreun litigiu teritorial cu Sovietele?

Nu!
Are Polonia vreun litigiu teritorial cu Rusia?
Nu!
Va primi Rusia ca în pactul Litvinov sæ reguleze litigiul nostru aøa 

cum dorim noi?
Evident, nu!
Putem noi trata cu Sovietele un al doilea pact, pe bazele pe care a 

tratat Polonia øi trateazæ Franfla?
Iaræøi, fireøte, nu!
Atunci, de ce ziarele guvernamentale invocæ cazul Poloniei øi cazul 

Franflei, când cazul nostru este cu totul deosebit øi când noi nu putem trata 
în niciun chip pe baza pe care au tratat Polonia øi Franfla?

Atacurile împotriva dlui Titulescu cad acum înapoi, ca scuipæturile 
trimise în sus.

Constantin Bacalbaøa, Asaltul împotriva dlui Titulescu, în „Universul“, 6 octom
brie 1932.

NOTE

1 La 21 septembrie 1932, Nicolae Titulescu este împuternicit de Guvernul român sæ negocieze 
øi sæ parafeze proiectul unui pact de neagresiune cu URSS. La 27 septembrie 1932, Nicolae 
Titulescu îøi dæ demisia din demnitatea de ministru al Afacerilor Stræine. La 28 septembrie 1932, 
aflat la Londra, Nicolae Titulescu acordæ un interviu telefonic ziarului francez „Le Journal“ în 
legæturæ cu rafliunile care l°au determinat sæ demisioneze din toate funcfliile publice. În aceeaøi zi, 
ziarele franceze „L’Echo de Paris“, „Le Journal“, „L’Ordre“ publicæ sub semnæturi prestigi oase 
articole øi comentarii pe marginea demisiei lui Nicolae Titulescu. Comentând în „L’Echo de 
Paris“ demisia lui Nicolae Titulescu, Pertinax scria: „Proiectul pactului de neagresiune 
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româno°sovietic a avut ca rezultat demisia dlui Titulescu, care a dirijat sau a dominat toatæ 
politica externæ a României, de 10 ani încoace. // În ce priveøte pe d. Titulescu, pentru a înflelege 
ce s°a petrecut, trebuie sæ se øtie cæ de la venirea ministerului Iorga–Argetoianu, acum 2 ani, øi de 
la jocul destul de liber al intrigilor nemfleøti øi ungureøti, el a susflinut lupta cea mai grea pentru a 
menfline România în fidelitatea alianflei cu Franfla. Inamicii sæi din interior au profitat de 
negocierile cu Sovietele pentru a se debarasa de o tutelæ, care le devenise insuportabilæ. // De la 
originæ, negocierile ruso°române au fost încurcate prin imprudenfla pe care a comis°o la conferinfla 
de la Riga negociatorul nu destul de bine experimentat, pe care prinflul Ghica l°a trimis în acest 
oraø, spre a trata cu Sovietele. Acest tânær domn a avut uøurinfla de a recunoaøte, mai mult sau 
mai puflin, pretenfliile Moscovei asupra Basarabiei. // În loc sæ lase sæ se desfæøoare consecinflele 
acestei erori, d. Titulescu a cerut ruperea negocierilor cu Rusia“ – „Universul“, 1 octombrie 
1932. Ziarele engleze („Times“, „Morning Post“, „Daily Mail“, „Evening News“) au publicat øi 
ele comentarii pe marginea demisiei lui Nicolae Titulescu din toate funcfliile publice – Ibidem, 
2 octombrie 1932. În Parlament, mai mulfli deputafli øi senatori (Octavian Goga, dr. N. Lupu, 
J.Th. Florescu, Gheorghe I. Brætianu, Victor Antonescu, Constantin Argetoianu, Gheorghe 
Tætærescu, A.C. Cuza, Lotar Rædæceanu, I. Zelea Codreanu, Alexandru Vaida°Voevod) iau 
cuvântul, începând cu 29 septembrie 1932, pe marginea demisiei lui Nicolae Titulescu, 
exprimând poziflii, cerând explicaflii – Ibidem, 2–8 octombrie 1932. O zi mai târziu, la 30 sep
tembrie 1932, Nicolae Titulescu acordæ un interviu Agenfliei Reuter – preluat de multe alte 
agenflii øi publicat integral de ziare dintre cele mai influente – în care apreciazæ cæ formula propusæ 
de URSS pentru încheierea unui pact de neagresiune nu fline seama de interesele legitime ale 
româniei. „Un diplomat – afirma Nicolae Titulescu – poate supravieflui oricærui accident, afaræ 
de unul: acela de a crede cæ reprezintæ flara lui, când de fapt a încetat de a o reprezenta. // În 
consecinflæ, mi°am dat imediat demisia din calitatea de ministru la Londra, de delegat permanent 
la Liga Nafliunilor øi de preøedinte al delegafliilor unde reprezentam România la diferite conferinfla 
internaflionale“ – Ibidem, 3 octombrie 1932. Ziarele sovietice („Krasnaia Jizni“ – Odessa øi 
„Novosti“ – Moscova) au publicat articole°comentarii ostile lui Nicolae Titulescu, având în 
vedere øi incriminând mai ales exigenflele diplomatului român privind recunoaøterea apartenenflei 
Basarabiei la România în pactul de neagresiune cu Rusia sovieticæ – Ibidem, 6 octombrie 1932. 
La 9 octombrie 1932, Nicolae Titulescu acceptæ conducerea Ministerului Afacerilor Stræine – 
Ibidem, 12 octombrie 1932; va prelua, efectiv, postul la 20 octombrie 1932, condiflionând 
acceptarea de pæstrarea sa permanentæ în funcflie, dincolo de fluctuafliile guvernamentale. Pentru 
înflelegerea profundæ a conflictului (care nu era un conflict între persoane, ci între poziflii 
fundamentale) – cf. Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), ediflie îngrijitæ de 
George G. Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte Teodor Meleøcanu, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994, pp. 100–139), precum øi memoriul înaintat cu aceastæ ocazie, la 
14 octombrie 1932, de Alexandru Vaida°Voevod, preøedintele Consiliului de Miniøtri, în chiar 
ziua înaintærii propriei sale demisii – Alexandru Vaida°Voevod, Pact de neagresiune cu URSS – 
1932. Titulescu. Demisia mea, în Memorii, vol. II, prefaflæ, ediflie îngrijitæ, note øi comentarii de 



102

Alexandru Øerban, Editura Dacia, Cluj°Napoca, 1995, pp. 234–260 øi demisia propriu°zisæ mai 
sus citatæ în aceeaøi lucrare la pp. 327–331.

2 Pactul Briand°Kellogg (27 august 1928) stipula în mod expres renunflarea la ræzboi ca 
instrument de politicæ naflionalæ øi rezolvarea pe cale paønicæ a disputelor øi conflictelor.

Constantin Bacalbaøa

Ultima nebunie

Alunecuøul pe care scoboaræ neîncetat flara de la o vreme începe sæ 
treacæ de drepturile la nepæsare ale poporului român! Strigætul: fiara e în 
primejdie! Zvâcneøte în piepturi øi se apropie de toate buzele!

De câteva zile, îngrijorærile de ordin economic se adaugæ una mai 
presus de celelalte: flara este cârmuitæ a præpæd, iar izolarea României e 
pregætitæ zi de zi. Aøa øoptesc cioclii!

Înainte de Marele Ræzboi, România avea o orientare în politica din 
afaræ. Bunæ°rea, avea o atitudine fermæ. România øtia cui face faflæ, dupæ 
cum øtia pe cine are la spate. Era o politicæ.

Astæzi, nebunia care a pus gheara pe noi a fæcut flærii noastre o 
situaflie excepflionalæ, iar ieøirea nu o vedem.

Intrarea d°lui Titulescu în guvernul Maniu ca titular la Departa
mentul Externelor a creat o stare de lucruri færæ pereche în lumea întreagæ. 
Ministrul de Externe este atacat de toate ziarele prietene ale guvernului, iar 
fruntaøii acestui partid naflional°flærænist îl acuzæ pe faflæ în interviuri øi°l 
decreteazæ de incapacitate.

Ce fel de autoritate mai poate avea acest ministru de Externe faflæ de 
stræinætate? Cu cât prestigiu mai este el înarmat ca sæ trateze chestiuni 
vitale pentru statul român?

Membrii influenfli ai partidului îl sapæ; spiritul de gaøcæ, de intrigæ, 
de trædare a tuturor îndatoririlor cætre flaræ pluteøte în aer øi mæreøte 
nesiguranfla generalæ.

De ani de zile, politica externæ a flærii este o misterioasæ neînflelegere, 
iar titularii de la Externe decretafli, rând pe rând, fæptuitori de greøeli 
grosolane.
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D. Ghica1, ministrul de Externe în cabinetul Iorga, a fost acuzat de 
greøeli hotærâtoare! D. Vaida a fost acuzat în acelaøi fel! Acum a venit rândul 
d°lui Titulescu. Cine mai poate avea încredere într°o flaræ a cærei politicæ 
din afaræ este condusæ øi calificatæ în felul acesta?

Roadele au început sæ se arate! Acum se vorbeøte cæ Polonia nu ne 
mai este prietena de pânæ ieri; alte ziare pretinse ale guvernului afirmæ cæ øi 
Franfla ne aratæ ræcealæ.

De altfel, atacurile împotriva Franflei fac de cel puflin doi ani de zile 
înconjurul ziarelor de oarecare nuanflæ.

Cæ va plæti cineva toate aceste oale sparte este lucru sigur, dar pânæ 
la aceastæ scadenflæ încotro merge flara? Øi care va fi în curând situaflia 
România prinsæ între trei duømani øi lipsitæ de prieteniile pe care le avea?

E atât de gravæ situaflia flærii, cæ ne oprim de a spune tot ce ne stæ 
în gând.

Este bineînfleles cæ pierderea amicifliei Franflei este o insinuare 
fæcând parte din acelaøi plan de sfærâmare a alianflelor øi prieteniilor 
României. Este intenflia, de atâta vreme susflinutæ, de a crea în România un 
sentiment de amæræciune mai întâi, apoi sæ vie neîncrederea în vechea 
aliatæ, apoi ræceala øi în sfârøit a ceea ce doresc cioclii: ruptura.

Mæcar în ceea ce priveøte politica din afaræ, relafliile noastre cu 
statele stræine, ar fi trebuit sæ fie între fruntaøii vieflii noastre politice 
solidaritate. Sæ ne scærmænæm cât de mult pentru cea dinæuntru, dar sæ fim 
cot la cot pentru cele øi, mai ales, pentru cei din afaræ. Dar cu durere, deøi 
nu cu surprindere, vedem cæ în fafla unei atât de gingaøe probleme externe, 
coatele în loc sæ fie lipite, se ciocnesc mai duømænos ca totdeauna.

Unde, în care flaræ, cât de ticæloasæ, ar fi cu putinflæ ca ministrul 
Treburilor din Afaræ, tocmai în ceasurile când e însærcinat sæ negocieze o 
afacere de toatæ gravitatea, sæ fie descalificat de cætre înøiøi cei care cârmuiesc 
statul?

Dacæ n°ar fi prestigiul sæu personal, ce s°ar alege din ministeriatul 
d°lui Titulescu?…

Constantin Bacalbaøa, Ultima nebunie, în „Universul“, 5 noiembrie 1932.



104

NOTE

1 27 aprilie 1931–31 mai 1932.

Constantin Bacalbaøa

Perfidia øi ipocrizia!

N°am învæflat arta de a scutura hainele oamenilor mari; n°am învæflat 
nici pe aceea de a calomnia învinovæflind pe nedrept, dar câteodatæ o 
zvâcnealæ de ræscoalæ sufleteascæ mæ prinde. Øi iatæ despre ce e vorba:

Un om, un român, îøi slujeøte flara cum crede cæ e mai bine. Numele 
sæu este pretutindeni în lume. El poartæ øi numele României pretutindeni 
øi îl poartæ spre cinstea României. De douæ ori pe rând – ca niciunul altul – 
a fost ales preøedinte al Ligii Nafliunilor. El aleargæ din flaræ în flaræ, el se 
pune de douæ ori în pericol. O datæ îøi compromite sænætatea øi altæ datæ îøi 
expune viafla øi, totuøi, hidra cea cu atâtea capete lacome, perfide øi ipocrite, 
îl împroaøcæ.

Câfli români fac astæzi pentru flara øi pentru neamul lor atât cât face 
Nicolae Titulescu? Câfli? Sæ mi°i arate aceia care de câte ori vine prilejul, de 
câte ori gloria lor de mucava este întunecatæ de gloria din raze de aur a lui 
Titulescu sau de câte ori acest ministru de Externe al României nu le dæ în 
pradæ fondurile misterioase øi færæ fund ale departamentului sæu.

Nicolae Titulescu este un om genial, dar, în sfârøit, este un om. Øi 
el poate greøi, cum greøesc tofli câfli trec vremelnic peste coaja acestei planete, 
dar când trecem de la pagina debitului, care este aceea a greøelilor, câtæ 
bogæflie de fapte la pagina creditului.

Un om care face numai bine unui neam întreg, un om care îøi 
slujeøte flara øi pentru astæzi øi pentru istorie, un om care n°a fæcut øi nu face 
ræu niciunui alt om, este totuøi ponegrit øi, pe sub ascuns aøa cum lucreazæ 
toate fæpturile laøe, este acuzat, este sæpat øi, ceea ce este o crimæ færæ de 
iertare, e arætat cu degetul ameninflætor nebuniei în curs.
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Nicolae Titulescu nu face parte din niciun partid politic, fiindcæ øi 
lui, ca øi altora, îi e scârbæ sæ se plimbe din baracæ în baracæ spre a cerøi o 
demnitate care, în astfel de condifliuni, este totdeauna o nedemnitate. Øi el 
a ræmas omul flærii, ca sæ apere de øtirbire acest pæmânt care pânæ ieri a fost 
o flæriøoaræ, astæzi este o flaræ øi care în viitor va fi o mare putere.

Dar, ca sæ ajungæ aceastæ Românie o Mare Putere, îi trebuie la 
cârmæ oameni, da, Oameni.

Oameni cum au fost Ion Brætianu, Mihail Kogælniceanu, Lascær 
Catargiu1, C.A. Rosetti2, Ion Heliade Rædulescu3, oameni cum au fost øi 
alflii mai târziu, oameni cum, aøa cred, mai sunt încæ în flaræ. Dar despre cei 
în viaflæ mæ abflin a vorbi, precum n°am pomenit nici numele celor care au 
stat pe linia întâia pe vremea Marelui Ræzboi.

Nicolae Titulescu este omul care – lucru foarte ciudat – omul care 
e mai mult, mult mai mult læudat în presa stræinæ decât la noi în flaræ; în 
afaræ, nici mæcar adversarii politicii sale nu se scoboaræ ca sæ°l insulte, pe 
când aici…?!

Fireøte, pe când perfidia îl atacæ øi îl muøcæ fiind în viaflæ, ipocrizia 
îl pândeøte din umbræ ca sæ°l laude dupæ ce va muri. Oamenii aceøtia, cu 
zâmbetul pe guræ, îøi pregætesc de pe acum panegiricurile, aøa numite 
„declaraflii“, ca sæ°l preamæreascæ øi sæ°l proclame unul dintre cei mai mari 
români.

Atunci, cadavrul nu va mai fi un adversar de temut pentru portofoliul 
Ministerului de Externe øi pentru fructuoasele lui fonduri cu mister.

Spectacolul îl avem înaintea ochilor; câfli din aceia care au rostit 
desperæri ipocrite peste trupul neînsufleflit al lui Ion G. Duca, nu iau acum 
înflæcærata apærare a ucigaøilor.

Cer iertare dlui Titulescu, pe care nu l°am mai væzut de doi ani, 
pentru cele câteva cuvinte spuse aci despre D°Sa. Dar, la dracu, mi s°a suit 
scârba pe buze!…

Constantin Bacalbaøa, Perfidia øi ipocrizia!, în „Universul“, 10 martie 1934.
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NOTE

1 Lascær Catargiu (1823–1899). Om politic øi de stat român. Fruntaø al luptei pentru Unirea 
Principatelor. Implicat în detronarea domnitorului Al.I. Cuza. Ministru în mai multe rânduri, în 
guvernele de dinainte øi de dupæ Unire. Deputat øi senator. Preøedinte al Partidului Conservator 
øi, apoi, al Partidului Liberal°Conservator. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (11 mai–13 iulie 
1866; 11 martie 1871–30 martie 1876; 29 martie–3 noiembrie 1889; 27 noiembrie 1891–3 
octombrie 1895). Ministru al Afacerilor Stræine (ad°interim) (7 noiembrie 1875–30 ianuarie 
1876). 

2 Constantin A. Rosetti (1816–1885). Publicist, om politic øi de stat român. Participant la 
Revoluflia de la 1848 din fiara Româneascæ. Luptætor pentru Unirea Principatelor øi Independenfla 
României. Una din figurile marcante ale opozifliei („Monstruoasa coaliflie“) împotriva 
domnitorului Al.I. Cuza, care a dus la detronarea acestuia. Fondator øi lider (alæturi de Ion C. 
Brætianu) al Partidului Naflional Liberal. În câteva rânduri ministru. 

3 Ion Heliade Rædulescu (1802–1872). Scriitor, lingvist, gânditor, traducætor, editor øi om 
politic român. Spirit enciclopedic, animator al culturii române paøoptiste. Figuræ de prim°plan a 
Revolufliei de la 1848 øi a emigrafliei. Membru fondator al Societæflii Academice Române 
(Academia Românæ) (1867). 

Constantin Bacalbaøa

O særbætoare naflionalæ

Aceastæ særbætoare a fost la Geneva.
Poporul, care acum o sutæ de ani era încæ un numær de crâmpee, al 

cærui grumaz era încæ strâns sub apæsarea supuøeniei, poporul care de°abia 
deschisese ochii la 1821 øi nu se ridicase pe amândouæ picioarele la 1848, 
astæzi træieøte zile triumfale.

La Geneva, reprezentantul neamului românesc, omul pe care°l 
numim Nicolae Titulescu, a scos fulgere din mintea lui luminatæ, iar 
Ungaria a înfleles, în sfârøit, cæ o zi a dreptæflii a venit pe aceastæ lume.

Cuvântarea1, rostitæ de Nicolae Titulescu la Adunarea reprezen
tanflilor tuturor popoarelor, n°a fost numai o podoabæ oratoricæ, cæci atât 
nu ar fi fost prea mult; dar ceea ce a însemnat faptul glorios este cæ arta a 
reprezentat geniul.
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Nicolae Titulescu n°a fost, de astæ datæ, la Geneva, numai împu
ternicitul unui popor, el n°a fost numai dibaciul ministru de Externe al 
unei flæri; dar el a fost un sol al unui neam care øi°a luat locul în rândul 
celor dintâi popoare ale lumii.

La Geneva, reprezentantul Ungariei o luase de sus. Uitând cæ a fost 
în Europa un ræzboi, de la 1914 pânæ la 1918, uitând cæ regimentele româ
neøti au intrat în Budapesta, la 1919, uitând cæ se aflæ sub universala osândæ 
dupæ atentatul de la Marsilia, acest delegat a vorbit ca pe vremurile când 
pintenul maghiar sângera popoarele supuse încæ. Dar a venit repede 
deøteptarea.

Nicolae Titulescu, împuternicitul nu numai al regatului român, 
dar împuternicitul neamului românesc, se urcæ la tribunæ. Un fior næscut 
din marea tainæ, cutremuræ toate trupurile. Toate minflile sunt aflintite, 
toate privirile sunt asupra lui. Øi el începe sæ vorbeascæ.

A fost o mæiestrie!
Cât timp a vorbit Nicolae Titulescu, toatæ lumea, care asculta, a 

stat îngenunchiatæ sub farmec, iar reprezentantul ungar a simflit durerea 
înfrângerii definitive. Omorul de pe câmpia Turdei øi uciderile de pe 
roatele unde øi°au dat sufletul Horea, Cloøca øi Criøan au avut marea 
ræzbunare.

Patru veacuri de suferinfle ale neamului românesc au fost ræzbunate. 
A vorbit Nicolae Titulescu pentru ca toatæ omenirea sæ fie ræzbunatæ, iar 
a doua zi undele electrice ræspândeau pretutindeni marea victorie de la 
Geneva.

Færæ cuvinte otrævitoare împotriva neamului maghiar, færæ simflire 
de uræ, færæ a aminti mæcar veacurile care au sângerat sufletul neamului 
românesc, Nicolae Titulescu a ræsturnat victorios toate îndræznelile dele
gatului budapestan øi a cules aprobarea întregii lumi.

Un popor, care se mândreøte cu un astfel de fiu, are dreptul la viaflæ. 
Originea lui nobilæ øi°a fæcut loc în vælmæøagul ceasurilor de faflæ øi cauza 
lui dreaptæ a biruit.

Nicolae Titulescu øi°a cucerit locul pe linia întâia a tuturor marilor 
români care nu mai sunt, iar numele sæu va fi rostit cu veneraflie, cu 



108

admirare øi cu recunoøtinflæ, totdeauna astæzi, totdeauna în scurgerea 
veacurilor øi în vecii vecilor.

Aøa se slujeøte un neam.
Câfli nu au cæutat sæ punæ piedici în calea, tot mereu în urcare, a 

marelui om, dar geniul este o putere care biruie færæ mæcar sæ lupte. El 
zboaræ, el fluturæ în nevæzut deasupra tuturor capetelor, el biruie øi el este 
totdeauna stæpânul tuturor înfæptuirilor.

Iar neamul românesc întreg n°are astæzi pentru el decât un strigæt: 
Sæ træiascæ!

Constantin Bacalbaøa, O særbætoare naflionalæ, în „Universul“, 15 decem brie 1934. 

NOTE

1 Nicolae Titulescu, Intervenflie energicæ în Consiliul Societæflii Nafliunilor de condamnare a 
aprecierilor incorecte ale delegatului maghiar la Societatea Nafliunilor privind memorandumul 
iugoslav din 28 noiembrie 1934 privind atentatul terorist de la Marsilia øi de respingere, în numele 
Micii Înflelegeri, a cererilor Ungariei de a scurta la minimum dezbaterile în aceastæ problemæ øi de a 
concluziona cât mai rapid cu putinflæ, Geneva, 7 decembrie 1934, în „Universul“, 9 decembrie 
1934. Vezi øi Nicolas Titulesco, L’Attentat de Marseille. Les Contradictions Hongroises. Procès du 
Terrorisme International et du Révisionnisme, Documents de L’Europe Orientale, Paris, 1935.

Elena Bacaloglu

„României îi trebuie un Om de aceastæ calitate“

Nici timpul, nici locul nu°mi îngæduie, în acest moment, o completæ 
caracterizare ale [sic] acestei figuri politice româneøti, care, în cadrul stærilor 
de fapt din România, se desprinde din ce în ce mai mult ca figura dominantæ 
în domeniul diplomafliei noastre naflionale øi internaflionale.

În fugæ voi schifla, deci, câteva træsæturi psihologice ale unui patriot 
øi voi expune în treacæt câteva pæreri personale, rezervându°mæ de a reveni 
pe larg øi asupra lui Nicolae Titulescu øi asupra marilor probleme care se 
leagæ de numele øi funcfliunile acestuia.
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*

Titulescu e diplomatul nu numai modern ca concepflii øi formæ – 
ceea ce ar fi încæ puflin – e diplomatul de mâine. Azi, pentru sufletele 
pufline de elitæ, care træiesc în strânsul cerc invizibil ale autoritæflii reale de 
stat øi ale dominafliei politice universale, a fi pætruns de nevoile vremii øi a 
le discuta, nu mai ajunge. Oricât talent s°ar pune øi oricâtæ virtuozitate s°ar 
manifesta în regizoratul internaflional prin care ocult se strecoaræ atâtea øi 
atâtea forfle reale, dar numai aparente, de suprafaflæ, drama nafliunilor øi a 
omenirii dupæ ræzboi (øi°n vederea unei plæmædiri de ordin mai înalt care 
constituie prin ea însæøi o dramæ øi un mare pericol) pretind cu mult mai 
mult. Trebuie ca sufletul care fline în el iflele încurcate ale popoarelor sæ 
aibæ douæ lucruri absolut necesare: spirit sintetic øi o bazæ moralæ, adânc 
înfiptæ în structura lui organicæ, etnicæ øi de individ.

Prin aceste însuøiri orizontul se descoperæ ca pe o culme øi ceea ce 
alflii nu væd – øi nu pot sæ vadæ – cei inifliafli în secretele sufletului omenesc 
øi ale popoarelor, care inconøtient aøtept [sic] de la ei salvarea, numai aceøtia 
øtiu sæ prindæ, sæ cântæreascæ, sæ selecflioneze elementele vieflii øi sæ le 
impunæ.

Dar aceasta e øi opera timpului. Niciun geniu, niciun om echilibrat 
øi aøa°zis superior nu poate lucra færæ sæ flie seama de factorul timp în spafliul 
nemærginit al înfæptuirilor posibile.

Cred cæ lui Titulescu de°abia de acum înainte i°a venit ceasul depli
nelor realizæri. La Roma, Paris, Madrid, am flinut sæ studiez pe lângæ proble
mele mari în sine øi psihologia oamenilor care ar putea sæ ducæ la bun 
sfârøit aceste complexe probleme morale øi sociale de stat. Prin urmare, am 
studiat øi urmærile activitæflii din culise ale românului nostru, prin figura 
lui Titulescu. Øi m°a consolat de multe griji privitoare la flaræ øi de unele cara
ghioase figuri diplomatice ale trecutului øi prezentului nostru românesc.

Desigur cæ, din oamenii noøtri politici, e singurul care prin latura 
sa de subtilitate øi de intuiflie sufleteascæ (din care bunætatea e consideratæ 
ca un factor øi politic în viaflæ) se apropie de harta spiritualæ a organismului 
politic mussolinist. N°are latura de voinflæ energeticæ, impunætoare a lui 
Mussolini1, nici geniul acestuia din urmæ pe care cei mai mari oameni din 
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flærile Apusului cu care am vorbit, recunosc cæ e singurul geniu care existæ 
øi care face epocæ – dar sufleteøte Titulescu e din aceeaøi familie, e în raza 
acestui spirit roman, se apropie de el færæ sæ vrea, ca o consecinflæ fatalæ al 
[sic] unui proces læuntric øi de rasæ.

De aceea, e sigur cæ e singurul om de stat român care a înfleles 
realizærile imperative ale viitorului într°o politicæ centrifugæ de stat italo°ro
mânæ næscutæ øi ea în destinele flærii cum s°a næscut øi în sufletul meu, tot 
aøa, pe nesimflite, ca orice lucru natural øi fatal. Aceastæ politicæ de drept, 
romanæ în esenfla ei invizibilæ încæ ca politicæ universalæ, e acceleratæ de 
chiar dezordinea europeanæ øi de ficfliunile pæcii. Rezolvirea chestiunii 
Romane, adicæ a Statului italian cu Vaticanul, e øi ea preludiul unei ere 
nouæ, iar Internaflionala latinæ e singura Internaflionalæ – cum aproba øi 
Maurras2 aceastæ convingere în acfliunea subsemnatei – pe care flærile latine, 
øi°n special România, ca sæ nu moaræ, trebuie sæ o creeze pe baze noi, cu 
oameni noi, øi cu o diplomaflie nouæ, în care cea veche, inexistentæ sau 
perimatæ, sæ fie dominatæ øi condusæ la noi de o personalitate claræ, lumi
noasæ, ca a unui Titulescu. Dar, a unui Titulescu nu numai de ieri, nici 
chiar numai de azi, ci de mâine, evoluatæ, care înmugureøte.

României îi trebuie un Om de aceastæ calitate; un ministru de 
Externe permanent ca sæ garanteze continuitatea intereselor permanente øi 
superioare ale României Mari; øi ale unei Europe purificate øi latinizate.

Bucureøti, 30 ianuarie 1929

Elena Bacaloglu, Nicolae Titulescu, în „Cele Trei Criøuri“, an X, nr. 1–2, ianuarie–
februarie 1929, pp. 28–29.

NOTE

1 Benito Amilcare Andrea Mussolini („Il Duce“ – Conducætorul) (1883–1945). Om de stat 
fascist italian. În octombrie 1922, în urma „marøului asupra Romei“, devine øeful guvernului. 
Legile din decembrie 1925 øi ianuarie 1926 consacræ instaurarea unui regim de dictaturæ. 
A condus Italia între 1922 øi 1943. 

2 Charles Maurras (1868–1952). Scriitor øi om politic francez. Inaugureazæ miøcarea „L’Action 
française“ (1908–1944), cæreia i°a fost principalul animator. A apærat prin aceasta „naflionalismul 
integral“, sintezæ a tradiflionalismului øi a naflionalismului, dobândind o influenflæ considerabilæ 
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asupra segmentului cel mai conservator al burgheziei franceze. Întrucât a susflinut pe Mussolini, 
Franco øi apoi pe Pétain, a fost condamnat la închisoare (în 1945), dar grafliat cu puflin timp 
înaintea morflii. Membru al Academiei Franceze; radiat în 1945.

Jacques Bainville

„El are încrederea unui popor întreg“

D. Titulescu ocupæ în flara lui øi în Europa o situaflie politicæ øi 
moralæ færæ de pereche. El are încrederea unui popor întreg. De îndatæ ce 
România vede sau bænuieøte o dificultate, ea se adreseazæ dlui Titulescu. 
Astfel se face cæ a devenit de câteva zile ministru de Externe în împrejuræri 
care nu au nici echivalent, nici precedent.

D. Titulescu e departe de a cæuta puterea. De altfel, a øi refuzat°o 
de câteva ori. El se mulflumea sæ fie ministru la Londra øi delegat la Liga 
Nafliunilor, când sæptæmâna trecutæ øi°a dat demisia, ca o protestare 
contra faptului cum erau conduse negocierile în pactul de [ne]agresiune 
ruso°român.

A fost un avertisment, care a ræsunat în toatæ nafliunea românæ. 
Imediat d. Vaida°Voevod l°a rugat sæ ia Ministerul de Externe, øi astfel se 
face cæ, demisionat ieri, e ministru azi øi în drumul de la Londra la Bucureøti 
face un popas la Ministerul de Externe francez.

Clopotul de alarmæ tras de el va fi auzit øi poate mai mult ca oriunde 
la Paris.

Jacques Bainville, Comentariu publicat în ziarul francez „La Liberté“, 11 octombrie 
1932; „Universul“, 14 octombrie 1932.
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Lucy Baldwin

„Apreciez deosebita dumneavoastræ amabilitate de a°mi fi scris 
o scrisoare atât de încântætoare“

Chequers
Princes Risborough
Bucks

Princes Risborough, 5 noiembrie 1924
 
 Stimate domnule Titulescu, 
 Apreciez deosebita dumneavoastræ amabilitate de a°mi fi scris o 
scrisoare atât de încântætoare. A fost una dintre cele mai frumoase pe care 
le°am primit øi doresc sæ øtifli cât de mult apreciez scrisele dumneavoastræ 
pentru profunda înflelegere cu care sunt elaborate.  
 Au fost necesare câteva luni pentru ca propriii mei concetæfleni øi 
concetæflene sæ priceapæ ceea ce dumneavoastræ afli înfleles imediat, cæ în 
1923, soflul meu s°a sacrificat de bunæ voie pentru ceea ce a crezut el cæ este 
întru binele flærii øi al lor. Din fericire øi°au dat seama øi øi°au îndreptat 
greøeala, iar acum soflul meu are mânæ liberæ øi ne putem apuca de lucru. 
Sunt foarte multe de fæcut!  
 Nu este nevoie sæ væ cerefli scuze pentru engleza dumneavoastræ, 
scrisoarea a fost perfectæ din toate punctele de vedere øi ne°a fæcut o realæ 
plæcere.  
 Væ rog sæ transmitefli salutæri cordiale doamnei øi multe mulflumiri 
pentru cæ ne°afli scris. 
 Cu deosebitæ stimæ

(ss) Lucy Baldwin

Scrisoare (engl.), Princes Risborough, 5 noiembrie 1924, Lucy Baldwin, soflia 
Lordului Baldwin, prim°ministru al Marii Britanii, cætre Nicolae Titulescu, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent 
al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/
George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Cores pon
denflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; 
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colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, 
Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 58, 
p. 578.

Gheorghe Barbul

„A încercat sæ°l readucæ în fruntea Ministerului de Externe“

La Bucureøti, „toatæ lumea“, adicæ cercurile politice de la cafeneaua 
Corso, de la Capøa, de la Cina sau de la Athénée Palace, øtia de ce a fost 
eliminat Titulescu. În decembrie 1937, Goga a încercat sæ°l readucæ1 în 
fruntea Ministerului de Externe pentru a atenua prin prezenfla lui în guvern 
reacflia de ostilitate provocatæ la Paris øi la Moscova de venirea dreptei la 
guvern în România. Regele Carol a refuzat categoric, susflinând cæ revenirea 
lui Titulescu ar fi consideratæ de Hitler ca o provocare øi n°ar fi bine væzutæ 
nici la Londra, deoarece atât la Berlin, cât øi în capitala Marii Britanii, se 
øtia cæ Titulescu era dispus sæ acorde, în caz de conflict, trupelor sovietice 
dreptul de a traversa teritoriul românesc. Englezii ar fi fost contra unui 
asemenea angajament, deoarece el întærea poziflia Franflei øi diminua, în 
consecinflæ, libertatea de manevræ a Albionului.

Gheorghe Barbul, Despre cartea nepublicatæ a lui Titulescu, în Gheorghe Barbul, 
Ion Solacolu, Schimbarea alianflelor României de la Titulescu la Antonescu, 
Institutul European, Iaøi, 1995, p. 97.

NOTE

1 Afirmaflie nesusflinutæ documentar. Forflele politice care l°au înlæturat pe Nicolae Titulescu 
la 29 august 1936 au dorit øi au urmærit ca înlæturarea sæ fie definitivæ. Mai mult decât atât, 
Octavian Goga a adæugat adversitæflilor øi ostilitæflilor propriile sale intenflii øi luæri de poziflii.
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Jean°Louis Barthou

„Experienflæ øi autoritate – o forflæ europeanæ“

Salut în d°voastræ, domnule ministru, pe øeful eminent – a cærui 
experienflæ øi autoritate sunt o forflæ europeanæ – al politicii externe române. 
Dar nu suntefli oare øi unul din reprezentanflii Micii Înflelegeri? Aceastæ 
Micæ Înflelegere, aøa de mare prin amploarea vederilor ei legitime øi prin 
activa solidaritate a eforturilor ei continue, n°a întârziat sæ lærgeascæ con
cepfliile care prezidaseræ la alcætuirea ei. Indiferentæ la ostilitate sau la ironie, 
siguræ de scopul øi de mijloacele ei, øtiind ce poate, ce vrea øi ce datoreazæ, 
ea se afirmæ din zi în zi cu o putere în creøtere ca unul din factorii esenfliali 
ai ordinii constructive la care Europa aspiræ. […].

Spiritul de conciliafliune øi de liniøtire care cælæuzeøte politica româ
neascæ în Europa Centralæ, a inspirat°o în relafliile ei cu statele Peninsulei 
Balcanice. Cu toate aceste state, øi pentru binele tuturor, ele sunt excelente. 
Putefli, scumpul meu ministru, sæ revendicafli în mod legitim partea 
d°voastræ, în constituirea Înflelegerii Balcanice în care se gæsesc, alæturi de 
scumpa noastræ aliatæ iugoslavæ, alte douæ flæri prietene, Turcia øi Grecia.

Pactul de la Atena1 ræsplæteøte în acelaøi timp eforturile d°voastræ 
personale øi pe acelea ale eminenflilor bærbafli de stat care le°au depus alæturi 
de d°voastræ. El a arætat Europei cæ în înseøi flærile în care ræzboiul îøi exercita 
altæ datæ ravagiile, voinfla fermæ a guvernelor d°voastre hotærâse sæ 
ræspândeascæ øi sæ menflinæ binefacerile pæcii. Astfel se deseneazæ, de la 
Praga la Ankara, într°o lume încæ tulburatæ, o zonæ garantatæ prin pacte a 
cæror solidaritate s°a afirmat de curând în fafla Conferinflei de la Geneva 
printr°o propunere care a fæcut în chiar spiritul tratatelor, din securitatea 
pentru tofli, condiflia esenflialæ a dezarmærii.

Jean°Louis Barthou, Cuvântare de ræspuns la discursul rostit de Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, la dineul oferit în onoarea oaspetelui francez, la 
Palatul Sturdza, cu ocazia vizitei oficiale în România, Bucureøti, 20 iunie 1934, în 
„Universul“, 22 iunie 1934.
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NOTE

1 9 februarie 1934.

Jean°Louis Barthou

„Rafliunea øi inima merg mereu pe acelaøi drum“

Cetæflean de onoare al României! Cetæflean român pur øi simplu. Te 
rog sæ°mi dai voie, înainte de orice întrebare, sæ°mi exprim din nou 
recunoøtinfla mea profund emoflionatæ pentru strælucita primire ce mi s°a 
fæcut, ce s°a fæcut trimisului Franflei.

Am în buzunar paøaportul românesc pe care mi l°a dat vechiul meu 
prieten Titulescu, fæcându°mi prin aceasta cea mai agreabilæ surprizæ. El 
mi°a dovedit o datæ mai mult cæ la acest om de stat rafliunea øi inima merg 
mereu pe acelaøi drum. Duc din flara dv. amintiri care vor ræmâne neøterse 
în sufletul meu. Le voi spune în Parlamentul francez, le voi spune Franflei. 
În lunga mea carieræ de 47 ani de viaflæ parlamentaræ, n°am luat parte la 
nicio øedinflæ care sæ egaleze pe aceea din joia trecutæ în Parlamentul 
românesc.

Øi când, copleøit de laude øi emofliune, a trebuit sæ vorbesc, væ asigur 
cæ nu mi°a fost uøor. […]

Între Franfla øi România este o perfectæ unitate øi identitate de pæreri 
asupra tuturor chestiunilor la ordinea zilei. Vrefli dovezi? Întrebafli pe 
vechiul øi bunul meu prieten Titulescu, el væ poate spune cæ de multe ori 
aceastæ identitate de pæreri a fost atât de perfectæ, încât pentru examinarea 
lor întrebuinflæm aproape aceleaøi expresiuni færæ sæ ne fi concertat mai de 
înainte. Îmi amintesc cæ în ajunul expedierii notei Franflei de la 17 aprilie 
trecut, am arætat textul acestei note dlui Titulescu. Ministrul dv. de Externe, 
prietenul meu, era primul om care a cunoscut nota dupæ colegii mei din 
guvern.

Ei bine, în textul notei erau termeni, erau expresiuni pe care le 
întrebuinflase øi d. Titulescu pentru exprimarea aceloraøi pæreri.
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Mai vrefli o dovadæ de manifestare neconcertatæ a acestei perfecte 
unitæfli de vederi? Era la Geneva, acum de curând, la Conferinfla dezarmærii. 
Isprævisem de citit proiectul de rezolufliune al Franflei, care a obflinut 
unanimitatea, mai puflin douæ voci. Mica Înflelegere øi°a dat aprobarea ei 
pæstrând tæcerea.

Era cea mai elocventæ aprobare. Mica Înflelegere nu mai avea nimic 
de adæugat, nimic de schimbat, nimic de interpretat. Erau exact pærerile ei. 
Øi cu atât mai elocventæ era aceastæ tæcere cu cât nu fusese niciun fel de 
înflelegere prealabilæ între noi asupra niciunui fel de declarafliuni ce trebuia 
sæ fie fæcute.

Se dovedea astfel în fafla lumii cæ Franfla nu exercitæ niciun fel de 
tutelæ asupra Micii Înflelegeri, cæ legæturile noastre de prietenie sunt 
întemeiate pe realitate, pe sinceritate øi cæ nu e nevoie de nicio concertare, 
de nicio înflelegere prealabilæ, ca sæ ne gæsim pe acelaøi drum, ca identitatea 
pærerilor noastre sæ se afirme.

Suntem unifli fiindcæ urmærim acelaøi scop.
Vechea øi tradiflionala noastræ prietenie este astfel întæritæ prin 

identitatea convingerilor øi tendinflelor noastre.

Jean°Louis Barthou, Interviu acordat ziarului „Universul“, în „Universul“, 23 iunie 
1934, reluat în 12 octombrie 1934.

Jean°Louis Barthou

„Respectul ne°a apærut ca o condiflie a unei pæci durabile“

Cælætoriile bune nu au istorie. Astfel sunt cele pe care le°am fæcut 
în România øi în Iugoslavia. Niciun comunicat n°a înregistrat rezultatele 
obflinute. Prietenii mei, Titulescu øi Jevtiç, au socotit, ca øi mine, cæ 
discursurile oficiale pe care le°am schimbat au fost suficiente pentru a 
dovedi comunitatea noastræ de vederi øi încrederea cordialæ a raporturilor 
dintre noi. […]. Întrevederea pe care am avut°o la Bucureøti cu dnii Beneš, 
Titulescu øi Jevtiç a demonstrat solidaritatea în toate domeniile a concepfliilor 
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care ne inspiræ aceeaøi voinflæ de pace øi acelaøi ferm ataøament faflæ de 
Societatea Nafliunilor.

Nicio divergenflæ nu s°a produs între noi. Øi pentru unii øi pentru 
ceilalfli respectul ne°a apærut ca o condiflie a unei pæci durabile.

Jean°Louis Barthou, Declaraflie fæcutæ ziariøtilor la sosirea la Paris, dupæ vizita 
oficialæ în România, în „Universul“, 30 iunie 1934.

Vernon Bartlett

„Câteva rânduri pentru a væ mulflumi cu deosebitæ cordialitate 
pentru tot ce afli fæcut ca sæ facilitafli cælætoria mea în România“

Asociaflia Presei Stræine

Roma, 16 decembrie 1924
Stimate domnule ministru,
Îmi permit a væ trimite aceste câteva rânduri pentru a væ mulflumi 

cu deosebitæ cordialitate pentru tot ce afli fæcut ca sæ facilitafli cælætoria mea 
în România. Plec cu prejudecæfli – însæ prejudecæfli favorabile – øi sper sæ 
gæsesc ocazia de a dovedi prietenia pe care o nutresc de pe acum pentru 
flara dumneavoastræ. Dacæ românii din România sunt pe jumætate atât de 
curtenitori precum sunt aceia pe care i°am întâlnit peste hotare, atunci voi 
avea o øedere extrem de interesantæ la Bucureøti.

Mulflumindu°væ din nou, stimate domnule ministru,
Ræmân al dumneavoastræ, devotat

(ss) Vernon Bartlett
(Ajung la Bucureøti la 22 decembrie)

Pe plic:
His Excellency
Monsieur N. Titulescu
Rumanian Legation
Grosvenor St.
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London W.1
Ingliterra

Scrisoare (fr.), Roma, 16 decembrie 1924, publicistul Vernon Bartlett cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 66, p. 591.

Nicolae Basilescu

„Cine zice Titulescu, zice România, cine zice România, zice 
Titulescu“

Nu scriu aceste rânduri pentru a face apoteoza lui Nicolae Titulescu – 
el nu are nevoie de elogii – cæci el este mai presus de orice laude.

Le scriu pentru acei care încæ nu°l cunosc, øi mai ales pentru cei 
care°l bârfesc: fie din invidie, fie din inconøtienflæ.

Nicolae Titulescu este astæzi un capital naflional – ce zic? – un 
simbol naflional, el însumeazæ øi personificæ cu adeværat, în realitate, în 
fapt, România øi pe poporul român, dincolo de graniflele ei.

Cine zice Titulescu, zice România, cine zice România, zice 
Titulescu.

Prin ce miracol, cærui talisman magic datoreazæ Titulescu acest 
ascendent formidabil, aceastæ întruchipare în persoana lui a unui întreg 
popor, aceastæ proclamafliune øi recunoaøtere universalæ?

Muncii conøtiente øi perseverente pe care acest om o desfæøoaræ cu 
o metodæ øi cu o øtiinflæ neîntrecute pânæ acum de niciun om de stat 
român.

România a avut, desigur, în toate timpurile moderne – pentru a nu 
vorbi de timpurile anterioare Renaøterii noastre – mari bærbafli politici, 
care øi°au câøtigat un renume european.
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Astfel, Ion C. Brætianu1 øi Mihail Kogælniceanu2 s°au prezentat la 
masa Congresului din Berlin3 pentru a apæra cauza României obijduite, a 
salva integritatea ei teritorialæ ameninflatæ, în fafla unui areopag de inimi 
împietrite.

Basile Boerescu4 a cutreierat în 1879–1880 toate marile Capitale øi 
Curfli împæræteøti øi regeøti øi a pledat cu adeværatæ strælucire cauza Inde
pendenflei României, pe care Bismarck5 o legase de emanciparea evreilor.

Dar niciunul nu a dobândit succesul urmærit.
Însuøi I.I.C. Brætianu – care avea în mâna lui un tratat semnat, en 

bonne et dûe forme6, de Anglia, Franfla, Italia øi Rusia; care avea în spatele 
lui mormintele a 800.000 de ostaøi români, morfli pentru cauza omenirii 
întregi, pentru cauza justifliei øi libertæflii lumii – nu a putut obfline de la 
Conferinfla Pæcii de la Paris recunoaøterea integritæflii drepturilor României 
Noi øi Mari øi el a trebuit sæ pæræseascæ amærât Conferinfla, trântind supærat 
uøile dupæ el.

15 ani am luptat pentru a ajunge sæ facem a fi recunoscutæ alipirea 
Basarabiei de Patria°mamæ de toate popoarele, øi în special de Rusia, øi nu 
am reuøit – ba ce zic? eram chiar gata sæ o compromitem definitiv, recu
noscând, noi înøine, cæ ea constituie un litigiu deschis între noi øi Rusia – 
færæ intervenfliunea oportunæ øi energicæ cunoscutæ a lui Nicolae Titulescu, 
care nu a ezitat a jertfi situaflia lui pentru a salva Basarabia.

*

Zi de zi – când înfundat în cabinetul legafliunii sale din Londra, 
când stræbætând, în lung øi larg, culoarele Societæflii Nafliunilor de la 
Geneva, ori svânturând toate Capitalele Europei – Titulescu a urmærit:

1. Consolidarea graniflelor actuale ale României Mari, prin recu
noaøterea lor, urbi et orbi7.

2. Consolidarea pæcii universale, de care depinde nu numai viafla øi 
viitorul poporului român, dar viafla øi viitorul lumii întregi.

Toate silinflele lui Titulescu au fost îndreptate cætre acest mare øi 
îndoit ideal, nu numai naflional, dar mondial.
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Iatæ în ce Titulescu a întrecut pe tofli oamenii de stat români, care 
s°au perindat pânæ acum la cârma statului român, øi chiar pe tofli oamenii 
de stat stræini.

El a væzut legætura intimæ, indisolubilæ, care existæ între soarta 
flærii lui øi soarta omenirii, øi a lupta pentru a salva øi a asigura øi pe una øi 
pe alta.

Titulescu singur este øi cel mai vechi øi cel mai ilustru apostol al 
pæcii în sânul Ligii Nafliunilor, în acest areopag al omenirii întregi.

Cuvântul lui face autoritate, pentru cæ el este cristalin ca øi cugetul 
lui, ca øi inima lui.

Nicolae Titulescu nu este mânat în acfliunea lui – omogenæ øi 
constantæ – decât de un singur ideal, ideal care este comun øi flærii lui øi 
lumii întregi – pacea.

Când un popor are norocul sæ aibæ la cârma lui un atare pilot, un 
om care cu adeværat este la locul lui – the true right man in the right place8 – 
[cenzurate mai multe rânduri – n.n. G.G.P.], vasul României øi vasul 
omenirii însuøi vor rætæci de aci înainte printre valurile spumoase øi printre 
stâncile ascuflite ale duømanilor dezlænfluite între popoare øi lipsite de 
cârmaciul lor dibace øi înflelept, ele se vor sfærâma în mii øi mii de bucæfli.

Iatæ pentru ce credem cæ este pentru România – øi chiar pentru 
lumea întreagæ, azi mai mult decât oricând – un imperativ categoric, care 
impune pe Nicolae Titulescu la cârma flærii româneøti øi, prin aceasta, la 
cârma omenirii întregi.

Nolli eum tangere!9

N. Basilescu, Nicolae Titulescu, în „Universul“, 6 octombrie 1934.

NOTE

1 Ion C. Brætianu (1821–1891). Inginer, om politic øi de stat român. Fruntaø al Revolufliei 
române de la 1848. Preøedintele Partidului Naflional Liberal (1875–1891). Ministru în mai 
multe rânduri (Finanfle, Interne, Ræzboi, Lucræri Publice, Afaceri Stræine). Prim°ministru 
(24 iulie 1876–24 noiembrie 1878; 25 noiembrie 1878–10 iulie 1879; 11 iulie 1879–9 aprilie 
1881; 9 iunie 1881–20 martie 1888). A condus delegaflia României la Congresul de Pace de la 
Berlin (1878). Membru de onoare al Academiei Române (1885).
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2 Mihail Kogælniceanu (1817–1891). Istoric, scriitor, ziarist, editor øi om de stat român. În 
mai multe rânduri ministru înainte øi dupæ Unirea Principatelor. Prim°ministru (11 octombrie 
1863–26 ianuarie 1865). Ministru al Afacerilor Stræine (27 aprilie–23 iulie 1876; 3 aprilie 
1877–24 noiembrie 1878). Øi°a legat numele de proclamarea Independenflei de stat a României 
(1877). A participat, alæturi de primul°ministru, Ion C. Brætianu, la Congresul de Pace de la 
Berlin (1878). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris (iulie 
1880–iunie 1881). Membru al Academiei Române (1868).

3 Congresul de la Berlin (13 iunie–13 iulie 1878).
4 Vasile Boerescu (1830–1883). Jurist, om politic øi de stat român. Profesor la Facultatea de 

Drept din Bucureøti. Luptætor pentru Unirea Principatelor. A propus în Adunarea Electivæ 
alegerea lui Al.I. Cuza ca domn øi în fiara Româneascæ. În mai multe rânduri ministru, înainte øi 
dupæ Unirea Principatelor. Ministru de Externe (28 martie 1873–7 noiembrie 1875; 11 iulie 
1879–10 aprilie 1881).

5 Otto Eduard Leopold Bismarck (1815–1898). Diplomat øi om de stat german. Ambasador 
la Sankt Petersburg (1859–1862). Cancelar (21 martie 1871–20 martie 1880). Este autorul 
inifliativei „Alianfla celor trei împærafli“ (Germania, Austro°Ungaria øi Rusia), încheiatæ în 1873, 
reînnoitæ în 1881 øi 1884. În 1887, Bismarck a semnat cu Rusia aøa°numitul Tratat de reasigurare. 
Considerând cæ ræzboiul cu Rusia ar putea fi periculos pentru Germania, el s°a pronunflat 
împotriva cercurilor militare germane care susflineau declanøarea unui ræzboi preventiv împotriva 
Rusiei.

6 Potrivit legii (fr.).
7 Cætre oraø (cætre Roma) øi cætre univers; în sens larg, a vesti urbi et orbi înseamnæ a declara 

un lucru în auzul tuturor (lat).
8 Omul potrivit la locul potrivit (engl.); din discursul rostit de Sir Austen Henry Layard, în 

Parlament, la 15 ianuarie 1855.
9 Nu°l atingefli (lat.). Parafrazæ a cuvintelor Noli me tangere (Nu mæ atinge) – Ioan 20, 17. 

Cuvinte pe care Isus i le°a adresat Mariei Magdalena în dimineafla Învierii. Semnificæ interdicflia 
de a te atinge de un om sau de un lucru.

Paul Bastid

„Se dæruia færæ de mæsuræ“

Recitesc, dupæ ce s°au scurs 20 de ani, articolul pe care l°am dat 
PROGRESULUI dupæ decesul lui Nicolae Titulescu. Era scris cu prudenfla 
diplomaticæ pe care o cerea aceastæ tristæ epocæ, tocmai pentru a evita cenzura 
regimului de la Vichy. M°am implicat totuøi din toatæ inima. N°am læsat sæ 
scape nicio împunsæturæ…
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Pentru a aduce omagiu memoriei eminentului meu prieten, aøa cum îl 
meritæ, ar fi indispensabil astæzi sæ reiau, cuvânt cu cuvânt, istoria acfliunii 
sale internaflionale. Ceea ce se va face færæ îndoialæ pentru a comemora moartea 
sa, comemorare la care, din pæcate, øi mæ scuz, datæ fiind starea mea de 
sænætate, nu pot asista.

Titulescu era un om de bunæ credinflæ. El a dispærut în cursul unei 
vijelii în care umanitatea pærea sæ se lepede de ea însæøi. La ora actualæ, ea nu 
va dispera øi se va simfli gata sæ joace un rol în serviciul libertæflii.

Paris, 16 martie 1961.

–––

În persoana lui Nicolae Titulescu dispare un mare european, un 
apærætor pasionat al cauzei româneøti, un prieten de neclintit al Franflei. 
Înlæturat de mai mulfli ani de la orice activitate guvernamentalæ sau 
diplomaticæ, el nu avea sæ joace niciun rol în tulburarea care ne orbeøte. 
Dar fizionomia sa surprinzætoare evocæ tristeflii noastre numeroase amintiri; 
ea ne face sæ retræim prestigioasa epocæ de dupæ ræzboi øi de dupæ victorie 
în care, de la Ludovic al XIV°lea øi Napoleon, strælucirea internaflionalæ a 
flærii noastre n°a cunoscut niciodatæ o asemenea falæ.

Format la øcoala noastræ, laureat al Universitæflii din Paris, cunoscând 
øi cele mai intime resurse ale limbii noastre, pætruns de aceastæ educaflie 
criticæ care a reprezentat totdeauna orgoliul civilizafliei noastre, în rapida øi 
ameflitoarea sa carieræ, Nicolae Titulescu s°a comportat ca un fiu spiritual 
al patriei noastre. Nu cæ el n°ar fi fost mai întâi øi înainte de toate un mare 
român. Dar gândirea sa avea atâtea afinitæfli cu propria noastræ gândire, 
încât, în virtutea unei armonii prestabilite, acfliunea sa se gæsea aproape 
totdeauna paralelæ. În melancolia exilului, el øi°a gæsit în Franfla în mod 
firesc refugiul.

Rolul sæu de patriot øi pacificator aparfline istoriei. Va fi dificil sæ i 
se conteste. I s°a reproøat uneori natura sa vulcanicæ øi un soi de instabilitate 
trepidantæ. La drept vorbind, nimeni nu era mai ferm în proiectele sale, 
mai perseverent în cæile sale. Dar vitalitatea deborda în el. Avea færæ îndoialæ 
sæ fie dezolat dacæ nu se formula vreo bârfæ contra persoanei sale øi avea sæ 
le accepte pe toate, în afara celor inconsistente øi neroade. El n°avea nimic 
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comun cu un tip convenflional øi înflepat. Cei care nu l°au cunoscut 
decât pe bucæflele riscæ sæ nu formuleze o judecatæ echitabilæ asupra acestuia. 
În cazul unui om de stat suflul conteazæ; øi nimeni în generaflia sa n°a 
fost mai mult animat, stæpânit, înflæcærat. Atât în exercifliul apostolatului 
sæu internaflional, cât øi în manifestærile sale private nu avem de°a face cu 
un om obiønuit. La tribunæ, în comisii, în conversaflii de cabinet sau în 
jurul mesei rotunde spontaneitatea sa persuasivæ se întrecea pe sine la 
fiecare încercare. Agilitatea sa intelectualæ øi verbalæ uimitoare, pe care o 
punea în serviciul celor mai anevoioase cauze, se însoflea cu o mare tinerefle 
de caracter, cu o realæ simplitate, voi spune cu o realæ candoare a senti
mentelor. Trebuia sæ°l fi væzut la Hôtel des Bergues jucându°se cu câinii 
sæi, între douæ øedinfle ale Adunærii geneveze, unde se dæruia færæ de mæsuræ, 
pentru a simfli interesul vijelios pe care°l asocia tuturor lucrurilor, pentru a 
aprecia rezervele de minunæflie øi bucurie care sælæøluiau în aceastæ naturæ 
bogatæ. Se adunaseræ în el o dragoste pasionatæ pentru miøcare øi viaflæ, 
daruri de creator øi de artist. Iatæ de ce el captiva. Iatæ de ce, dupæ ore 
strælucitoare, el a cunoscut, de asemenea, invidia, denigrarea, solitudinea øi 
amæræciunea.

Paul Bastid, Titulesco avait la foi, în „La Nation Roumaine“, an XIII, nr. 205, an 
XIII, nr. 205, martie 1961 – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond 
Nicolae Titulescu, Box I:20.

Victor Bædulescu

„Gândurile mele se duc departe, cætre o searæ ca cea de azi în 
care […] m°am apropiat pentru prima oaræ de d°ta“

Bucureøti, 12 februarie 1930

Iubite domnule ministru,
E noapte. Târziu. Mæ întorc de la masa datæ de profesorii Facultæflii 

de Drept, pentru særbætorirea colegilor øi mai marilor noøtri – unul de faflæ, 
celælalt din nefericire departe – care au øtiut sæ ne ia de pe umeri o povaræ, 
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a cærei grijæ ai purtat°o singur, atâflia ani de zile. Telegrama ce fli s°a adresat 
îfli va fi adus salutul nostru de cordialæ admirafliune.

În colflul meu liniøtit de acasæ, între cærfli frumoase øi cærfli bune, 
lângæ o floare care picurând una câte una foile ei obosite vorbeøte øi de altæ 
lume; în ceasul acesta târziu, gândurile mele se duc departe, cætre o searæ ca 
cea de azi în care – în tihna unui mic restaurant londonez – m°am apropiat 
pentru prima oaræ de d°ta, cætre atâtea alte seri în care, prins în vraja 
gândirii d°tale subtile, nu mai ajungeam sæ facem „Schluss“ cu toatæ 
oboseala unor zile adeseori istovitoare.

De pe cærarea acestor amintiri, primeøte, te rog, încæ odatæ, iubite 
domnule ministru, încredinflarea respectuoasei mele afecfliuni.

(ss) Victor V. Bædulescu

Scrisoare, Bucureøti, 12 februarie 1930, Victor Bædulescu cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 298, p. 959.

Nicolae Bænescu

„Brav soldat, vigilentæ santinelæ“

Ministrul Afacerilor Externe al României este astæzi, incontestabil, 
cea mai remarcabilæ personalitate a vieflii politice româneøti. De la Ion C. 
Brætianu øi I.G. Duca, niciodatæ politica noastræ externæ nu a fost încre
dinflatæ unor mâini mai experimentate øi mai sigure.

Nicolae Titulescu este unanim apreciat øi se bucuræ de consideraflie 
generalæ, nu numai în flara sa, dar øi în cadrul cercurilor diplomatice inter
naflionale, unde ocupæ un loc de prim ordin. Dotat cu calitæfli excepflionale, 
el s°a ridicat încæ din tinerefle în fruntea generafliei sale øi øi°a pæstrat mereu 
acest loc de frunte. Mereu laureat în timpul studiilor sale secundare, student 
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strælucit al Universitæflii din Paris, s°a fæcut remarcat încæ de la primii sæi 
paøi în viafla politicæ øi a fost chemat foarte de tânær pe bæncile ministerelor. 
Numit, puflin dupæ aceea, ministru plenipotenfliar la Londra, domnul 
Titulescu nu a întârziat de a se impune în lumea diplomaticæ, unde a adus 
lumina unei vaste culturi, o inteligenflæ penetrantæ øi verbul înaripat al unei 
elocvenfle care l°au ridicat de la început printre maeøtrii cuvântului.

Pentru a se ridica la rolul pe care îl defline domnul Titulescu în 
concertul nafliunilor, ambasadorul român a suportat grele încercæri, la care 
puflini oameni ar fi øtiut sæ reziste. El a descins în arena internaflionalæ în 
momentul în care se ridicau probleme complicate cu privire la consolidarea 
noilor state ieøite din zbuciumul Marelui Ræzboi. Spiritul sæu gânditor, 
talentul sæu rar, tactul sæu cunoscut øi credinfla de nezdruncinat în aceastæ 
ordine nouæ, atât de scump plætitæ, l°au ridicat în primele rânduri ale 
campionilor unei ideologii politice, care pare sæ devinæ din ce în ce mai 
mult credo°ul marilor personalitæfli ale timpului.

Ardoarea cu care a îmbræfliøat cauza convenfliilor semnate, forfla øi 
entuziasmul pe care le°a arætat întotdeauna în apærarea lor, au ridicat pe 
ministrul român printre personalitæflile eminente øi incontestabile ale 
politicii europene.

Rar a mai fost væzut un om aparflinând unui stat mic øi care sæ joace 
un rol atât de însemnat în viafla internaflionalæ.

Situaflia excepflionalæ, pe care øi°a asigurat°o dincolo de frontierele 
flærii sale, i°a fæcut prezenfla imperioasæ la Ministerul Afacerilor Externe, 
oricât de delicat ar fi fost acest post. Vintilæ Brætianu, al cærui colaborator 
a fost, øi°a dat seama de imensa sa valoare øi a avut inspiraflia fericitæ de a 
øi°l face asociat.1

Dornic de a°øi îndeplini rolul sæu internaflional cu toatæ eficienfla, 
domnul Titulescu trece deseori frontiera. Foarte asiduu la øedinflele 
Societæflii Nafliunilor, el nu lipseøte de la vizitele unde îl reclamæ interesele 
Micii Înflelegeri sau ale Înflelegerii Balcanice, acolo unde se nasc problemele 
øi litigiile care intereseazæ România øi celelalte flæri.

De altfel nu a precizat chiar el, pe drept cuvânt, cæ vechea diplomaflie 
de cancelarie øi°a træit timpul øi cæ vremurile agitate pe care le traversæm 
reclamæ „o diplomaflie în miøcare“?
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Iatæ cæ de opt ani domnul Titulescu este titularul Departamentului 
Afacerilor Externe. Nimic nu dovedeøte mai bine superioritatea sa în acest 
domeniu delicat, ca menflinerea sa la conducerea politicii externe, în ciuda 
numeroaselor schimbæri de miniøtri survenite în România. Toate partidele 
politice care s°au succedat la putere, conøtiente de profesionalismul sæu, 
i°au acordat încrederea.

Nu se va øti niciodatæ aprecia suficient avantajul unei flæri care 
menfline cu fidelitate la conducerea politicii sale externe aceeaøi persoanæ. 
Acest avantaj devine chiar o favoare a soartei când acest om adaugæ, la vasta 
sa experienflæ, autoritatea unui prestigiu recunoscut în toate cercurile 
diplomatice. Iatæ de ce, dincolo de luptele interne, deseori chiar dupæ 
ræstur narea atât de frecventæ a guvernelor, prezenfla domnului Titulescu la 
tribuna Parlamentului stârneøte întotdeauna entuziasmul general; iatæ de 
ce declarafliile sale nete øi precise sunt întotdeauna punctate cu ovaflii 
unanime.

În mobilitatea generalæ care caracterizeazæ viafla noastræ politicæ, 
ministrul Afacerilor Externe este o excepflie: færæ sæ facæ parte din nicio 
organizaflie politicæ, el aparfline în mod egal tuturor; este veritabilul amba
sador al nafliunii, una øi indivizibilæ.

În felul acesta este primit de fiecare datæ când îøi face apariflia în fafla 
reprezentanflilor nafliunii.

Suntem încæ sub impresia ultimului sæu discurs, susflinut în fafla 
Adunærii Legislative. Ræspunzând la o interpelare privitor la pretinsele 
obligaflii recente ale flærii faflæ de sovietici, domnul Titulescu a pus la punct, 
cu sinceritatea care caracterizeazæ declarafliile sale, problema raporturilor 
noastre cu Rusia.

Dar ceea ce a constituit esenfla discursului sæu, ideea centralæ a 
expunerii sale, a constituit°o valoarea acestor raporturi, ca de altfel cea a 
tuturor acordurilor pentru care el a luat inifliativa, în favoarea marii cauze 
a pæcii.

Declaraflia ministrului Afacerilor Externe al României a constituit, 
færæ reticenfle, proclamaflia drepturilor intangibile consacrate prin tratate. 
Stabilirea unor raporturi amicale, cu un numær cât mai mare posibil din 
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statele semnatare a tratatelor, este o garanflie în plus pentru salvgarda rea 
acestora din urmæ.

Meritul ministrului român este, în aceastæ privinflæ, incontesta bil – 
el a fæcut totul pentru a creøte færæ încetare aceste garanflii.

Domnul Titulescu nu este numai, aøa cum s°a definit el însuøi cu 
ocazia recepfliei unui mare francez la Bucureøti, „un soldat în tranøeele 
pæcii, care nu a cunoscut încæ demobilizarea“, el este mai ales un mare 
soldat al umanitæflii, în tranøeele în care, lângæ alfli oameni de stat, luptæ cu 
toate forflele pentru triumful pæcii.

Acestui brav soldat, acestei vigilente santinele, îi oferim toate 
omagiile noastre bine meritate.

N. Bænescu, Nicolae Titulescu (fr.), în „L’Europe Orientale“, nr. 1–2/1936, 
pp. 34–37.

NOTE

1 Cel care l°a chemat în guvern a fost Ion I.C. Brætianu. „În 1927 am acceptat postul de 
ministru al Afacerilor Stræine în guvernul lui Ion Brætianu, deoarece atât el, cât øi Regele 
Ferdinand, pe patul de moarte, îmi adresaseræ aceastæ rugæminte“. „Øtifli cine a fost cel care a 
distrus regula omogenitæflii în Guvernul român prin faptul cæ a acordat portofoliul Afacerilor 
Stræine unui om care nu aparflinea niciunui partid? A fost marele Ion I.C. Brætianu, øeful 
Partidului Naflional Liberal, care, în iulie 1927, m°a prezentat funcflionarilor Ministerului 
Afacerilor Stræine în termenii urmætori: «Sunt ministru al Afacerilor Stræine de numai câteva zile, 
dar în acest timp am fæcut lucrul cel mai important pe care îl puteam face: vi l°am adus pe 
Titulescu ca øef».“ – Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), ediflie îngrijitæ de 
George G. Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte Teodor Meleøcanu, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994,  pp. 48, 52. Vintilæ I.C. Brætianu a prelungit aceastæ colaborare 
pânæ în 1928, când Nicolae Titulescu a cerut – øi a obflinut – revenirea la postul de la Londra de 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României în Marea Britanie.
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Józef Beck

„Stima generalæ în Europa“

Existæ deci pufline alianfle aøa de limpezi øi de simple ca a noastræ.
Afli resimflit desigur chiar d°voastræ, domnule ministru, cu prilejul 

ultimei Domniei Voastre øederi în Polonia1, aceastæ adâncæ øi intensæ 
prietenie a nafliunii polone faflæ de România. Afli resimflit sunt sigur simpatia 
cu care polonezii au înconjurat persoana d°voastræ care reprezintæ, domnule 
ministru, aøa de demn flara d°voastræ. Ei au admirat în d°voastræ aceastæ 
profundæ experienflæ, aceastæ lærgime de vedere care v°au câøtigat stima 
generalæ în Europa.

Sunt profund convins cæ aceastæ claritate øi aceastæ simplicitate a 
relafliunilor noastre va continua sæ se dezvolte pentru binele flærilor noastre.

Józef Beck, Ræspuns la discursul lui Nicolae Titulescu, ministru de Externe al 
României, la dineul øi recepflia oferite în onoarea ministrului de Externe polonez la 
Palatul Sturdza, Bucureøti, 9 mai 1934, în „Universul“, 11 mai 1934.

NOTE

1 În perioada 9–10 octombrie 1933, Nicolae Titulescu efectueazæ o vizitæ oficialæ în Polonia. 
Are convorbiri cu J. Piłsudski øi J. Beck.

Józef Beck

„Totul s°a sfærâmat în fafla intransigenflei inexplicabile a 
d. Titulescu“

Chiar de la început, negocierile noastre cu Rusia sovieticæ au avut 
drept flel încheierea unui pact de neagresiune. 

Un acord de acest gen nu se putea face færæ negocieri lungi øi færæ 
un examen aprofundat, deoarece era vorba de o formæ de înflelegere relativ 
nouæ în viafla internaflionalæ. Pe de altæ parte, politica noastræ tradiflionalæ 
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ne impunea solidaritatea cu tofli vecinii occidentali ai Rusiei; trebuia deci 
sæ ne înflelegem cu toate aceste state de structuri atât de diverse. 

De cum ne°am manifestat intenflia de a încheia un acord comun, 
ne°am lovit de opoziflia violentæ a Sovietelor faflæ de orice formæ de tratat 
colectiv, de ceea ce Moscova numea metoda „mesei rotunde“. Am reuøit 
însæ sæ facem admis principiul încheierii unei serii de tratate paralele øi 
identice pe fond, cu toate statele limitrofe. 

Reacfliile acestor vecini erau foarte diferite de la o flaræ la alta. Letonia 
øi Estonia doreau mai ales sæ ræmânæ vizavi de Rusia pe acelaøi plan ca øi 
noi, deoarece ele apreciau cæ, fie chiar øi în absenfla unor acorduri formale, 
Polonia le garanta în raporturile lor cu Estul. Finlanda a aderat la proiect 
dupæ o oarecare ezitare, deoarece îi repugna încheierea unui acord, fie chiar 
øi limitat, cu Rusia. 

Din partea României au venit cele mai mari dificultæfli; a fost un 
lucru neaøteptat, deoarece problema Basarabiei, nefiind reglatæ, România 
ar fi trebuit, în principiu, sæ aibæ mai mult interes ca un pact de acest fel sæ 
fie încheiat. D. Titulescu, pe atunci ministru al Afacerilor Stræine, a lansat 
chiar, nu se øtie prea bine sub care influenflæ, o campanie pasionatæ contra 
Pactului. Am continuat însæ sæ urmez principiile politicii poloneze faflæ de 
Est øi, færæ a fline cont de straniile manevre ale d. Titulescu, m°am stræduit 
sæ obflin condiflii cât mai bune posibile pentru România. 

Cu aceastæ ocazie am încercat chiar sæ reglez diferendul cu privire la 
Basarabia. Dupæ ce am conferit cu comisarul Litvinov în gara din Varøovia, 
am obflinut ca d. Cædere, ministrul României în Polonia, sæ aibæ un lung 
schimb de vederi cu el. Aceste douæ întrevederi deschideau perspective 
reale, chiar în aceastæ chestiune, dar totul s°a sfærâmat în fafla intransigenflei 
inexplicabile a d. Titulescu, care paraliza acfliunea noastræ printr°o întreagæ 
serie de declaraflii. Proiectul, cu toate acestea, nu era lipsit de speranflæ, 
deoarece d. Litvinov dorea, în mod evident, sæ încheie un pact cu noi. Am 
încercat o datæ în plus sæ apelez personal la d. Titulescu prin intermediul 
unui important emisar: am trimis la Geneva pe d. Schaetzel, însærcinat cu 
aspectul tehnic al negocierilor. D. Schaetzel a prezentat întreaga problemæ 
d. Titulescu în modul cel mai amical øi în modul cel mai deschis, dar 
raportul pe care ni l°a fæcut ne°a confirmat cæ eforturile noastre au fost 



130

zadarnice. D. Titulescu inventa continuu noi argumente din ce în ce mai 
bizare øi din ce în ce mai puflin serioase.

Dacæ ritmul negocierilor noastre fu încetinit la început (pentru a 
crea precedente din proiectele noastre de texte), astfel încât sæ permitem 
Statelor Baltice sæ adopte o atitudine identicæ cu a noastræ, chestiunea 
românæ s°a prelungit timp de luni de zile, astfel încât am fost obligafli sæ ne 
temem de ruptura acestor negocieri. Acest lucru ne°a forflat în cele din 
urmæ sæ punem o întrebare categoricæ Bucureøtilor: „da sau nu?“ Românii 
ne°au ræspuns cæ refuzæ sæ semneze în ceea ce°i priveøte, dar cæ nu vedeau – 
vizavi de termenii tratatului nostru de alianflæ – niciun inconvenient în 
faptul ca Polonia sæ semneze Pactul, mai ales cæ textul specifica cæ anga
jamentele anterioare ræmâneau în vigoare øi cæ orice act de agresiune comis 
de cætre unul dintre semnatari la adresa unui al treilea stat dezlega pe 
celælalt semnatar de obligafliile sale. 

Acest lucru a pus capæt consultafliilor noastre cu statele vecine în 
privinfla Pactului. Nu mai ræmânea decât sæ stabilim textul. Amintirea 
relafliilor polono°sovietice din trecut, teama diplomaflilor sovietici, minu
fliozi tatea ambasadorului Patek øi a ministrului Schaetzel care negociau 
pentru Polonia, au creat dificultæfli considerabile în cursul negocierilor.

Mareøalul Piłsudski considera pe bunæ dreptate cæ pactul de 
neagresiune constituia mai curând o importantæ declaraflie politicæ decât 
un instrument juridic; în consecinflæ, el manifesta grijæ în primul rând 
pentru respectarea unor principii fundamentale de proceduræ øi acorda 
mai puflinæ atenflie detaliilor textului. Pornind de la aceste principii, el a 
cerut mai întâi sæ nu existe nicio contradicflie faflæ de obligafliile subscrise 
anterior, sæ fie luate în consideraflie interesele celorlalfli vecini ai Rusiei øi ca 
nicio definiflie imprecisæ a agresorului sæ nu poatæ da un avantaj nedrept 
Rusiei în defavoarea slabilor sæi vecini. Colaborarea noastræ cu Statele 
Baltice øi cu România, ca øi textul færæ echivoc al Pactului însuøi au dovedit 
respectul nostru faflæ de primele douæ principii; în ceea ce priveøte cel de°al 
treilea principiu, l°a exprimat chiar mareøalul, când a insistat asupra 
faptului ca inviolabilitatea teritoriului øi a frontierelor sæ serveascæ drept 
bazæ la orice definiflie a agresorului. Diversele articole ale Pactului au fost 
redactate conform acestor principii; judecând dupæ uzanflele noastre 



131

diplomatice, ele erau mult prea numeroase, dar neîncrederea faflæ de Soviete 
le fæcea necesare. Odatæ admise principiile esenfliale, redactarea textului se 
tærægæna încæ în timp; am rugat în mod energic pe negociatorii polonezi sæ 
scurteze convorbirile, chiar dacæ aceasta însemna abandonarea unui punct 
de drept færæ mare importanflæ sau a unui oarecare detaliu de redactare. 
Pactul a fost în fine semnat. 

Schimbul instrumentelor de ratificare ale Pactului øi ale Convenfliei 
de conciliere a avut loc în decembrie 1932, când fusesem deja numit în 
funcflia de ministru al Afacerilor Stræine. 

Jósef Beck, Dernier rapport. Politique polonaise. 1926–1939, Éditions de la 
Baconnière, Neuchâtel, Genève, 1951, pp. 10–13.

Bohuslav Beneš

„Un om de stat care apare într°o nafliune doar o datæ la o sutæ 
de ani“

Viafla internaflionalæ – prin care Europa, înaintând cu paøi greoi în 
atmosfera unui armistifliu nesænætos din 1918 pânæ în septembrie 1939, 
timp în care nu a fost în stare sæ asigure pacea pentru nicio perioadæ 
rezonabilæ de vreme – a scos la ivealæ multe bælærii øi mæræcini. Dar aceastæ 
viaflæ grea a nafliunilor europene aflate în crizæ a dat istoriei Europei un 
numær de câfliva copaci falnici øi puternici, personalitæfli mærefle, vizibile de 
la mare depærtare øi dominând de la mare înælflime nivelul mediocru al 
conducætorilor politici din aceastæ epocæ ciudatæ. În ræzboiul nedeclarat, 
dar sælbatic, al ideologiilor politice, care a zguduit nafliunile øi statele timp 
de 20 de ani, câfliva uriaøi adeværafli, personalitæfli puternice, luptætori 
neînfricafli pentru o Europæ nouæ øi mai bunæ, au reuøit sæ°øi menflinæ 
verticalitatea. Aceøti bærbafli ar fi putut sæ organizeze bine pacea inter
naflionalæ, dacæ ai lor le°ar fi recunoscut valoarea øi i°ar fi urmat. Hotærât 
lucru, unul dintre cei mai buni a fost Nicolae Titulescu, cel mai mare 
român al vremurilor noastre.
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Titulescu moare în momentul celei mai mari crize ale flærii sale. Însæ 
persoana sa remarcabilæ a ræmas nemânjitæ de noroiul øi murdæria grupurilor 
conducætoare, nazificate, ale nafliunii române. Chiar atunci când nu a fost 
în stare sæ croiascæ viafla flærii sale în calitate de ministru al Afacerilor Stræine, 
el a salvat – graflie retragerii sale din poziflia de onoare a României, alarmat 
de nazismul corupt øi terorist – cel puflin onoarea cinstitului popor român, 
întrucât, oricine a cunoscut acest geniu, va ræmâne pe vecie convins cæ 
nafliunea românæ îøi va reveni din boala ei vremelnicæ øi va reintra pe fægaøul 
pe care l°a condus Titulescu.

La Geneva îi spuneam Titus, iar Titus øtia acest lucru. Nu°i pæsa øi 
a fost cel mai bun, cel mai vesel øi cel mai arflægos camarad al miniøtrilor, 
diplomaflilor øi ziariøtilor de la Liga Nafliunilor. Înalt la trup, uøor adus din 
spate, în fafla cæruia croitorii stæteau uimifli, cu umeri læsafli ca de maimuflæ 
øi cu mâini frumoase øi delicate, cu o frunte înaltæ øi chip îngrijorat øi în 
acelaøi timp de tânær, totdeauna plin de viaflæ, lui Titulescu îi era sortit fie 
sæ iubeascæ profund prietenii, nafliunile, continentele, fie sæ le urascæ de 
moarte, øtiind sæ exprime ambele simflæminte cu aceeaøi patimæ. Este deja 
în conøtiinfla publicæ a lumii rolul avut de Titulescu în organizaflia de primæ 
mærime a Micii Înflelegeri. În calitatea sa de ministru de Externe, Titulescu 
a aparflinut acelei pleiade de oameni de excepflie din acest domeniu, care 
s°au stræduit cu sinceritate sæ coordoneze în mod just aspirafliile naflionale 
cu necesitæflile øi interesele comunitæflii internaflionale. Iar în aceastæ direcflie, 
Titulescu a avut o misiune foarte grea. Uneori, la sfârøitul unei convorbiri 
telefonice îndelungate cu Bucureøtii, descoperea cæ ilustrul sæu suveran se 
gândea din nou sæ°øi schimbe ministrul Afacerilor Stræine. În astfel de 
cazuri, prefera sæ se ducæ, pe perioada crizei interne a guvernului sæu, la 
Geneva sau la Montreux, pentru a depæøi în propria sa minte øi în propria 
sa persoanæ ghinionul abætut asupra flærii sale. Sorflii au decis adeseori ca o 
crizæ sæ izbucneascæ la Bucureøti atunci când Titulescu reuøea sæ°l aducæ pe 
Litvinov sau pe alfli politicieni pe calea înflelegerii. Nu°i ræmânea decât sæ 
blesteme întreaga lume øi sæ plece în însoritul Sud al Franflei sau în munflii 
Elvefliei. În momentele acelea, noi, ziariøtii, am înfleles cât de greu îi era sæ 
reprezinte un rege øi o nafliune dezbinatæ, deøi conøtiinfla îi ordona sæ se 
menflinæ în frontul internaflional al judecæflii sænætoase.
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A fost omul securitæflii colective, al Micii Înflelegeri øi al priete niei 
cu democrafliile occidentale. A fost chemat la aceastæ autoritate de cætre 
geniul sæu de neînvins. Român, færæ egal însæ în întreaga lume ca orator øi 
participant la dezbateri în limba francezæ, excelent jurist, Titulescu cocheta 
în anumite momente cu ideea de a se stabili la Londra ca avocat, atunci 
când avea sæ pæræseascæ politica, dat fiind cæ legea øi limba englezæ îi erau 
tot atât de familiare. Atunci când uneori dr. Beneš lipsea de la Geneva, îl 
aveam desigur pe Titulescu acolo. Iubea poporul cehoslovac ca pe propriul 
sæu popor. fiinea la Beneš øi la Masaryk, iar cu Edvard Beneš a fost øi la 
bine øi la ræu în cadrul nenumæratelor conferinfle internaflionale ale celei 
mai mari campanii diplomatice ofensive øi defensive din politica postbelicæ 
a Europei. Prin natura sa, o primæ balerinæ înnæscutæ, el nu a øtiut totuøi 
cum sæ se retragæ la timp atunci când prietenul lui sau un om mai potrivit 
decât el era implicat. Dar øtia, în acelaøi timp, sæ se lupte ca un tætar, al 
cærui sânge îi circula în vene de fiecare datæ când avea de apærat o cauzæ 
dreaptæ.

Elocvenfla sa, construcflia frazelor, umorul øi cadenfla rostirilor sale 
la Liga Nafliunilor erau neîntrecute. Odatæ, la Liga Nafliunilor, 500 de 
oameni, diplomafli, ziariøti, miniøtri øi trimiøi speciali ascultau cu mare 
încordare discursul dramatic1 pe care l°a flinut Titulescu dupæ moartea 
Regelui Alexandru2, atunci când Ungaria a fost acuzatæ cæ ar fi instruit øi 
sprijinit banda teroristæ din slujba lui Hitler øi a clicii fasciste. Titulescu l°a 
avut ca opozant pe Tibor Eckhardt3, pe care ungurii l°au considerat un 
vorbitor øi un diplomat foarte capabil. Însæ Eckhardt a apærut înfrânt øi în 
ochii ascultætorilor entuziasmafli de cuvintele istorice ale lui Titulescu la 
Liga Nafliunilor, arætând ca un câine bætut øi odatæ cu el întreaga Ungarie. 
La vremea aceea, Titulescu a zdrobit primele încercæri de a se introduce la 
Geneva teoriile unei rase mai bune øi mai pure – rasa cu care se fælea 
delegatul nafliunii „cavalereøti“ – idee ce a murit în hohotele de râs ale 
tuturor celor prezenfli, atunci când Titulescu a mærturisit, în magistrala sa 
pledoarie pentru umanitate øi în atacul dur la adresa rasismului, cæ nu 
putea garanta pentru el însuøi numærul de rase pe care le reprezenta, întrucât 
stræmoøii sæi veniseræ în România din Asia.
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Cândva, aceastæ origine asiaticæ, realæ sau imaginaræ, a devenit 
subiectul unei glume foarte bune. Conflictul sino°japonez era în toi în 
Orientul Îndepærtat, iar la Geneva coridoarele Ligii Nafliunilor arætau mai 
curând a Shanghai decât a Geneva. Pretutindeni vedeai o masæ de fefle 
galbene øi de ochi oblici øi nimeni nu era în stare sæ deosebeascæ pe japonezi 
de chinezi. Se luau interviuri øi atunci când un jurnalist aborda un chinez 
împærtæøindu°i, din politefle, cæ fline cu China, descoperea de fapt cæ vorbea 
cu un japonez, øi invers. Atunci când îndræzneam sæ culegem informaflii de 
la unul care era neîndoielnic japonez, de obicei ofensam un chinez. Odatæ– 
exact în timpul øedinflelor dedicate ajutorului oferit Chinei – ne°am 
næpustit asupra cuiva despre care eram absolut convinøi cæ era chinez. 
Acesta ne°a satisfæcut pe deplin cererile øi ne°a oferit ultimele øtiri din 
Orientul Îndepærtat, spunându°ne apoi politicos cæ nu era chinez, ci era 
românul Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine.

Marele român a avut øi el defectele sale. Uøierii din Palatul Pæcii le 
vedeau în faptul cæ Titulescu nu suferea nici cel mai mic curent øi cæ, pânæ 
øi în verile cele mai fierbinfli, cerea ca toate ferestrele sæ fie închise. Alflii îi 
reproøau cæ, din cauza vreunei ambiflii sau pentru cæ avea nevoie sæ obflinæ 
o victorie personalæ, datæ fiind situaflia de acasæ, aducea o negociere 
diplomaticæ pe pragul intrigilor de culise. Dar pentru tofli cei care cunoøteau 
lupta din viafla internaflionalæ a Europei în perioada postbelicæ, Titulescu a 
fost øi va ræmâne un om integru. Ne°a murit un prieten, iar pentru Europa, 
a murit un diplomat øi un om de stat care apare într°o nafliune doar o datæ 
la o sutæ de ani.

Bohuslav Beneš, Titulescu (engl.), în „Cechoslovak“, an III, nr. 13, 28 martie 
1941.

NOTE

1 „Existæ între revizionism øi terorism legæturi de filiaflie, care le unesc ca pe pærinte de copilul sæu“ 
/ « Il y a entre le révisionnisme et le terrorisme des liens de filiation qui unissent le père à l’enfant », 
discurs pronunflat la øedinfla Consiliului Societæflii Nafliunilor, Geneva, 10 decembrie 1934, 
în Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, ediflie îngrijitæ de George G. Potra øi Constantin 
I. Turcu; studiu introductiv de George G. Potra, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, 
pp. 416–434; 435–455.
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2 Alexandru I Karadjordjeviç (1888–1934). Regent (1914–1921). Rege al Iugoslaviei 
(1921–1934). Cæsætorit cu Principesa Maria de România, fiica Regelui Ferdinand al României øi 
a Reginei Maria. A instaurat un regim dictatorial în 1929. La 9 octombrie 1934 a fost ucis 
împreunæ cu ministrul de Externe al Franflei, Louis Barthou, la Marsilia, de cætre teroriøti croafli. 

3 Tibor Eckhardt (1888–1972). Om politic ungar. Membru al Parlamentului. Preøedinte al 
Partidului Micilor Agrarieni. A fost o personalitate puternicæ øi influentæ a vieflii politice din 
Ungaria de la sfârøitul Primului Ræzboi Mondial pânæ în 1941, când a emigrat în Statele Unite. 
Cariera sa a înregistrat contacte personale cu unele dintre cele mai controversate øi importante 
personalitæfli ale secolului XX, printre care Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, dr. Otto von 
Habsburg, Pál Teleki, Edvard Beneš øi Winston Churchill. Dupæ emigrarea în Statele Unite a 
devenit un sprijinitor al arhiducelui Otto. Ulterior, ca membru al Consiliului Naflional Ungar cu 
sediul la New York (1948–1956), Eckhardt a devenit un avocat al tradiflionalismului, conser
vatorismului øi al monarhismului.

Edvard Beneš

„Unul dintre prietenii cei mai sinceri ai Cehoslovaciei“

Væ mulflumesc din inimæ pentru manifestaflia d°voastræ de astæzi. 
Este un semn de înflelegerea d°voastræ øi a Slovaciei întregi pentru semni
ficaflia Micii Înflelegeri. Este un semn al înflelegerii d°voastræ pentru poziflia 
noastræ internaflionalæ, un semn, de asemenea, cæ øtifli øi înflelegefli bine ce 
se petrece astæzi în lume.

Este un semn cæ øtifli ce este Mica Înflelegere pentru noi, ce semni
ficaflie are Mica Înflelegere pentru Slovacia øi în acelaøi timp este ræspunsul 
dv. la toatæ aceastæ agitaflie revizionistæ ce s°a fæcut în ultimul timp.

Este totodatæ omagiul faflæ de oaspele nostru de astæzi øi de scumpul 
nostru prieten, ministrul Afacerilor Stræine al României, d. Titulescu, faflæ 
de oaspele nostru eminent, faflæ de politicianul øi diplomatul eminent, faflæ 
de unul din oamenii cei mai eminenfli ai vieflii internaflionale din Europa 
actualæ. Este omagiul faflæ de unul din prietenii cei mai sinceri ai 
Cehoslovaciei, cu care, încæ din timpul ræzboiului, preøedintele Masaryk1 
øi eu am colaborat øi cu care colaborez de øaptesprezece ani în cea mai 
strânsæ prietenie. Este omagiul øi expresia iubirii, simpatiei øi devotamentului 
faflæ de aliaflii noøtri, faflæ de scumpa noastræ Iugoslavie øi faflæ de scumpa 
noastræ prietenæ România.
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Edvard Beneš, Discurs rostit la marea manifestaflie popularæ de la Košice, prilejuitæ 
de întrevederile øi convorbirile dintre miniøtrii de Externe ai României øi 
Cehoslovaciei, Košice, 11 decembrie 1933, în „Universul“, 14 decembrie l933.

NOTE

1 Thomáš Garrigue Masaryk (1850–1937). Filosof, sociolog, om politic øi de stat cehoslovac. 
În mai multe rânduri deputat. Lider al Partidului Popular Ceh. În timpul Primului Ræzboi 
Mondial a organizat unitæfli militare cehoslovace în Anglia, Franfla, Italia øi Rusia. A acflionat pe 
plan politic øi diplomatic, în Europa øi peste Ocean, pentru constituirea statului naflional unitar 
øi independent cehoslovac. La 18 octombrie 1918, Masaryk proclamæ, prin Declaraflia de la 
Philadelphia, independenfla cehoslovacæ. La 28 octombrie 1918 la Praga este proclamat noul stat, 
Cehoslovacia. A fost ales preøedinte al Republicii, fiind ulterior ales încæ de trei ori (14 noiembrie 
1918–14 decembrie 1935). La 21 decembrie 1935 este votatæ legea care îi conferæ primului 
preøedinte al Republicii Cehoslovace titlul de „Eliberator“.

Edvard Beneš

„El mi°a fost un bun prieten“

Poporul cehoslovac a primit vestea morflii lui Nicolae Titulescu în 
aceeaøi strângere de inimæ cu care ar fi primit vestea morflii unuia dintr°ai 
lor. Færæ îndoialæ cæ Titulescu a fost cu mult deasupra tuturor, prin 
mærinimia sa øi prin cuminflenia sa politicæ. […]

Titulescu a fost una dintre cele mai distinse personalitæfli în viafla 
internaflionalæ øi în institufliunile create dupæ primul ræzboi. El mi°a fost 
un bun prieten. Titulescu a fost un factor hotærâtor în viafla internaflionalæ. 
Nu voi uita niciodatæ lucrærile sale, fructe ale unei colaboræri prieteneøti øi, 
pretutindeni, în Centrul ori Sud°Estul Europei, în sânul Micii Antante ori 
la Geneva, cælduroasele sentimente ale lui Titulescu pentru Cehoslovacia 
au fost simflite. Ele au fost garanflia noastræ de prieteneascæ conlucrare cu 
nafliunea românæ. Ori de câte ori Titulescu a fost membru al guvernului, 
atitudinea sa personalæ faflæ de Cehoslovacia øi poporul cehoslovac a fost 
atât de sinceræ, încât fli se pærea cæ el e unul „de°ai noøtri“. Titulescu a avut 
de atâtea ori oportunitatea de a juca rolul de protector al cehoslovacilor la 



137

Geneva unde ne întâlneam atât de des. Titulescu a fost cel mai mare 
campion al Micii Antante øi al aliaflilor Micii Antante. Fiind unul dintre 
cei mai strælucifli oratori din lume, Titulescu a luptat nu numai pentru 
România øi interesele româneøti, dar øi pentru interesele popoarelor din 
Mica Antantæ, ale Franflei øi Angliei, în fine, ale tuturor statelor prietene. 
A luptat pentru tofli pe arena internaflionalæ cu un mare succes. Voi refline 
cu multæ dragoste memoria clipelor când lucram împreunæ la numeroasele 
conferinfle øi la Conferinfla pentru dezarmare la Geneva, în care Titulescu 
a jucat un rol strælucit, ca diplomat øi bærbat de stat cu vederi largi. Dacæ 
ar fi fost reflinut la putere (în flara sa), el ar fi fæcut posibilæ înconjurarea 
atâtor neînflelegeri. Europa a pierdut în Titulescu una din cele mai ascuflite 
minfli care ne°ar fi ajutat la crearea unei mai bune Europe.

Edvard Beneš, Mesaj special adresat pentru românii din America de cætre…, 
preøedintele Republicii Cehoslovace, la moartea lui Titulescu, în „America“, 
22 martie 1941.

Ioan Bianu

„Încærcat de glorie, care în bunæ parte se ræsfrânge asupra 
noastræ – a flærii, a neamului øi a numelui nostru“

Academia Românæ
Calea Victoriei, 125

Bucureøti, 5 oct. 1930

Prea stimate amice øi coleg,
Væd în ziare cæ te întorci la Londra încærcat de glorie, care în bunæ 

parte se ræsfrânge asupra noastræ – a flærii, a neamului øi a numelui nostru. 
Ræmâne fireøte încadratæ în luminæ în mod deosebit persoana d°tale pentru 
talentul cu care este înzestratæ øi pentru munca depusæ în studierea marilor 
øi delicatelor chestii, ale cæror discuflii le°ai condus în mod atât de 
minunat.
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Sæ træieøti mult øi bine øi cu puteri bine conservate pentru viitor, 
cæci vezi bine câtæ trebuinflæ are de d°ta flara øi neamul nostru. Noi facem 
care de care mai multe øi mai mari boroboafle øi în flaræ øi afaræ øi pe toate 
terenurile øi lucrând øi nelucrând. Vezi dar câtæ trebuinflæ are aceastæ flaræ a 
noastræ øi aceastæ românime de cineva care sæ o scoatæ din toate gropile, în 
care o fac sæ alunece fiii ei din prostie unii, din uøurinflæ alflii, din læcomie 
øi vanitate øi ambiflie cei mai mulfli. 

Sæ træieøti, deci mult øi bine! Iar când vei veni aici acasæ, te aøteptæm 
sæ te salutæm, cu cinstea cuvenitæ øi cu toatæ dragostea, în mijlocul modestei 
noastre Academii.

Acuma te rog sæ îmi asculfli o rugare personalæ: 
Cunoøti pe fiul meu, care fli s°a prezentat la Paris øi l°ai primit aøa de 

amabil. Acest tânær inteligent, bine (foarte bine) crescut, vorbind øi scriind 
în perfecflie franfluzeøte, aproape tot aøa englezeøte øi nemfleøte, licenfliat în 
Drept de la Paris, vegeteazæ într°o situaflie cu totul inferioaræ pentru 
dânsul – ca secretar general al Camerei de Comerfl. Situaflie inferioaræ din 
toate punctele de vedere. 

Neavând nici el, nici eu talentul de se faire glisser1 pe lângæ perso
nalitæflile influente, nu am øtiut obfline o situaflie mai bunæ, o situaflie de 
carieræ pentru dânsul.

Iacæ pentru ce recurg la bunætatea d°tale în modul cel mai 
stæruitor.

La trecerea prin Paris se va prezenta. Mæ rog sæ îl primeøti øi sæ îl 
asculfli cu bunævoinflæ. Ia°l sub aripa d°tale de aproape øi te încredinflez cæ 
vei fi mulflumit de dânsul, fæ°l [sic] sæ i se dea un post serios de carieræ: un 
consulat, un serviciu de presæ sau financiar. Fie la Paris, mai ales, fie øi 
într°altæ parte în flærile apusene.

Eøti acum aøa de greu ca influenflæ øi ca trecere încât ai putea – 
cred – uøor sæ faci acest serviciu unui coleg øi vechi prieten, care nu se 
poate strecura printre gazele mefitice ale politicianismului nostru de aici. 
Ia – repet – pe fiul meu sub protecflia d°tale øi recunoøtinfla mea va fi veønic 
legatæ de numele d°tale ca bun prieten.

Primeøte deci salutærile mele cele mai distinse øi afectuoase.
(ss) I.Bianu 
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Scrisoare, Bucureøti, 5 octombrie 1930, Ioan Bianu, preøedinte al Academiei 
Române, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor, 
preøedinte al celei de°a XI°a sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 344, pp. 1 035–1 036.

NOTE

1 De a se insinua. (fr.)

Martha Bibescu

„Reuøifli sæ°i oferifli României beneficiul de a îngemæna forfla 
latinæ cu suprema subtilitate extrem°orientalæ“

Geneva, 14 septembrie 1926
 
 Stimate domnule ministru, 
 Primesc din partea dumneavoastræ, cu recunoøtinfla pe care o 
nutreøte un neofit, Ordinul Crizantemei! Cum anume facefli de reuøifli sæ°i 
oferifli României beneficiul de a îngemæna forfla latinæ cu suprema subtilitate 
extrem°orientalæ în reprezentantul ei? 
 Chiar despre aøa ceva m°am întrebat împreunæ cu soflia dumnea
voastræ puflin mai înainte; dacæ am iubit Roma øi Asia, aceasta se întâmpla, 
poate, cu vagul presentiment cæ va fi cu putinflæ sæ aparæ un spirit ca al 
dumneavoastræ.  
 Væ mulflumesc pentru florile de aur øi nutresc faflæ de dumneavoastræ 
o stranie prietenie.

(ss) Marthe Bibesco
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Pe plic:
Son Excellence
Monsieur Titulesco
Premier délégué de la Roumanie
Personnelle

Scrisoare (fr.), Geneva, 14 septembrie 1926, Martha Bibescu cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplo
maticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George 
G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 137, pp. 700–701.

Martha Bibescu

Despre reînvierea lui Titulescu

Mi s°a[u] cerut øi mie câteva amintiri despre acest om extraordinar, 
care a fost parcæ readus, din umbrele morflii, la lumina zilei, de cætre înseøi 
nenorocirile flærii sale. –„Sæ°l reînviem pe Titulescu!“. Acesta a fost strigætul 
românilor de pretutindeni, atunci când s°a arætat adeværul pe care dânsul 
nu l°a pierdut niciodatæ din vedere, adicæ: imperioasa necesitate pentru 
civilizaflia apuseanæ de a se coaliza cu Rusia Sovieticæ, pentru a învinge 
agresorul german pornit la un al Doilea Ræzboi Mondial, chiar din ziua 
când se sfârøise cel dintâi. S°a dovedit acum cât de necesaræ este pentru o 
flaræ micæ minunea de a fi produs un om capabil sæ gândeascæ la fel cu cei 
care conduc mecanismul de stat al flærilor mari, adicæ pe un plan cu totul 
deosebit de acela al unei mici gospodærii.

În anii fericifli când deflinea portofoliul Afacerilor Stræine, mi°a 
fost dat prilejul sæ°l primesc în mai multe rânduri la Mogoøoaia1. I°a plæcut 
sæ vinæ; fie cæ voia el sæ primeascæ aci un oaspete de seamæ, adus de 
dânsul în România – aøa cum a fost cu ministrul francez Loucheur2 sau cu 
Paul°Boncour3 – fie cæ°l pofteam noi ca sæ întâlneascæ pe Henry de 
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Jouvenel4, delegatul Franflei la Liga Nafliunilor, sau pe Sir George Clerk5, 
ambasadorul britanic la Constantinopol øi apoi la Paris, sau pe Lordul 
Lloyd6, sosit din Egipt, sau pe Lordul Thomson7, reîntors în România, 
unsprezece ani dupæ ce fusese øef al Misiunii Militare Engleze din timpul 
Ræzboiului de Reîntregire.

Nicolae Titulescu îmi spunea:
– „Am sæ fac din Mogoøoaia un Chequers al României“.
Îi ræspundeam:
– „Ai øi fæcut°o! Eu øtiu prea bine cæ Mogoøoaia nu°i cu totul a mea. 

Locaøul clædit de Vodæ Brâncoveanu «din temelie» a fost sortit sæ fie øi sæ 
ræmânæ în slujba fiærii øi în stæpânirea Ei. Este o casæ vræjitæ. Cât timp vei 
face dumneata treburile fiærii, Dom [lipsæ în text – n.n. G.G.P.] a dumitale“. 
Aøa era. Când treburile fiærii n°au mai fost fæcute de Nicolae Titulescu, am 
væzut moartea apropiindu°se de casæ. În preajma morflii, umbra omului 
lipsit de putere a fost reclamatæ cu glas de pocæinflæ la cârma vasului 
mergând spre pieire.

Omul politic færæ partid a raliat toate partidele la politica sa; iar 
omul singuratic, omul færæ copii, se bucuræ astæzi de o mare posteritate 
superioaræ.

Martha Bibescu, Despre reînvierea lui Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 apri
lie 1945.

NOTE

1 Palatul domnesc de la Mogoøoaia a fost ridicat în anul 1702 de cætre voievodul Constantin 
Brâncoveanu.

2 Louis Loucheur.
3 Joseph Paul°Boncour.
4 Henry de Jouvenel (1875–1935). Om politic øi de stat, diplomat francez. Senator (1921). 

Ministru al Instrucfliunii Publice (1924). Înalt comisar în Siria (1925). Delegat la Societatea 
Nafliunilor (1922–1927). Ambasador la Roma (1933). Semnatar al Pactului celor Patru (7 iunie 
1933). 

5 Sir George Russel Clerk (1874–1951). Diplomat britanic. Consul general la Addis°Abeba 
(1903–1904); însærcinat cu afaceri în Abisinia (1906); secretar la Constantinopol (1910); 
însærcinare specialæ a Ministerului Afacerilor Stræine (1913); secretar personal la Secretariatul de 
stat pentru Afacerile Stræine (1919); delegat special la conferinfla Consiliului suprem de pace de 
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la Bucureøti øi de la Budapesta; ministru la Praga (1919); ambasador la Ankara (1926); Bruxelles 
(1933); Paris (1934–1937). Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1934). 

6 Lord George Lloyd of Dolobran (1879–1941). Om politic øi de stat, diplomat britanic. 
Membru al Camerei Lorzilor. Øef al unei misiuni de studii în Orientul Apropiat (1908). 
Guvernator al oraøului Bombay (India) (1918). Înalt comisar în Egipt (pânæ în 1929). Preøedinte 
al „British Council“ (1937). Øeful misiunii speciale pe lângæ Guvernul francez (19 iunie 1940). 
Ministru al Coloniilor (1941). 

7 Lord C.B. Thompson of Cardington (1875–1931). Militar, diplomat, om de stat britanic. 
Ataøat militar la Bucureøti øi Iaøi (1910–1917) øi øef al misiunii militare britanice în România 
(1916–1917). Ministru al Aerului în guvernele laburiste (1924, 1929–1930). Mort în accident 
aviatic în 1931. 

B. Bielski

„Magnifica noastræ lucrare în onoarea Franflei ni se pare cæ ar 
fi incompletæ dacæ numele ilustru Titulescu nu ar figura printre 
amicii Franflei“

« LES AMIS DE LA FRANCE DANS LE MONDE »

COMITET DE ONOARE:
D. Albert Lebrun, preøedinte al Republicii
D. Jules Jeanneney, preøedinte al Senatului
D. Édouard Herriot, preøedinte al Camerei
D. Édouard Daladier, preøedinte al Consiliului
D. Georges Bonnet, ministru al Afacerilor Stræine
Mareøal Pétain
Generali: Weygand, Gouraud, Mariaux, Niessel
øi multe înalte personalitæfli franceze øi stræine

DIRECfiIA :
92, Avenue des Champs Elysées
Paris, VIII°e
Tel. Élysées 65°70
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Paris, 26 mai 1939

Excelenflei Sale domnul Titulescu
Fost ministru al Afacerilor Stræine al României
Hôtel Ritz
Place Vendôme
Paris

Excelenflæ,
În momentul în care trimitem la tipar magnifica noastræ lucrare în 

onoarea Franflei, ni se pare cæ ar fi incompletæ dacæ numele ilustru Titulescu 
nu ar figura printre amicii Franflei.

V°am fi foarte recunoscætori dacæ afli binevoi sæ facefli în aøa fel încât 
sæ ne parvinæ un scurt articol, semnat de dumneavoastræ, privind prietenia 
dumneavoastræ pentru aceastæ mare flaræ.

În speranfla cæ vefli binevoi sæ dafli un plus de strælucire edifliei noastre 
prin înalta dumneavoastræ colaborare,

Væ rugæm sæ agreafli, Excelenflæ, expresia înaltei noastre consi
derafliuni.

Director
(ss) B. Bielski

 
[P.S.] Dl Negulescu, judecætor la Curtea Permanentæ de la Haga, 

a binevoit sæ sprijine solicitarea noastræ.

Adresæ (fr.), Paris, 26 mai 1939, Societatea „Les Amis de la France dans le Monde“ 
cætre Nicolae Titulescu – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

Lucian Blaga

„Insomnie lângæ destinele flærii“

Ceea ce vefli auzi astæzi nu este propriu°zis o conferinflæ despre 
Niculae Titulescu, øi nici mæcar o expunere succintæ asupra personalitæflii, 
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ideilor øi activitæflii acestui om politic øi mare diplomat. Ambiflia mea e 
alta. Aø dori sæ væ fac un portret al lui Titulescu dupæ amintiri personale. 
Având avantajul de a°l fi cunoscut mai de°aproape, gæsesc cæ sunt dator sæ 
væ prezint mai înainte de orice o figuræ palpitând în mediul sæu de toate 
zilele, un om viu – aøa cum ar fi putut sæ°l vadæ oricine ar fi avut norocul 
sæ°i calce pragul. Îngæduifli°mi sæ væ previn de la început asupra modestelor 
mele intenflii, ca sæ nu aøteptafli altceva decât ce sunt hotærât sæ væ dau. Voi 
încerca aøadar sæ evoc unele situaflii øi momente, când mai solemne, când 
mai intime, datoritæ cærora cel mult prea curând dispærut va prinde viaflæ 
chiar în imaginaflia d°voastræ. Øi poate cæ voi reuøi sæ nu decepflionez cu 
totul nici pe aceia dintre d°voastræ, care ar dori sæ cunoascæ nu numai pe 
Titulescu°omul, ci øi anume idei ale sale.

În primævara anului 1928 s°a decis sæ fiu transferat de la legaflia flærii 
noastre din Praga la legaflia din Berna.1 Eram pe°atunci de°o bucatæ de 
vreme ataøat de presæ, o funcflie destul de incertæ, în marginea diplomafliei, 
care îngæduia un exercifliu dintre cele mai variate celui ce o ocupa. Mi se 
împlinea cu aceastæ transferare unul din gândurile pline de ardoare, de care 
fusesem luat în stæpânire încæ din copilærie. Pe la începutul lui aprilie mæ 
gæseam în capitala Elvefliei, pe care o vedeam întâia oaræ în peisajul ei mai 
magnific decât putusem sæ°l visez vreodatæ. N°am sæ uit niciodatæ întâia 
plimbare pe terasele întortocheate ale oraøului: aveam la spate Evul Mediu, 
cu sonoritæfli de veacuri, al cetæflii, iar în faflæ gheflarii alpini bænuifli în 
geologia munflilor din zare. Castanii trezifli îøi arætau bobocii mari, gata sæ 
plesneascæ. Albastrul cerului, spælat de vânt, era aproape nefiresc. Nefiresc 
mai ales pentru de obicei foarte înnegurata cetate, în care încercam sæ prind 
rædæcini. În una din zile, eu øi soflia mea hotærâm sæ plecæm la Lausanne øi 
la Geneva, spre a cunoaøte øi celelalte oraøe ale Elvefliei, flara pe care un 
mare poet al lumii o numise tocmai atunci „tinda lui Dumnezeu“. Dar nu 
numai luarea de contact cu ungherele acestei anticamere a divinitæflii fusese 
scopul plecærii. Aflasem la legaflie cæ Niculae Titulescu, ministrul de 
Externe al flærii noastre, contrar obiceiului sæu de a nu poposi pe flærmul 
Lacului Leman mai mult decât durau sesiunile Ligii Nafliunilor, se gæsea 
încæ la Geneva. Ce piedici n°aø fi încercat sæ înving pentru a apærea într°o 
zi în fafla lui, ca sæ°l cunosc! Era în epoca marelui proces al optanflilor 
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maghiari.2 Titulescu, apærætorul vajnic al tezei româneøti în acest proces, ce 
umpluse cu ecourile sale toatæ presa internaflionalæ, suferise în sesiunea din 
ianuarie o înfrângere. Acum eram, dupæ cum spusei, în aprilie.

Geneva îøi aræta aspectul normal, corect, calvin, cam amorflit, pe 
care desigur nu putea sæ°l aibæ în timpul miøcat al sesiunilor Ligii, când 
delegaflii øi comisiile tuturor seminfliilor de pe glob se adunau aci, ocupând 
toate hotelele, øi când claxoanele prea multe ale vehicolelor speriau pescæ
ruøii, ce zburau peste lac. Prin Palatul Ligii nu circulau acum decât funcflio
narii permanenfli, plini de curtoazie, ai institufliei. Dintre marile figuri ale 
vieflii, politice øi diplomatice, numai Titulescu mai ræmæsese în localitate. 
Era de luni de zile bolnav. Din când în când zvonurile, ce scæpau dintre 
pereflii bolnavului, stârneau îngrijorare. Titulescu sta într°o cameræ la 
Hôtel des Bergues, primind numai pe cei câfliva colaboratori ai sæi. Nime
nea, nici chiar cei mai indiscrefli dintre amicii sæi, n°ar fi putut spune care 
anume era boala ce°l consuma. El era totuøi bolnav. Greu bolnav de°o 
boalæ imponderabilæ øi færæ de identitate precisæ în tratatele de medicinæ. 
Bolnav de flacæra læuntricæ, ce°l ardea, reducându°i existenfla pânæ la limi
tele pâlpâirii. Geniul sæu nu putea sæ suporte eøecul, ce intervenise prin 
jocul contingenflelor, øi pregætea, în febre de vulcan acoperit, revanøa pentru 
sesiunea ce trebuia sæ aibæ loc în iunie. Grava temperaturæ creatoare, simflul 
extrem al ræspunderii, dorul de revanøæ sub semnul unei dreptæfli colective 
øi irezistibila ardoare a posedatului, nu°i mai dædeau rægaz, îi desfiinfla seræ 
somnul øi°i problematizaseræ însæøi fiinfla: aceasta era boala sacræ a lui 
Titulescu.

La Geneva am colindat cu soflia mea stræzile cu amintiri istorice, 
care încep chiar din timpul lui Iuliu Cezar3. Øi am inspirat aerul subflire de 
pe cheiul Lacului Leman. Peisajul era mai larg, extazul sevelor mai 
avansat decât la Berna. Dupæ câteva ceasuri de cutreier ne°am oprit în cele 
din urmæ în mijlocul oraøului, lângæ o statuie a lui Rousseau4, pe°o insulæ, 
ce°o alcætuieøte Ronul. Soflia mea, specialistæ unicæ în jocurile de expresie 
ale fizionomiei mele, mæ vedea preocupat de cine øtie ce gând nespus, 
care, dupæ cum tot ea remarcase, m°a luat în primire chiar în momentul 
când ne°am întâlnit cu apele Ronului. „Ce ai?“ – mæ întrebæ ea. „Uite, 
ce e, – undeva, în Teoria culorilor, Goethe5 vorbeøte despre aceste locuri øi 
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aminteøte ca de°un argument în favoarea teoriilor sale de niøte ciudate 
efecte de luminæ øi culori, ce le produce Ronul. Locul trebuie sæ fie chiar 
pe°aci, pe undeva, øi nu izbutesc sæ°l identific.“ „Eøti adorabil“, fu replica, 
„mæ mir cum îfli mai vin în minte teoriile, când ai în faflæ lumina øi culorile!“ 
„Ai dreptate“, zic eu, øi prinsei din nou sæ væd lumina øi culorile, adicæ 
universalele lumini øi universalele culori. Am înfleles cæ trebuie sæ renunfl la 
identificarea efectelor goetheene.

Mica insulæ, unde ne aflam, era tocmai în fafla acelui vechi øi elegant 
Hôtel des Bergues, unde în domolitæ penumbræ, se tortura, prin liberæ 
autodeterminare, Titulescu. Dar nu venisem oare la Geneva cu speranfla de 
a mæ prezenta la hotel, spre a°l cunoaøte? Dupæ câteva clipe intram în 
clædire. Am cerut informaflii. Portarul mi°a spus: „Domnul ministru e 
bolnav“. „Primeøte?“, întreb eu. „Primeøte!“, fu ræspunsul. În aceeaøi clipæ 
am simflit însæ cæ nimic nu°mi da dreptul de a tulbura febra creatoare, sacra 
boalæ a lui Titulescu. Øi am renunflat c°o strângere de inimæ. Ne°am 
înapoiat la Berna, cu nædejdea c°o sæ°l cunosc peste douæ luni, în timpul 
sesiunii, când el îøi va da replica în marele proces.

Într°adevær, dupæ douæ luni luam iaræøi trenul spre Geneva. Unul 
din cei mai prefluifli colaboratori ai lui Titulescu mi°a pregætit întâia 
audienflæ, care trezea în mine tot potenflialul de sfiiciune, sub povara cæreia 
sufeream din totdeauna. Titulescu era încæ tot în pat. Înfæfliøarea era a unui 
bolnav, dar verva – a unui spirit ræsfæflat de°un întreg continent. Nu mi°a 
îngæduit aproape deloc sæ vorbesc, ceea ce, datæ fiind înclinarea mea 
invincibilæ spre tæcere, mi°a convenit din cale afaræ. Omul din fafla mea, 
viu ca o flacæræ pusæ la încercæri de adieri invizibile, acesta era aøadar 
Titulescu! Avea o faflæ de „asiat“ færæ vârstæ, cu unele træsæturi de copil, dar 
cu luciri de nedescris în ochi, unde se aduna toatæ viafla. Atâta luminozitate 
cerea neapærat boala trupului, ca un necesar complement. Dupæ câteva 
întrebæri øi ræspunsuri de rigoare, el a prins sæ°mi vorbeascæ despre procesul 
optanflilor. Intra în domeniul sæu cu acea siguranflæ a miøcærilor pe care fli°o 
dæ o patrie secretæ. Mi°a arætat cu o bucurie ingenuæ volumul gata tipærit, 
pe care intenfliona sæ°l lanseze în ziua când va ajunge procesul în dezbaterea 
Ligii. Øi a început sæ argumenteze, ridicând, cu minunatæ uøurinflæ, blocuri 
ciclopice în fafla mea. Am fost nevoit sæ fac eforturi din cele mai grele 
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pentru a°i putea urmæri dialectica, eu, care eram, oricum, destul de obiønuit, 
din alte domenii, cu salturile de la premise trecute sub tæcere, la con cluzii, 
ce par mai mult surprize decât concluzii. Prin energia øi subtilitatea acestui 
joc dialectic, prin vioiciunea acestei încruciøæri de spade cu un adversar, 
care pentru el era totdeauna prezent, Titulescu îmi fæcea impresia unei 
fiinfle de alt ordin decât cel uman. De unde s°a coborât în fafla mea øi 
datoritæ cæror împrejuræri s°a putut întrupa? Atunci, ca øi mai târziu, în 
atâtea alte situaflii în care ne reîntâlneam, mi°am spus: Da, Titulescu este 
cea mai strælucitæ inteligenflæ ce am întâlnit°o în viaflæ. Un fel de întrupare 
a inteligenflei, înfleleasæ ca arhetip. Cu aceeaøi ocazie mi°am dat întâia 
oaræ seama øi de darul sæu stilistic, fæcând faflæ oricæror exigenfle. Avea 
Titulescu un dar de a defini, o eleganflæ øi o economie a expresiei, pe care 
n°aø putea sæ le compar decât cu ale filosofului Bergson6. Titulescu m°a 
reflinut vreo douæ ore. Revenea necontenit asupra procesului. Nu numai 
atunci, ci øi de atâtea ori mai târziu, el mi°a citit øi din carnetele sale cu 
însemnæri zilnice, unde°øi nota, câteodatæ foarte dramatic, conversafliile ce 
le avea cu marii oameni de stat ai timpului. (Istoria ultimelor decenii nu se 
va putea scrie færæ de a se cunoaøte aceste însemnæri ale lui Titulescu. Sæ 
speræm cæ preflioasele documente nu s°au pierdut!) Când am dat sæ ies 
din camera lui Titulescu, i°am spus: „Domnule ministru, dacæ în ziua 
dezbaterii vefli face o pledoarie ca aceea de adineaori, cred cæ nu va fi nevoie 
sæ lansafli volumul!“

Câteva zile mai apoi avu loc la Ligæ øedinfla în care urma sæ se 
dezbatæ procesul. Spectacolul se anunfla palpitant. Toatæ lumea simflea cæ 
chestiunea a ajuns la o cotituræ decisivæ. În memorabila dupæ°amiazæ, sala 
dezbaterii era arhiplinæ. Numai cu multæ ostenealæ mi°am putut face loc 
printre corespondenflii ziarelor din cele patru puncte cardinale. Din 
înghesuialæ puteam totuøi sæ urmæresc cele ce aveau sæ se întâmple. În jurul 
mesei Consiliului apæreau delegaflii diverselor state, figuri ale jocului de øah 
internaflional. Unele nume mari, astæzi dispærute.

Îøi fæcuse apariflia øi contele Apponyi, înalt, zvelt, adus puflin din 
umeri, cu barbæ de înflelept, cu un foarte pronunflat profil de vultur bætrân. 
Era contele færæ îndoialæ o figuræ dintre cele mai impresionante, chiar øi 
numai prin înfæfliøarea sa fizicæ. Cumpæneam avantajele øi dezavantajele 
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posibile – în duelul ce trebuia sæ înceapæ. Pe Apponyi îl øtiam øi ca pe un 
strælucit dialectician filosofic. Luase parte, într°un timp nu tocmai depærtat, 
la niøte discuflii în cadrul unui congres filosofic condus de contele 
Keyserling7, øeful øcoalei de la Darmstadt. Mai øtiam de asemenea cæ pro
paganda susflinutæ de moøierii maghiari s°a priceput sæ exploateze cu 
supremæ dibæcie rezistenflele fireøti, pe care legiuirile burgheze ale Europei 
le opuneau unui act revoluflionar cum a fost reforma agraræ din România8. 
Væzând pe Apponyi mi°am zis: redutabil adversar! Øi faflæ de°un asemenea 
adversar øi într°o atmosferæ de atare naturæ, Titulescu va trebui sæ apere 
legitimitatea reformei agrare øi sæ justifice exproprierea moøierilor maghiari, 
adicæ a moøierilor care aveau pæmânt în flara noastræ, dar optaseræ pentru 
cetæflenia maghiaræ.

A intrat apoi în salæ Titulescu, înalt øi el, gælbui, de°un calm stæpânit. 
Mulflimea cu sute de capete s°a întors spre el øi un freamæt de curiozitate 
trecu peste bæncile corespondenflilor: Titulescu! Am simflit din aceastæ 
rumoare imensul prestigiu de care Titulescu se bucura în opinia inter
naflionalæ. Era întâia oaræ, dupæ patru luni, cæ Titulescu pæræsea camera 
hotelului. Boala sacræ lua sfârøit.

Lupta, ce se anunflase tot atât de dramaticæ, cum fusese øi cea din 
ianuarie, n°a mai avut loc în acea dupæ°amiazæ, cæci lupta grea, neauzitæ, 
fusese datæ în afaræ de salæ, în ceasurile premergætoare øedinflei. Nu mai 
luam parte decât la un epilog de tunete dupæ furtunæ. În øedinflæ, Titulescu 
a citit cu un glas de metal nobil øi de°o transparenflæ cuceritoare o declaraflie, 
arætând punctul de vedere românesc. Preøedintele Ligii s°a raliat apoi în 
numele Consiliului Ligii la acest punct de vedere românesc. Uluit de cele 
ce se petrec, contele Apponyi, luat evident prin surprizæ, a ridicat nasul de 
vultur øi a rostit ca un fel de protest. Totul a fost însæ în zadar. Procesul 
optanflilor a ajuns într°adevær la o cotituræ, de unde nu mai era cu putinflæ 
o întoarcere. Øi dacæ nu mæ înøel, Titulescu n°a mai fost nevoit sæ lanseze 
volumul.

Aøa l°am cunoscut pe Titulescu. Ani în øir, apoi, am avut prilejuri 
dese de a°i urmæri øi de a°i admira activitatea pe scena internaflionalæ. La 
Liga Nafliunilor îl vedeam aproape în fiecare sesiune. Odatæ, dupæ o øedinflæ, 
ieøisem din salæ pe°un coridor øi stam de vorbæ cu un colaborator al sæu. 
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Ministrul nostru se apropia øi el de noi. Venind drept spre noi, Titulescu 
îmi zise: „Ascultæ, Blaga, ai auzit adineaori discursul lui Stresemann? A dat 
un citat din Goethe! Dup°amiaz vreau sæ°i dau replica. Sæ°mi caufli, tot în 
Goethe, un text care sæ cuprindæ cam ideea aceasta…“ Øi Titulescu mæ 
læmuri, adæugând: „Imposibil sæ nu se gæseascæ în Goethe øi aceastæ idee!“

M°am dus numaidecât în biblioteca Ligii, am ræsfoit, ca ursul din 
anecdotæ, prin operele lui Goethe, vreo câteva ore. N°am gæsit textul, 
problematic de altfel, de care ar fi avut nevoie Titulescu spre a ræspunde lui 
Stresemann, ministrul de Externe al Germaniei9. Dupæ°amiaza, înainte de 
øedinflæ, a trebuit cu mult regret, sæ comunic lui Titulescu cæ n°am gæsit 
ceea ce dorea. Dar ræspunsul dat de Titulescu lui Stresemann a fost suficient 
de strælucit øi færæ de citatul olimpic. Totuøi, de mâhnire, în noaptea aceea 
n°am dormit. Târziu, foarte târziu, pe la unul din ceasurile mici ale nopflii, 
soflia mea m°a întrebat:

– Toatæ seara mi°ai pærut abætut. Ce ai?
– Întreabæ°mæ mai bine ce n°am.
– Øi°aceasta ar fi cam ce?
– Uite aøa, n°am noroc cu Goethe la Geneva.
Sfera preocupærilor politice øi diplomatice ale lui Titulescu, spirit, 

în care realismul se îmbina armonic cu elanul ideal, se lærgea în atingere cu 
obiectul însuøi pe mæsuræ ce realitæflile istorice internaflionale ridicau tot 
mai multe øi mai variate probleme. Pe la 1930, criza economicæ, declanøatæ 
undeva, începuse sæ se umfle ca un univers în expansiune øi o lua razna spre 
cele mai felurite forme ale catastrofei. Era acea crizæ economicæ mondialæ 
semnul neliniøtitor al unei situaflii de ansamblu. O umanitate dezaxatæ îøi 
pregætea singuræ, încetul cu încetul, poate cæ færæ sæ vrea, dar cu obstinaflia 
unui destin advers, surprize din cele mai cumplite. La Geneva, conferinflele 
internaflionale economice, politice, financiare, divers etichetate øi susflinute 
de prodigioase lozinci, se flineau lanfl. Remediile ce se propuneau se dove
deau simple paliative fictive, osândite sæ ræmânæ înmormântate în arhivele 
Societæflii Nafliunilor. Numærul øomerilor creøtea în flærile industriale, 
aspirând spre infinitul mare; preflurile produselor pæmântului scædeau în 
flærile agricole, tinzând spre infinitul mic. Solufliile recomandate în dezbateri 
cereau cooperæri tot mai largi pe plan internaflional, dar în acelaøi timp se 
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exaltau în realitate barierele øi naflionalismele. Se profeflea præbuøirea capi
talismului, dar în acelaøi timp se fæceau secrete preparative pe linia impe
rialismelor. Într°o atmosferæ ca aceasta, tulbure øi echivocæ, s°a deschis øi 
Conferinfla pentru dezarmare, de astæ datæ chiar în sunetul vast al clopotelor 
de la toate bisericile din Geneva. Acel sunet de clopote, sfâøiat de°un vânt 
înciudat, ce venea de pe Lacul Leman, îl mai aud parcæ øi acum în urechi, 
cæci în loc de a°mi comunica vreo speranflæ, îmi da, cu cadenflele sale de 
lugubræ alarmæ, mai curând presentimentul apocaliptic al viitorului Foc.

La conferinflele geneveze, mai vârtos la cele economice, delegaflii 
diferitelor flæri pæreau nedumerifli, agitafli, derutafli. Se pærea cæ nicio rafliune 
nu mai avea mijloacele necesare de a se impune în chip efectiv. În capul 
oamenilor începeau sæ se clatine, chiar principiile, temeiurile.

În toamna anului 1932, ajunsesem consilier de presæ pe lângæ 
legaflia noastræ de la Viena. Transferarea, doritæ chiar de mine, se fæcuse, 
din întâmplare, tocmai într°un timp când stærile din Austria promiteau sæ 
devinæ deosebit de interesante pentru un observator stræin. Cunoøteam 
Viena din anotimpurile studenfliei mele. De când pæræsisem universitatea, 
se scurseseræ însæ 12 ani. În acest ræstimp, fosta capitalæ a marii împæræflii 
de altæ datæ se transformase, încetul cu încetul, într°o urbe, ce mæ fæcea sæ 
încerc sentimentul elegiac al unei civilizaflii în declin. Stând de vorbæ cu 
intelectualii localnici, foarte mulfli øomeri, te copleøea nu øtiu ce amaræ 
afecfliune în fafla decadenflei, în care cei mai mulfli vedeau începutul acelei 
præbuøiri a Occidentului, despre care le vorbea, atât de convingætor pentru 
melancolia lor, Oswald Spengler10. Dezamægifli øi disperafli, aceøti intelectuali 
se aruncau în cel dintâi vârtej, ce prindea relief undeva în viafla socialæ. Nu 
aveau nimic de pierdut. Când la începutul anului 1933 naflional°socialismul 
a luat puterea în Germania, situaflia în Austria s°a agravat dintr°o datæ, 
trecând la forme tumultuoase. Seara, de la anume ore, era foarte riscant sæ 
mai treci pe stræzi, deoarece la orice colfl puteai sæ primeøti izbitura nervoasæ 
a unei explozii. Titulescu, redevenit ministru de Externe, dupæ ce câtva 
timp fusese numai ministru la Londra øi reprezentant la Ligæ, cerea sæ fie 
informat, la zi øi ceas, despre tot ce se pregætea la Viena. Ne avertizase cæ 
Austria va deveni în curând punctul cel mai sensibil pe pielea Continentului 
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øi prevedea cæ aci vor avea loc cele mai „simptomatice“ evenimente în anii 
ce vor urma. Faflæ de ocupafliile mele cam nesigure de pânæ atunci din 
Elveflia, noile însærcinæri ce mi s°au dat, printre altele øi aceea de a fline în 
curent Ministerul de Externe asupra situafliei interne din Austria, mæ 
absorbeau cu desævârøire, dar mæ øi pasionau în acelaøi timp. Pentru mine 
personal, activitatea mea din vremea aceea fusese un prilej sæ devin mult 
mai util decât putusem sæ fiu în Elveflia, ceea ce mæ apropiase øi mai mult 
de Titulescu, care aprecia cu bucurie noile mele interese. În august 1933 
avui ocazia fericitæ de a sta iaræøi câteva zile în apropierea „Patronului“, 
cum îl numeau tofli aceia care îl iubeam øi care îi dam concursul, fiecare 
dupæ puterile sale. Titulescu venise în Austria, sæ se odihneascæ vreo câteva 
sæptæmâni la Bad Gastein. Medicii vienezi îi recomandaseræ o asemenea 
odihnæ. M°am bucurat nespus, când, într°o zi, cu un curier al Ministerului 
de Externe, sosiseræ la legaflie câteva plicuri ce trebuiau de urgenflæ transmise 
lui Titulescu. Le°am dus eu însumi la Bad Gastein, unde ministrul de 
Externe, printr°un gest de amicalæ øi miøcætoare condescendenflæ, m°a 
reflinut apoi câteva zile. Într°o dupæ°amiazæ m°a poftit la dânsul. Din vorbæ 
în vorbæ, mæ trezii cæ Titulescu intrase într°un fel de expunere, foarte 
elocventæ, asupra situafliei internaflionale, care, dupæ eøuarea Conferinflei 
de dezarmare evolua spre zæri nu tocmai îmbucurætoare. Nimenea nu°øi da 
atât de bine seama de seriozitatea cotiturii istorice la care s°a ajuns în viafla 
internaflionalæ, ca Titulescu. Dar el nu cunoøtea decât un singur flel, acela 
al salvgardærii pæcii. În faza de°atunci a evolufliei øi°n condifliile momentului, 
Titulescu se stræduia sæ dea un caracter cât mai monolitic Micii Înflelegeri 
(pentru care visa øi un foarte solid contrafort într°un Pact Balcanic), cæci 
numai un asemenea organism i se pærea cæ ar putea în împrejurærile ceasului 
sæ asigure interesele statelor mici, aøezate în poarta imperialismului nazist. 
Nu i se zguduise lui Titulescu, câtuøi de puflin, credinfla ce°o avea de ani de 
zile cæ pacea ar putea sæ fie salvatæ prin Liga Nafliunilor, cu condiflia ca øi 
Rusia sæ intre în Societatea genevezæ11. Titulescu devenise de câtva timp 
unul din protagoniøtii care pregæteau atmosfera în capitalele occidentale 
pentru intrarea Rusiei în Liga Nafliunilor. Pe drumul acesta, al salværii 
pæcii prin organismul genevez, Titulescu aspira sæ ajungæ în cele din urmæ 
la o destindere øi în ræsæritul european. Titulescu era totdeauna în cæutarea 
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unor formule ce puteau sæ devinæ lozinci îndrumætoare. El îøi pregætea øi 
îøi netezea formulele cu o ræbdare øi cu o râvnæ de ølefuitor de diamante. Le 
încerca de°o mie de ori toate nuanflele, reflexele, umbrele, pânæ când 
formulele începeau sæ palpite prin propria lor luminæ. Toate øtiutele 
strædanii, ce s°au depus în activitatea diplomaticæ, din anii aceia, în vederea 
definirii juridice a agresiunii, nu sunt stræine nici de sugestiile, nici de 
modul de a lucra ale lui Titulescu. Nu m°aø încumeta sæ spun cæ în con
versaflia, ce°am avut la Bad Gastein cu Titulescu, el øi°ar fi arætat ideile în 
cuvinte întocmai, dar expunerile sale, în care se calcula cu tot felul de 
eventualitæfli øi în care interveneau cele mai variate ipoteze, pentru care 
Titulescu, ca orice mare diplomat, îøi rezerva o anume libertate a miøcærilor, 
expunerile sale, zic, se miøcau pe aceastæ linie.

Aøa gândea Titulescu. El avea în cap liniile mari ale unei concepflii, 
dar, pe axe viguros schiflate, el socotea cu nenumærate detalii, chiar puflin 
probabile, dar nu excluse, pentru care îøi potrivea totalitatea reacfliei condi
flionate. În eøafodajul ideilor sale, totdeauna îndræznefle, deøi erau cele mai 
adesea de naturæ defensivæ, el punea o uluitoare precizie øi prudenflæ juri
dicæ, øi încæ o datæ o excepflionalæ pasiune a formulærii. În situaflii 
noi, Titulescu nu se mærginea niciodatæ sæ ræspundæ cu formule uzate. 
Când bunæoaræ propaganda pentru revizuirile teritoriale, ce ne ameninfla 
integritatea, luase proporflii, Titulescu a øtiut sæ ræspundæ: nu revizuire, ci 
sublimarea, spiritualizarea frontierelor!

Pentru completarea portretului intelectual ce°l desenez, se cuvine 
sæ adaug cæ lui Titulescu îi plæcea uneori sæ aibæ în fafla sa pe cineva, cæruia 
sæ°i facæ atari expuneri. El se simflea parcæ stimulat chiar øi de prezenfla cea 
mai stângace a cuiva, fiindcæ i se da astfel îndemnul sæ gândeascæ la noi øi 
noi posibilitæfli.

Nu mæ înduplec sæ trec sub tæcere încæ un amænunt cu care s°a 
încheiat conversaflia noastræ, atunci la Bad Gastein, un amænunt ce aruncæ 
o luminæ caracteristicæ asupra sufletului lui Titulescu. Când am dat sæ ies, 
m°a întrebat ce intenflii mai am pentru ziua aceea. „Vreau sæ mæ plimb 
puflin“, ræspund eu. Øi°atunci, el, trecând uøor de la cele mai pasionante 
preocupæri, mi°a spus cu o candoare de copil: „Da, vrei sæ te plimbi?… 
Du°te atunci, plimbæ°te – pe°acolo, pe°o cærare ce duce prin pædurea de 
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brazi. E foarte frumos. Nu uita sæ iei de la prævælia din colfl câteva alune. 
Când treci prin pædure, fline în palma deschisæ alunele, ai sæ vezi cum vin 
veveriflele, îfli sar pe umær, una dupæ alta, øi°fli furæ alunele din palmæ!“ „Ei, 
nu!?“, fac eu mirat. „Ba da, chiar aøa“, ræspunde Titulescu, „e øi asta o 
dovadæ cæ aici suntem în Europa!“

Se øtie cæ Titulescu cælætorea mult. Se oprea de preferinflæ prin locuri 
frumoase, pe care nu avea totuøi ambiflia de a le descoperi. La Geneva, 
unde chiar însærcinærile îl fixau pentru câtva timp øi cu intermitenfle, îøi 
înjghebase un cuib. De aci se ducea uneori la Montreux sau prin alte 
împrejurimi de faimæ curentæ. În Elveflia, el a îndrægit în chip deosebit 
Saint°Moritz°ul. Se pare însæ cæ peisajului elveflian, el îl prefera pe cel 
mediteran. Acel Cannes, cu arome de alge øi scoici marine, acel Cannes cu 
clædirile vechi purtând patina veacurilor øi cu atmosferæ de navigatori øi 
pescari, îl atrægea iaræøi øi iaræøi. Uneori, în sezoanele prielnice, se oprea øi 
la Lido°Veneflia, unde fæcea bæi de soare. Titulescu nu prea avea încredere 
în numærul celulelor sale roøii øi flinea sæ se bronzeze, dacæ s°ar fi putut 
chiar pânæ la nuanfle africane, ca sæ facæ concurenflæ celebrei vedete Josephine 
Backer, cum glumea el adesea. Oricum, cælætoriile nu°i displæceau. Când 
el însuøi era împiedicat sæ se deplaseze, nu uita sæ îmbie aceastæ plæcere 
prietenilor øi colaboratorilor din nemijlocita sa apropiere. În timp ce sta în 
cameræ, la cælduræ de seræ, el croia planuri de excursie pentru amici. Îmi 
amintesc, astfel, cæ odatæ la Geneva, într°o dupæ°amiazæ, gæsindu°mæ la 
hotelul meu, mæ trezesc cu un telefon: „Tu eøti, Blaga?… N°ai vrea sæ faci 
o plimbare pânæ la Montreux cu doamna Titulescu, cu doamna øi domnul… 
X, cu Øtefan Neniflescu øi cu Savel12?… Væ ducefli pânæ°n vârf de munte, e 
tocmai sezonul narciselor… Eu viu pe urmæ, sau dacæ nu, væ iau mâne 
dimineaflæ de la Montreux…“ La fel ne°a surprins cu proiectul unei excursii 
øi când am fost la Bad Gastein. De astæ datæ urma sæ plecæm în grup mai 
compact, cu mai multe maøini, prin împrejurimile cu sate strævechi øi cu 
peisaje de neuitat. Se învoise, spre bucuria tuturor, sæ ia øi el parte. Dupæ 
ce porniræm, am remarcat însæ cæ Titulescu, de altfel tot timpul în mare 
vervæ, pæstra oarecare distanflæ faflæ de tot ce vedeam øi nu acorda decât 
priviri tangenfliale Naturii. Ca orice posedat, el recædea necontenit în 
preocupærile sale. În asemenea clipe de izolare interioaræ, numai ce°l auzeai, 
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adresându°se celui mai apropiat colaborator al sæu: „Ascultæ, Savel, ce s°a 
fæcut cu chestia aceea…?“ Demonii problemelor nu°i îngæduiau nicio clipæ 
de destindere… El devora problemele øi era devorat de probleme. Væzând 
focurile ce°i pâlpâiau în ochi, te întrebai, færæ sæ vrei, øi sufocând anevoie o 
îngrijorare, cât timp acel corp fragil va mai rezista propriilor sale ardori. 
Dar sæ revin. Trecând printr°o regiune de profiluri, când domol, când 
violent alpine, ne°am oprit sæ luæm masa într°un sat austriac de°un pitoresc 
vânætoresc. Restaurantul îøi aøtepta oaspeflii în apropierea unei bisericufle 
de°un farmec aparte, ce s°alegea din veacuri. Din bisericuflæ se auzea orga. 
Am intrat cu toflii, chemafli de sunetele abrupte øi îndræznefle. În læcaø ne°a 
întâmpinat curiozitatea a vreo douæzeci de bæiefli, între 10 øi 12 ani; 
alcætuiau un grup cælæuzit de°un magistru øi aveau un aer de Ev Mediu: era 
faimosul cor „Wiener Sängerknaben“. Se gæseau øi aceøti copii, al cæror glas 
îmi era cunoscut din discurile de patefon difuzate în toatæ lumea, într°o 
excursie mai lungæ prin pædurile patriei lor. Excursia era, cu voioøia ei, 
probabil ræsplata pentru vreun nou succes repurtat de cor. Ieøind din 
bisericuflæ, magistrul ne°a poftit sæ ne oprim o clipæ øi øi°a aøezat bæieflii în 
poziflie coralæ ca într°un tablou de Van Eyck13. Dibuise nu øtiu cum cæ 
printre noi se gæsea Titulescu øi hotærâse sæ°i facæ onorurile într°acest chip: 
flinea sæ ne cânte ceva. Øi cântaræ bæieflii, cu glasurile lor serafice, înælflætoare, 
ceresc sfâøietoare, un imn al bucuriei de Mozart14. Am surprins, nu numai 
în genele lui Titulescu, ci øi în ochii tuturor, un mærgæritar de emoflie. Ne 
ridicaseræ atât imnul, cât øi glasurile într°adevær îngereøti, dar desigur øi 
neaøteptatul gest, atât de spontan, care ilustra atât de miøcætor simpatia 
obøteascæ øi atmosfera de vrajæ ce s°a creat pretutindeni în jurul numelui 
lui Titulescu.

Øi acum, pentru a încheia, sæ mi se îngæduie sæ mai dapæn øi alte 
câteva amintiri, de mai târziu, care øi°aduc øi ele pasta lor la tabloul ce se 
înfiripæ. În primævara anului 1935, mæ gæseam încæ tot la Viena, în aceeaøi 
slujbæ la legaflie. Situaflia politicæ din Austria, ce fusese nu tocmai de mult 
scuturatæ de douæ scurte revoluflii15, continua sæ fie incertæ øi confuzæ. Sub 
vælul unei aparente normalizæri mocnea o lavæ latentæ. Guvernul austriac 
de°atunci, autoritar, urmærind sæ salveze un simulacru de independenflæ, ce 
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træia însæ numai din graflia unei puteri stræine, permitea cu o crescândæ 
bunævoinflæ propaganda cea mai fæfliøæ în vederea unei restauraflii habsbur
gice, în timp ce curente subterane, dupæ o tentativæ eøuatæ, stæruiau pentru 
Anschluss. Pentru orice ochi mai expert, din afaræ, situaflia din Austria 
devenise într°adevær, precum prevæzuse Titulescu, cel mai sensibil baro
metru al cicloanelor øi anticicloanelor internaflionale. Titulescu, dotat cu 
un simfl înnæscut pentru identificarea unor atari barometre, continua sæ se 
intereseze foarte de aproape de reacfliunile lui homo austriacus, brotæcelul 
care semnaliza cele mai imperceptibile schimbæri, ce se produceau în 
atmosfera generalæ a continentului. Noi, funcflionarii legafliei de la Viena, 
eram constrânøi de istoria în marø, sæ stæm la post, în necurmatæ încordare. 
Cred cæ rar a existat pentru tinerii diplomafli stræini o øcoalæ mai bunæ 
decât aceea ce li se oferea la Viena în acea perioadæ de vreo cinci ani înainte 
de Anschluss. Niciodatæ o situaflie nu a pus mai mult în exercifliu puterea 
de divinafliune a observatorului diplomatic, de la ceas la ceas. Titulescu, de 
câte ori trecea spre Apus, cu vagonul sæu ministerial, amenajat cu tot 
confortul necesar, nu huzurului, cum le convenea unora sæ bârfeascæ, ci 
numai pentru a înlesni munca de birou øi în timpul cælætoriei, se oprea øi 
în capitala austriacæ, cel puflin pentru câteva ore, când îi dam cele din urmæ 
informafliuni øi°i fæceam un fel de rapoarte verbale rezumative asupra 
stærilor politice. Oricât de obosit, uneori, de dezagrementele inerente cælæ
toriei, Titulescu, pachetul de nervi, se reculegea repede, de îndatæ ce cobora 
pe peronul gærii, iar dacæ mai fæcea øi o plimbare cu maøina legafliei prin 
oraø, îøi redobândea felul obiønuit, neastâmpærul øi temperamentul. Celor 
ce°l însofleau, ne comunica ceva din euforia sa volubilæ, încât zile de°a 
rândul, dupæ plecarea sa, mai simfleam în aerul Vienei duhul lui Titulescu. 
Cu ocazia unei asemenea descinderi, cred cæ a fost tocmai în primævara 
anului 1935, aflase cæ doar câteva zile mai înainte a trecut pe la Viena un 
om politic român, care se întorcea din Berlinul nazist, unde tatonase în 
vederea unei apropieri. Atunci l°am væzut pe Titulescu într°un moment de 
revoltæ, în ipostaza prerogativelor, la care°i da un drept legitim însuøi geniul 
sæu. A prins sæ veøtejeascæ în cuvinte din cele mai biciuitoare încercærile ce 
flinteau spre o politicæ externæ dincolo de dunga ce°o întrezærea, sau 
împotriva acfliunilor ce le întreprindea el. Øi parcæ°i aud øi astæzi cuvintele 
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ræspicate: „…noul ræzboi european, dacæ va izbucni, va repeta, desigur nu 
în detalii, dar în linii mari, Primul Ræzboi Mondial. Ræzboiul va fi lung øi 
greu. La început Germania va avea succese, dar în cele din urmæ va fi 
înfrântæ…“. Apoi Titulescu s°a liniøtit. Øi a trecut la alte chestiuni. Îl 
interesa cum se comportæ „brotæcelul“, care anunfla intemperiile. La garæ, 
când pornea spre Apus, i°am întins cu multæ sfialæ, øi numai în momentul 
când trenul se puse în miøcare, cæci mai curând nu îndræznisem, o carte 
de°a mea, ce apæruse tocmai atunci – piesa Avram Iancu. Mi°a surâs: „Sæ 
øtii cæ am s°o citesc“. Pentru mine promisiunea lui Titulescu, cæ va citi, era 
o suficientæ satisfacflie, cu toate cæ mæ stæpânea convingerea cæ nu va avea 
niciodatæ rægazul pentru aøa ceva.

Au trecut vreo câteva sæptæmâni. Când Titulescu s°a întors din nou 
spre flaræ, m°am înfiinflat iaræøi la garæ. De astæ datæ nu mai intenfliona sæ se 
opreascæ øi la Viena, decât pentru cele câteva minute indicate în itinerarul 
obiønuit al expresului. Am urcat în vagonul sæu, i°am comunicat unele 
noutæfli austriece, foarte în grabæ øi cu teama nervoasæ în cælcâie sæ nu 
porneascæ trenul. Mi°a spus øi dânsul câte ceva din isprævile sale. Torpilase 
nu mai øtiu ce combinaflie internaflionalæ, ce putea sæ devinæ primejdioasæ 
pentru micile state. Apoi m°am dat jos pe peron, cæci se auzeau semnale de 
plecare. Dupæ ce am coborât, m°am apropiat de o fereastræ a vagonului, 
unde apæruse capul lui Titulescu, care mæ chema cu glas tare: „Blaga, vino 
sæ°fli spun ceva…“ øi færæ de nicio legæturæ cu cele ce discutaseræm adineaori, 
Titulescu începu, færæ nicio caznæ, sæ recite din memorie niøte versuri din 
Avram Iancu:

În pædure
toate pæsærile dorm,
numai una n°are somn,
catæ sæ se facæ om.

„Nu øtiu de ce, dar tare°mi plac mie aceste versuri“, încheie 
Titulescu, în timp ce trenul se punea în miøcare. Ne°am mai fæcut un 
semn, pe urmæ nu l°am mai væzut. Ræmæsesem încæ o bucatæ de timp cu 
capul descoperit, pe peron, cu gândul departe. Titulescu recitase versurile 
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în care vorbeam despre marea pasære mitologicæ din Munflii Apuseni, care, 
în piesa mea, stæ de pazæ lângæ inima neamului. Øi astæzi, atâflia ani dupæ 
cele întâmplate atunci, mi se pare cæ bænuiesc de ce Titulescu a recitat acele 
versuri: „În pædure toate pæsærile dorm, numai una n°are somn, catæ sæ se 
facæ om“… Titulescu simflea pesemne, subconøtient, o înrudire între 
insomnia sfântæ a acelei paseri de veghe øi insomnia sa. Cæci øi el suferea de 
insomnie lângæ destinele flærii, de°o insomnie blestematæ pentru el øi pentru 
noi, cæci ea avea sæ°l destrame înainte de vreme, încât astæzi, la o ræscruce 
cum nu a fost alta vreodatæ, când am avea aøa de mare nevoie de veghea lui, 
el nu mai este printre noi.

Noiembrie, 1945.

Lucian Blaga, Niculae Titulescu, conferinflæ rostitæ la Colegiul Academic din Cluj, 
23 noiembrie 1945, în Isvoade. Eseuri, conferinfle, articole, ediflie îngrijitæ de Dorli 
Blaga øi Petre Nicolau, prefaflæ de George Ganæ, Editura Minerva, Bucureøti, 1972, 
pp. 182–199; cf. George G. Potra, O restituire de martor. Blaga despre Titulescu, 
comunicare rostitæ la a XXX°a ediflie a Festivalului Internaflional „Lucian Blaga“, 
Lancræm–Sebeø–Alba Iulia, 7–8 mai 2010; George G. Potra, Blaga–Titulescu. La 
„Cina cea de tainæ“ a destinului românesc, în revista „Cultura“ (Fundaflia Culturalæ 
Românæ, redactor øef Augustin Buzura), serie nouæ, an V, nr. 21 (276), joi 3 iunie 
2010, pp. 18–20.

NOTE

1 Pentru întreaga activitate politico°diplomaticæ a lui Lucian Blaga cf. Constantin I. Turcu, 
Lucian Blaga sau fascinaflia diplomafliei, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1995, 261 p.; Lucian 
Blaga, Din activitatea diplomaticæ (Rapoarte, articole, scrisori, cereri, telegrame). Anii 1927–1938, 
vol. I–III, ediflie îngrijitæ, cuvânt înainte, note, postfaflæ øi indici de nume de Pavel fiugui, Editura 
Eminescu, 1995, 294 p., 324 p., 408 p.; Lucian Blaga în diplomaflia româneascæ, culegere de 
studii; îngrijitor de ediflie George G. Potra; colaboræri: Nicolae Mareø, Alexandru Popescu, Ion 
Brad, Ion Floroiu, Pavel fiugui, George G. Potra, George Corbu, Municipiul Sebeø, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Centrul Cultural „Lucian Blaga“ – Sebeø, Fundaflia Culturalæ „Lucian 
Blaga“ – Sebeø, Sebeø, 2011, 188 p. øi 77 ilust.; Nicolae Mareø, Lucian Blaga – diplomat la 
Varøovia, Editura Fundafliei România de Mâine, 2011.

2 Nicolae Titulescu a avut o contribuflie esenflialæ în rezolvarea problemei optanflilor, dezbætutæ 
în fafla diferitelor instanfle internaflionale, din 1922 pânæ în 1930. Aproximativ 500 de moøieri 
unguri din Transilvania, care optaseræ pentru cetæflenia maghiaræ (folosindu°se de prevederile în 
acest sens ale Tratatului de pace de la Trianon), fuseseræ expropriafli prin Reforma agraræ legiferatæ 
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de Guvernul român în 1921. Nemulflumifli de pierderea pæmântului, ei s°au adresat mai întâi 
tribunalelor româneøti, apoi Conferinflei ambasadorilor de la Paris (1922) øi Consiliului Societæflii 
Nafliunilor, susflinând ilegalitatea exproprierii în raport cu prevederile Tratatului de pace de la 
Trianon, precum øi aplicarea inegalæ a legii exproprierii în defavoarea proprietarilor unguri. 
„Optanflii“ revendicau, de asemenea, o indemnizare sporitæ pentru pæmântul pierdut. Din aprilie 
1923, când problema a fost dezbætutæ în Consiliul Societæflii Nafliunilor, øi pânæ la soluflionarea 
ei în 1930, Nicolae Titulescu a apærat, cu fermitate øi inteligenflæ, drepturile României øi a realizat, 
în cadrul unor dezbateri memorabile, având oponent pe contele Apponyi, câteva aprofundate 
analize ale punctelor în litigiu. În cele din urmæ, diferendul a cæpætat o rezolvare definitivæ prin 
Acordurile de la Haga (1930), odatæ cu reglementarea datoriilor øi a reparafliilor de ræzboi. 
Principalele sale intervenflii au avut loc la 20 øi 23 aprilie 1923, 27 mai 1923, 5 iulie 1923, 5 
septembrie 1925, 2 iulie 1927, 17 øi 19 septembrie 1927, 8, 9 øi 12 martie 1928. În esenflæ, în 
cadrul acestor intervenflii, Nicolae Titulescu a susflinut: deplina compatibilitate între exproprierea 
din 1921 øi prevederile Tratatului de pace de la Trianon, inclusiv cu Statutul minoritæflilor; 
egalitatea perfectæ de tratament în aplicarea Reformei agrare; dreptul suveran al statului român 
de a proceda la expropriere; rolul pozitiv al Reformei agrare pentru menflinerea øi consolidarea 
structurii social°economice a flærii, ca øi pentru menflinerea ordinii sociale într°o întreagæ regiune 
a Europei. 

3 Caius Iulius Caesar (100–44 î.H.). Om politic, general, scriitor øi orator roman. 
4 Jean Jacques Rousseau (1712–1778). Gânditor, scriitor øi muzician francez. 
5 Johann Wolfgang Goethe (1749–1832). Scriitor, gânditor øi om de øtiinflæ german.  
6 Henri Bergson (1859–1941). Filosof francez. 
7 Herman Alexander von Keyserling (1880–1946). Filosof øi scriitor german. 
8 La 17 iulie 1921, a fost adoptatæ 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 toatæ România), 
inclusiv Transilvania. La 30 iulie s°a adoptat Legea pentru definitivarea Reformei agrare în 
Transilvania, Banat, Criøana øi Maramureø.

9 Gustav Stresemann (1878–1929). Om politic, om de stat øi diplomat german. Preøedinte al 
Partidului Naflional Liberal øi, dupæ ræzboi, al Partidului Populist German. Deputat în Reichstag 
(1907–1912; 1914–1929). Cancelar (1923). Ministru de Externe (1923–1929). A dus o politicæ 
urmærind revizuirea Tratatului de la Versailles. Øi°a legat numele de conferinflele internaflionale 
în domeniul reparafliilor (Planul Dawes – 1924 øi Planul Young – 1929), de acordurile de la 
Locarno (1925), de intrarea Germaniei în Societatea Nafliunilor (1926), de semnarea Pactului 
Briand°Kellogg de renunflare la ræzboi ca instrument de politicæ naflionalæ (1928). În 1925 a 
semnat cu guvernul URSS un Tratat de neagresiune øi neutralitate. În 1926 a împærflit cu Aristide 
Briand Premiul Nobel pentru Pace. 

10 Oswald Spengler (1880–1936). Filosof german. 
11 La 15 septembrie 1934, Nicolae Titulescu semneazæ, împreunæ cu reprezentanflii altor 

30 de state, invitaflia adresatæ URSS de a intra în Societatea Nafliunilor.
12 Savel Rædulescu.
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13 Hubert øi Jan Van Eyck (Hubert: n.?–1426; Jan: cca 1385 sau 1390–1441). Pictori 
flamanzi. 

14 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Compozitor austriac. 
15 La 15 martie 1933 – lovituræ de stat organizatæ de cancelarul Engelbert Dollfuss; 25 iulie 

1934 – tentativæ de lovituræ de stat organizatæ de naflional°socialiøti, agenflii hitleriøti procedeazæ 
la asasinarea lui Engelbert Dollfuss.

Léon Blum

„Nicolae Titulescu îøi depæøeøte întotdeauna interlocutorul“

Acest ministru de Externe al României, cu maniere impetuoase, are 
o minte lucidæ. Este impulsiv în discursuri, dar metodic în acfliune. Raflio
namentul sæu, adesea paradoxal, se bazeazæ pe texte øi pe stæpânirea deplinæ 
a dreptului internaflional!… Nicolae Titulescu îøi depæøeøte întotdeauna 
interlocutorul!

Geneviève Tabouis, La 25 de ani de la moartea lui N. Titulescu. Un om uimitor, în 
„Scânteia“, 16 martie 1966.

Sever Bocu

„Suntefli chemat poate la cea mai înaltæ misiune a d°voastræ de 
la ræzboi încoace, pe care poporul vi°o încredinfleazæ în ultimul 
sæu strigæt de desnædejde: pierim cu toflii!“

 Stimate domnule Titulescu,  
 Sosit de câteva zile acasæ, reîntors din Bucureøti, m°am îngrozit ce 
mult s°au umflat valurile agitafliei generale, numai în douæ sæptæmâni. 
Poporul ne împinge de la spate øi nu mai avem decât un pas ca sæ nu ne 
mai putem opri.  
 Nu væ putefli da seama ce zguduire adâncæ au provocat turburærile 
de la Oradea, nu numai între minoritari, ci øi la cel din urmæ flæran, care în 
simplitatea lui strigæ: flara asta nu poate træi! 
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 Sugrumafli de dæri øi de camete, care se încaseazæ cu ameninflæri de 
crime, ei sunt în stare sæ le întoarcæ acestea chiar împotriva noastræ, a 
conducætorilor lor, în caz cæ am aproba astfel de despægubiri.  
 În mijlocul acestui potop de revoltæ, surprinzætor crescut, nu numai 
gândul meu involuntar a pornit spre d°ta, ci al lor înøiøi, care se întreabæ: 
cum ne va mai apæra de aici înainte d. Titulescu la Liga Nafliunilor!? Regret 
din suflet împrejurærile bolii, cæ aø fi dorit în mod prietenesc øi personal sæ 
væ invit sæ væ dafli seama de starea în care ne°a aruncat, cu atâta orbire, 
nenorocitele calcule.  
 Eu cred cæ în cazul de faflæ, atât de grav, d°voastræ suntefli arbitru øi, 
poate, o predestinaflie væ indicæ de salvatorul flærii. Nu avefli însæ timp de 
ezitare. Singur semnalul luptei de ræsturnare, o datæ dat, el va dezlænflui, 
sunt convins, inevitabilul ræzboi civil. 
 De ce d°voastræ sæ ræmânefli într°un naufragiu în care poporul ar 
vedea cu durere picurând o valoare a lui atât de preflioasæ! Întindefli mâna 
fræfleascæ dlui Maniu, astæzi singurul idol nesfærmat de acest popor îndârjit 
de suferinfle. Suntefli chemat poate la cea mai înaltæ misiune a d°voastræ de 
la ræzboi încoace, pe care poporul vi°o încredinfleazæ în ultimul sæu strigæt 
de desnædejde: pierim cu toflii! 
 Nu pot sæ privesc în nepæsætor øinele rupte cætre care aleargæ în 
vitezæ nebuneascæ trenul, færæ cârmaci, al destinelor noastre. Væ fac un 
semn disperat, acesta este rostul scrisorii mele.  
 Cu urærile cele mai sincere øi bune de grabnicæ însænætoøire, sunt al 
d°voastræ devotat

(ss) Sever Bocu

Lipova, 15 dec. 1927

Scrisoare, Lipova, 15 decembrie 1927, Sever Bocu cætre Nicolae Titulescu, ministru 
al Afacerilor Stræine al României, delegat permanent al României la Societatea 
Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I 
(1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 193, p. 787.
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Elena Bogdan

„Patriotism cælæuzit de geniul diplomatic“

Un nume, o nofliune, patriotism cælæuzit de geniul diplomatic, 
prevæzætor.

Din învælmæøeala sugestiilor doctrinare a diferitelor categorii se 
nasc atâflia refractori. Titulescu stæ ca øi o stâncæ de granit, pe care n°o 
înconvoaie curente øi anotimpuri. Toate acestea trec peste dânsul øi el 
ræmâne în superba lui mæreflie.

Aceastæ atitudine îi împrumutæ o suveranitate de sânge. Distan
flându°l de la entuziasmele pripite, care sunt întotdeauna semne de 
superficialitate.

Gândul lui se concentreazæ færæ nicio controversæ asupra axiomei 
apærærii hotarelor fixate cu perfectæ recunoøtinflæ pentru aceia care au 
participat la epopeea unitæflii noastre naflionale. Tofli, care au trudit sæ 
zideascæ noul cæmin al patriei, urmærind øerpuirea drumurilor înspre 
Carpafli, când flara se vânzolea în lupte, iar Ardealul îøi profila chemarea 
istoricæ cu acea irezistibilæ voce a sângelui, au profunda înflelegere øi 
consideraflie a lui Titulescu.

Propaganda lui patrioticæ nu se întemnifleazæ pânæ la marginea unor 
granifle, o poartæ pe aripile renumelui de rasæ, de°a lungul globului pæ
mântesc de la o masæ verde a conferinflelor internaflionale la alta, salvgardând 
interesul flærii sale, mai scumpæ ca øi guvernele, care se succed cu rolurile lor 
limitate, sprijinite de anumite intervale necesare unui spafliu.

Diplomat prin excelenflæ, se situeazæ pe linia respectului, prin felul 
cum mânueazæ fragilitatea civilizafliei noastre, angrenajul extrem de com
plicat al vieflii noastre moderne cu problema ræzboiului tehnic de o 
eficacitate rapidæ.

Dânsul a flinut socotealæ nu numai de acfliunea colectivæ, dar în 
aceeaøi mæsuræ de cea individualæ, cæci øtiind cæ legætura acestor douæ 
discipline e indisolubilæ, organicæ. E greu de conceput una færæ alta, tot ce 
e sociabil e sufleteøte øi tot ce e sufletesc e social. Colectivitatea dæ cadrul øi 
realitate din care se desprinde în evoluflia istoricæ nofliunea de individ.
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Desigur, psihologul e aplecat mai mult spre punctul de vedere 
interior, personal, asupra determinismului psihic individual, sociologul 
mai mult asupra punctului de vedere colectiv, exterior, social. Adeværatul 
diplomat însæ nu le confundæ, le înflelege, dându°le importanfla ce li se 
cuvine în interesul patriei pe care o reprezintæ, canalizând totul spre acest 
punct final.

El nu poate cultiva, prin urmare, în afara graniflelor numai raporturi 
de vecinætate, dar chiar de pætrunderea reciprocæ, reliefând pærflile 
avantajoase flærii sale, pentru a le coordona principiilor de apærare.

Nebuloasele umane sunt cele mai dificile, dar forflele conservatoare 
le împræøtie.

Vrând°nevrând, energia universalæ ne înlænfluieøte într°un lanfl 
infinit de interese. Titulescu nu se degajeazæ net øi nici nu se opune mediu
lui, ceea ce dominæ la dânsul este sentimentul de participaflie.

Nu trebuie sæ uitæm cæ viafla a pornit pe alte drumuri. Cândva se 
susflinea cæ viitorul unui stat e dependent de promovarea industriei. Erezia 
fline încæ. Noul gen de apostolat politic este a varia între douæ curente, 
pentru echilibrarea armoniei spre triumful crezului naflional.

Cum ziceam, fragilitatea civilizafliei noastre cu angrenajul extrem 
de complicat al vieflii moderne øi infinitatea unirii noastre de la 1918 sunt 
cuprinse de Titulescu într°un inel patriotic, care verigæ e închegatæ dintr°o 
bucatæ, chematæ sæ stræluceascæ de nestimatele gloriei în fafla puterilor 
europene.

Elena Dr. Bogdan

Elena Dr. Bogdan, Titulescu – ANIC, Fond Ministerul Propagandei Naflionale, 
Presa Internæ, dosar nr. 342, f. 3; apud Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, 
Nicolae Titulescu – titanul politicii externe româneøti, Editura Fundafliei „Uni
versitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 122–124.
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Henri Bonnet

„Activitate apreciatæ astæzi unanim“

Deøi sunt pentru prima oaræ în flara dv., ca unul care lucrez de 
vreme îndelungatæ în cadrul Societæflii Nafliunilor, am avut ocaziunea sæ 
cunosc diferite personalitæfli de vazæ ale poporului d°voastræ.

Menflionez în primul rând personalitatea atât de importantæ a dlui 
Titulescu, ministrul dv. de Externe, a cærui activitate este apreciatæ astæzi 
unanim øi care are un rol de prim ordin chiar în cadrul ideilor care mæ 
preocupæ.

Henri Bonnet, Declaraflie fæcutæ ziarului „Universul“ la sosirea în România, în 
„Universul“, 7 martie 1936.

Henri Bonnet

„A asistat ca spectator neputincios la drama Europei“

Se scurseseræ abia trei ani de la semnarea tratatelor care au pus capæt 
Marelui Ræzboi. Acestea læsaseræ în urmæ mai multe virtuale în forflæ decât 
reglaseræ; ele mocneau gata sæ izbucneascæ în Europa Centralæ remaniatæ 
prin victoria oprimaflilor. Consiliul Societæflii Nafliunilor, care flinea øedinfla 
la Londra, în acel an 1922, avea sæ ia cunoøtinflæ de un litigiu care opunea 
unul din învinøii de ieri vecinilor sæi din Balcani. Pentru a le susfline cauza, 
aceøtia din urmæ s°au încredinflat unui reprezentant al României, Nicolae 
Titulescu, pe atunci necunoscut în înaltele sfere internaflionale. Acesta a 
fost minunat. În fafla nobilului areopag, lordul Balfour, care pærea sæ 
încarneze înflelepciunea bætrânului øef de stat ce°øi revenise din toate iluziile 
sale, Viviani, care reflinea atenflia prin elocinfla sa, Paul Hymans, Quinones 
de Leon øi colegii lor, tofli abilitafli în turniruri parlamentare sau în rivalitæfli 
diplomatice, o demonstraflie se derula clar øi puternic; ea flinea de pledoarie, 
de discurs, de o magistralæ conferinflæ la Sorbona; argumentele se împleteau, 
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conducând, inexorabil, la o concluzie. Cauza a fost înfleleasæ atunci când 
oratorul s°a oprit.

Nu era decât începutul. Sesiune de sesiune, în fafla aceluiaøi Consiliu, 
Titulescu avea sæ apere neobosit flara sa împotriva petifliilor minoritæflii 
maghiare din Transilvania, într°un duel faimos cu un adversar de talie, 
contele Apponyi. Dar el vedea, dincolo de aceste probleme balcanice, 
simptome øi dorinfle, care, în cele din urmæ, aveau sæ se dezlænfluie cu furie 
în Europa.

Nu exista reuniune internaflionalæ care sæ nu se anime atunci când 
apærea înalta siluetæ, de acum familiaræ, a ministrului Afacerilor Stræine al 
României. Nu se putea desluøi nici urmæ de banalitate în alura sa, în 
comportamentul sau în spusele sale. Atunci când un surâs îi încreflea ochii 
ageri ai feflei sale imberbe, pærea sæ exprime ceva din fineflea asiaticæ sau din 
subtilitatea unui erudit chinez. Mobilitatea fizionomiei sale nu era mai 
puflin frapantæ în vehemenfla violenflelor sale. Ele erau de temut. Chiar 
printre prieteni, oameni de stat, diplomafli, înalfli funcflionari, care, înainte 
de a°l aborda, trimeteau cu prudenflæ, în avangardæ, un colaborator gata sæ 
ia primul în piept o explozie, adesea justificatæ din pæcate, din indignarea 
care dædea în clocot în el. Lucrând foarte târziu în noapte, el nu primea, 
înainte de prânz, decât în camera sa, îngropat în pæturi øi dosare; nu pierdea 
nimic aici din impetuozitatea convingerilor sale.

Avea maniere de senior, era fastuos, risipitor cu banii personali, era 
prins pânæ peste cap de propria sa misiune øi nu cunoøtea altæ plæcere decât 
munca øi conversaflia. Calitæflile sale de øef fæceau sæ fie înconjurat de 
devotament, în ciuda ritmului de viaflæ pe care°l impunea semenilor sæi.

El a putut comunica, dincolo de frontierele României, oamenilor 
liberi øi democrafliilor Occidentului idealul înflæcærat care îl anima. Dupæ 
ræzboi, împreunæ cu Beneš, Politis, cu Parisul, cu Belgradul, el a fost dintre 
cei care au vrut sæ facæ mai incisivæ Societatea Nafliunilor, despre a cærei 
autoritate moralæ nu credea cæ poate, singuræ, sæ ridice bariere în fafla 
spiritului de revanøæ øi de cucerire. Fæcea parte din curentul celor care visau 
sæ asigure universalismului, de altfel incomplet, al organizafliei internaflionale 
suportul solid al instanflelor regionale. Înflæcærat partener al Micii Înflelegeri, 
el credea cæ o reflea de pacte analoage ar fi putut conferi Societæflii popoarelor 
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spiritul de pace øi mijloacele eficiente øi rapide de a preveni, chiar de a 
interzice, agresiunea øi ræzboiul.

Instigatorii la tulburare, apostolii violenflei øi nesæbuinflei vor fi cei 
care l°au ræpus. În martie 1936, eram la Bucureøti, invitat de cætre Titulescu 
pentru un turneu de conferinfle. La 6 martie, în compania lui Savel 
Rædulescu, subsecretarul sæu de Stat la Afacerile Stræine, ne°am dus în 
grabæ la biroul sæu. Tocmai aflase despre pætrunderea trupelor naziste în 
zona demilitarizatæ a Rinului. Un grilaj de fier cæzu între Europa Centralæ 
øi aliaflii sæi din Occident. Nimeni nu era atât de cumplit de conøtient 
precum Titulescu. Dacæ aveam sæ fiu vreodatæ ræu profet în viafla mea, în 
acea searæ am fost, prezicând riposta care n°a venit øi care ar fi trebuit dupæ 
aceea sæ°l elibereze de spaimele sale.

N°a fost ocolit, de aceea, de suferinfle morale. Curând avea sæ nu 
mai aibæ responsabilitæfli nici în politica externæ, nici din partea guvernului 
român. A asistat ca spectator neputincios la drama Europei, la creøterea 
pericolului hitlerist, la convulsiile care, sub influenfla acestuia, au zdruncinat 
propria°i flaræ, la asasinarea prietenilor sæi. A væzut batjocorit ceea ce lui îi 
era drag, a væzut præbuøindu°se speranflele øi planurile sale. Boala l°a ræpit 
înainte de a fi putut, împreunæ cu Aliaflii sæi, sæ reintre în lupta în care l°ar 
fi aøteptat, în ciuda talentului øi vigorii sale, noi øi crude îndatoriri, în care 
totuøi ar fi afirmat cu strælucire încrederea sa în drepturile omului øi în 
libertate.

Henri Bonnet, Quelques souvenirs, în „La Nation Roumaine“, an XIII, nr. 205, 
martie 1961 – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae 
Titulescu, Box I:20.

Raoul Bossy

„Înlocuirea lui Titulescu se datoreøte Regelui“

În vara viitoare – a anului 1936 – pe când mæ aflam în vacanflæ la 
St.°Moritz – aflu cæ guvernul Tætærescu a fost remaniat øi cæ Titulescu nu 
mai defline, în noua formaflie, portofoliul Afacerilor Stræine. Era în ziua de 
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29 august. Telefonez lui Mihai Boerescu, ministrul nostru la Berna, care 
îmi confirmæ cæ Titulescu a fost „debarcat“, dar cæ ne roagæ pe tofli sæ nu 
ne solidarizæm cu dânsul øi sæ ræmânem la posturile noastre. Boerescu mæ 
informeazæ cæ titular la Externe este acum Victor Antonescu, un mediocru, 
lipsit de prestigiu. Dupæ marele orator Titulescu, care fæcea fala Societæflii 
Nafliunilor, un sâsâit care se împleticeøte în cuvinte øi care øi°a datorat 
cariera bunævoinflei lui Ionel Brætianu. Parcæ°l aud: „Sefule, sefule“ (în loc 
de „øefule“).

Când ajung la Bucureøti, în a doua jumætate a lunii septembrie 
1936, gæsesc acolo mare emoflie cæci Titulescu, lovit de o anemie pernicioasæ, 
abætut de „debarcarea“ lui (pe care a aflat°o la radio înainte ca sæ i se aducæ 
la cunoøtinflæ) pare cæ se zbate cu moartea. Dupæ vreo trei sæptæmâni de 
îngrijiri medicale serioase în Elveflia, scapæ de pericol.

Noul ministru de Externe, Victor Antonescu, cere sæ mæ vadæ øi mæ 
înøtiinfleazæ cæ sunt numit ministru la Budapesta. Foarte amabil, îmi aduce 
multe elogii. Aflu cæ m°a propus pentru Praga, dar cæ Regele a stæruit sæ 
merg la Budapesta, arætând cæ Titulescu mæ recomandase cælduros pentru 
acel post, ca fiind un om ponderat øi cu tact care nu va crea incidente ci, 
pe cât cu putinflæ, va cæuta sæ le aplaneze.

Prin Constantin Brætianu aflu, pe de altæ parte, cæ înlocuirea lui 
Titulescu se datoreøte Regelui, nemulflumit de „avansurile“ sale cætre Rusia 
Sovieticæ, ca øi de faptul cæ nu flinea pe nimeni la curent cu cele ce fæcea. 
Apoi øi italienii se foloseau de orice prilej pentru a declara cæ nu°i puteau 
ierta fireasca – dar totuøi neînfleleapta – apostrofæ, la Societatea Nafliunilor, 
cætre ziariøtii italieni care huiduiseræ pe Negus1 când se urcase la tribunæ: 
Chassez donc ces sauvages!2 (În 1940, Ciano3 spunea, în fafla mea, lui Mihail 
Manoilescu venit ca ministru de Externe în vizitæ oficialæ la Roma, cæ Italia 
nu va uita niciodatæ acea ieøire insultætoare a unui ministru de Afaceri 
Stræine al României!)4

Pe de altæ parte, øi primul ministru iugoslav Stojadinoviç nu°øi 
ascundea supærarea cæ Titulescu ar fi luat acum câteva luni, la Geneva, o 
atitudine hotærâtæ antigermanæ, publicând cu de la sine putere un comunicat 
în acel sens din partea Micii Înflelegeri, færæ a fi consultat în prealabil pe 
aliaflii flærii sale.5 La Bratislava, când cu recenta sesiune a Micii Înflelegeri, 
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ministrul de Externe cehoslovac, Krofta6, a propus sæ se trimitæ o telegramæ 
omagialæ lui Titulescu, propunere la care s°a raliat øi Victor Antonescu. 
Faflæ însæ cu opunerea lui Stojadinoviç, telegrama n°a mai fost trimisæ.

Raoul Bossy, Amintiri din viafla diplomaticæ (1918–1940), vol. I (1918–1937), 
ediflie øi studiu introductiv de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Bucureøti, 1993, 
pp. 262–263.

NOTE

1 Hailé Selassié I.
2 Alungafli°i pe aceøti sælbatici! (fr.)
3 Galeazzo Ciano (1903–1944). Diplomat øi om politic fascist italian. Ginerele lui Mussolini. 

Ataøat la Rio de Janeiro (1925); la Buenos Aires (1926); secretar de legaflie la Pekin (1927); 
consul (1929); consul general (1929) øi însærcinat cu afaceri (1931) la Pekin; ministru la Pekin 
(1932). Membru al delegafliei italiene la Conferinfla economicæ mondialæ de la Londra (1933). 
Øef al Biroului de Presæ al primului°ministru (1933). Subsecretar de stat pentru Presæ øi 
Propagandæ (1935). Membru al Marelui Consiliu Fascist (1935). Ambasador (1936). Ministru 
de Externe (1936–1943). Eøecurile politico°militare ale Axei øi nemulflumirea crescândæ din flaræ 
îl determinæ sæ cearæ ieøirea Italiei din ræzboi. Demis din funcflie, arestat, judecat øi executat. A 
fost, alæturi de Ribbentrop, unul dintre „arbitrii de la Viena“ ce au impus României Dictatul din 
30 august 1940. 

4 Vezi George G. Potra, La politica estera della Romania (1932–1936) e il regime mussoliniano, 
în „Balcanica“ (storia, cultura, politica), anno VII, nr. 3–4, dicembre 1990, pp. 38–57; Valeriu 
Florin Dobrinescu, Ion Pætroiu, Gheorghe Nicolescu, Relaflii politico°diplomatice øi militare 
româno°italiene (1914–1947), Editura Intact, [f.l.], 1999; Lilian Zamfiroiu, Relaflii diplomatice 
româno°italiene. 1918–1940, Editura Tritonic, [Bucureøti], 2011.

5 Pentru adversitatea diplomafliei iugoslave – când aceasta a fost condusæ de Milan 
Stojadinoviç – faflæ de Nicolae Titulescu, pentru implicarea acesteia în presiunile øi acfliunile care 
au concurat la înlæturarea diplomatului român din politica internæ øi externæ a României, vezi 
Živko Avramovski, Pitanje sovjetsko°rumunskog pakta, pad Tituleska i posledice za rumunsku 
spoljnopoliticku orijentaciju [Chestiunea pactului sovieto°român, cæderea lui Titulescu øi 
consecinflele pentru orientarea politicii externe româneøti], în „Istorija XX°a veka“, Zbornik 
Radova, VII, Institut drustvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Belgrad, 1965, pp. 5–77; 
Idem, Le Gouvernement yougoslave, les négociations du traité sovieto°roumain d’aide mutuelle et la 
chute de Titulesco, în „Revue des Études Sud°Est Européenne“, tom IV, nr. 3–4, 1966, 
pp. 491–512.

6 Kamil Krofta (1876–1945). Istoric, diplomat, om politic øi de stat cehoslovac. Profesor de 
istorie la Universitatea din Praga (1912–1919). Ministru pe lângæ Sfântul Scaun (1920); la Viena 
(1921); Berlin (1925). Director în Ministerul de Externe al Cehoslovaciei (1927–1936). Membru 
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asociat al Academiei Diplomatice Internaflionale (1929). Delegat al Cehoslovaciei la Societatea 
Nafliunilor (1936–1937). Ministru de Externe (1936–1938). 

Benno Bræniøteanu

„A lipsit Consiliului temperamentul d°tale øi sarea aticæ a vervei 
d°tale“

„Adeværul“
Direcfliunea

17 ianuarie 1928, Bucureøti

Scumpe øi iubite domnule Titulescu,
Mai înainte de toate, dupæ vechiul obicei: la munfli ani cu sænætate, 

d°tale øi doamnei. 
Am sosit în Capitalæ în seara plecærii dumitale. Zadarnic am cerut 

devotatului d°tale Cerber, Raicoviceanu, sæ dau ochii cu d°ta. A fost 
implacabil. I°a fost aceasta cu atât mai lesne, cu cât eu însumi nu aø fi voit, 
pentru nimic în lume, sæ°mi pot reproøa oboseala sau, ce ar fi fost mai ræu, 
o indispoziflie a d°tale. Dacæ øtiam cæ ai sæ primeøti la garæ, nu lipseam, te 
rog sæ mæ crezi. Dar în modestia mea, nu falsæ modestie, ci decentæ, nu 
voiam sæ mæ amestec cu mærimile ce presupuneam cæ te vor însofli.

În fine. Puflin dupæ aceasta, o gripæ de 39º cu 4 m°a trântit la pat øi 
abia acum pot sæ°fli scriu în speranfla cæ, dacæ nu citeøti articolele mele, 
scrisorile mele le vei citi. Aøadar, ce a fost la Geneva?

Mai întâi, regret general pentru boala øi absenfla d°tale. Încercarea 
ungurilor de a face atmosferæ în sensul unei boli diplomatice a eøuat repede. 
De altfel, am contribuit øi eu cu ceva la înlæturarea acestei încercæri. 
Sesiunea destul de searbædæ, cu toatæ marea problemæ polono°lituanianæ, 
dupæ mine, tot nerezolvatæ încæ. Dacæ nu m°aø teme sæ apar curtean sau sæ 
fiu prea prezumflios pentru noi, aø spune cæ a lipsit Consiliului tempe
ramentul d°tale øi sarea aticæ a vervei d°tale. Ce am scris în „Adeværul“ 
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corespundea în totul realitæflii. România ar fi jucat în alte chestiuni un rol 
atât de interesant, mulflumitæ dumitale, încât problema optanflilor ar fi 
profitat din aceasta.

În ce priveøte situafliunea noastræ la Paris, am aflat lucruri puflin 
edificatoare. Cel mai puflin lucru ce se poate spune este cæ la Quai d’Orsay 
sunt îngrijorafli de situafliunea de la noi. La Geneva, chestia Oradea a fæcut 
o penibilæ impresie. La Paris, chestia Carol, permanentæ prin prezenfla 
prinflului, formeazæ obiect de preocupæri. Sunt români la Paris care ne fac 
o atmosferæ imposibilæ. Aøa mi s°a spus la Geneva de ziariøti serioøi. 
Lucrurile au ajuns aøa de departe încât unii de la Quai d’Orsay ar pune 
chestia dacæ nu ar fi mai bine sæ readucem pe Carol, scæpând, pe de o 
parte, de acfliunea carlistæ øi, pe de alta, stabilizând situaflia internæ prin 
instalarea unui rege matur.

La Berlin eøti aøteptat cu neræbdare. E færæ îndoialæ cæ Stresemann 
vrea sæ ajungæ la o înflelegere. Marea industrie, de asemenea. Marea bancæ 
nu mai puflin. Dar ea are oarecari condiflii. „Diskonto“ ar voi sæ ajungæ la 
aranjarea rentelor antebelice neøtampilate. În plus, existæ rivalitate între 
Ministerul de Finanfle (Reichswirtschaftministerium) øi cel de la Externe. 
Ambele vor înflelegerea. Dar primul o consideræ mai mult din punctul de 
vedere al intereselor economice (furnituri etc.), al doilea mai mult din cel 
al intereselor politice. În tot cazul, dumitale fli se preparæ o primire cu 
adeværat impunætoare. Øi, din perspectiva Berlinului, nu numai rezolvarea 
litigiilor, dar øi realizarea unui împrumut pe pieflele anglo°saxone apare 
într°o luminæ favorabilæ. Deøi, e øi aici un deøi, conjunctura e pentru 
Germania însæøi mai puflin favorabilæ azi, decât a fost acum un an – øi 
faptul nu e færæ importanflæ.

Cât aø voi, iubite domnule Titulescu, sæ fiu la Berlin, când vei fi 
d°ta acolo. Cred cæ fli°aø fi util. Am relafliuni de presæ øi altele chiar, care nu 
sunt de disprefluit. Apoi, clipa aceasta o aøtept eu de ani de zile øi ziariceøte 
am contribuit, dupæ puterile mele, la dânsa. Aøa cæ, dacæ nu te°ai supæra, 
aø veni acolo, pe socoteala ziarelor noastre. În caz cæ nu ai nimic de obiectat, 
te rog, fæ°mæ sæ aflu, pe o cale oarecare, prin cumnatul dumitale de exemplu, 
când crezi cæ vei fi la Berlin. Voi fi eu cu douæ°trei zile înainte øi voi pregæti 
terenul prin presæ.
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Aici, nimic nou. Am scris trei articole despre rostul misiunii d°tale 
în marile capitale. Am fost atacat pentru ele. Nu°mi pasæ. Dar „Îndreptarea“, 
ziarul lui Averescu, te°a atacat din cauza lor øi pe d°ta. Trimit cele trei 
articole, dar anexez, în special, scurtul ræspuns ce l°am dat la sfârøitul celui 
de°al treilea, oficiosului averescan. Acest ræspuns reflectæ adeværul sufletului 
meu. D°ta øtii cæ habar nu ai avut de articolele mele. Eu cæ, în toate 
convorbirile noastre, nu mi°ai cerut niciodatæ, nici pe departe, un serviciu 
al ziarelor, afaræ doar de cele care priveau interesul general al flærii. Ce micæ 
øi josnicæ politicæ se face la noi…

Dar la ce sæ tulbur frumuseflea atmosferei de la San Remo cu 
asemenea fleacuri ridicole, dacæ nu ar fi triste… Fii, deci, sænætos iubite 
domnule Titulescu, îngrijeøte°te ca sæ pofli pune marile dumitale daruri, în 
viitor ca øi în trecut, în slujba acestui popor, mult mai bun decât cei care 
se bat de la conducerea lui. Øi sæ pofli aplica øi în viitor, cum ai aplicat în 
trecut, celebra vorbæ a poetului, sub cerul frumos al cæruia te reculegi acum 
pentru noi acfliuni

Segui il tuo corso
E lasce dir le gente.1

Cu cele mai cordiale sentimente øi omagii respectuoase doamnei 
Titulescu

(ss) Bræniøteanu

Scrisoare, Bucureøti, 17 ianuarie 1928, Benno Bræniøteanu, corespondent de presæ 
la „Adeværul“, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al României 
– AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae 
Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (iulie 1927–iulie 1928), partea I, volum 
îngrijit de George G. Potra, Costicæ Prodan; colaboratori: Daniela Boriceanu, 
Delia Ræzdolescu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2003, doc. nr. 168, pp. 380–382; Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 200, pp. 798–800.

NOTE

1 Urmeazæ°fli calea øi lasæ lumea sæ vorbeascæ (it.) (Dante Aligheri, Divina Comedie).
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Benno Bræniøteanu

„Regele nu avea într°însul încrederea, pe care, în aparenflæ, i°o 
aræta“

Noaptea îøi fæcea el øi notele într°un caiet, care sper cæ a fost gæsit øi 
pus bine, de cineva, care l°a iubit øi care va pæstra întreagæ aceastæ oglindæ 
a omului politic øi a omului pur øi simplu, ce a fost Titulescu.

Spun aceasta, pentru cæ am putut constata cu câtæ dezinvolturæ au 
fost tratate notele intime ale altor oameni politici de la noi, note care au 
fost estropiate øi desfigurate în aøa mæsuræ, încât desfigureazæ øi dau o idee 
complet greøitæ despre personalitatea lor, vulgarizând°o øi coborând°o.

Din acest carnet al sæu, Titulescu mi°a citit odatæ un portret al 
Regelui Carol al II°lea spunându°mi cæ l°a citit øi acestuia. L°am îndemnat 
sæ°l publice, dar el n°a voit s°o facæ niciodatæ.

Portretul, pe cât îmi aduc aminte, era conceput într°o înaltæ flinutæ 
literaræ øi evoca, bineînfleles, mai ales calitæflile Suveranului, calitæfli pe care 
desigur cæ le avea. Dar cu o abilitate admirabilæ, fæcea aluzie øi la slæbicinile 
øi scæderile lui Carol al II°lea, care au dus, în cele din urmæ, la sfârøitul 
tragic al domniei sale.

În fafla acestui Rege, Titulescu stætea cu sentimente foarte amestecate. 
Îl iubea în felul lui, dar nu se încredea în el, cum, de altfel, nici Regele, nu 
avea într°însul încrederea, pe care, în aparenflæ, i°o aræta, menflinându°l iar 
øi iar la Afacerile Stræine. 

Toatæ lumea politicæ øtia cæ Regele îi acorda aceastæ încredere, 
cedând presiunii împrejurærilor øi nu propriului sæu imbold sufletesc. 

Øtia oare øi Titulescu aceasta?
Iatæ o întrebare la care pot ræspunde afirmativ. 
Odatæ, când Titulescu se afla iaræøi pentru câteva zile la Bucureøti, 

– unde apærea la intervale rare ca o cometæ strælucitoare, – m°a primit în 
casa lui de la Øosea, îndatæ dupæ ce se întorsese de la Palat. Tocmai se 
zvonise iaræøi, cæ Titulescu va demisiona sau va fi demisionat. În covorbirea 
ce am avut cu el øi în care nu putusem interveni decât prin întreruperi, – 
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l°am întrebat: „Domnule Titulescu, crezi oare cæ Regele te iubeøte cu 
adeværat?“ Ræspunsul a fost categoric: „Nu“. Dar… nu færæ un „dar“… 
Acest dar era cæ Regele, în inteligenfla lui, øtie cæ are nevoie de Titulescu, 
atât pentru darurile intelectuale øi politice ale acestuia, cât øi pentru relafliile 
pe care le avea în stræinætate, pentru încrederea de care se bucura la marii 
aliafli din Occident. Socotealæ greøitæ, cum s°a væzut mai târziu øi cum 
putea vedea imediat, oricine urmærea, din interiorul flærii, evoluflia politicæ 
a Regelui Carol al II°lea øi evoluflia politicii sale. 

Ambele aceste evoluflii, îøi gæseau explicaflia, într°o predispoziflie 
foarte obiønuitæ la regi, øi pe care am observat°o øi la unii dintre cei mai de 
seamæ oameni politici de la noi. Vorbesc de înclinaflia lor de a°øi alege 
anturajul, nu dintre oamenii cei mai capabili øi cei mai de caracter, ci 
dimpotrivæ, dintre cei mai puflin capabili øi mai færæ de caracter, dintre cei 
cærora øiretenia øi ipocrizia le flineau loc de inteligenflæ øi care øtiau sæ 
linguøeascæ mai mult. Erijându°se în apærætori ai prestigiului øi puterii 
regale, în admiratori ai realelor sau imaginarelor aptitudini, ale genialelor 
calitæfli, de care Suveranul ar dispune, – ei l°au împins tot mai mult spre 
povârniøul disprefluirii legilor øi al izolærii de oamenii politici, care mai erau 
preocupafli, øi de interesele flærii øi ale nafliunii.

B. Bræniøteanu, N. Titulescu. – Amintiri, note, reflexii, Editura SOCEC & Co., 
S.A.R., Bucureøti, 1945, pp. 33–36. Aceastæ lucrare a lui B. Bræniøteanu a fost reedi
tatæ de Federaflia Comunitæflilor Evreieøti din România, Centrul pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România, în Colecflia „Caiete“, nr. 2, Bucureøti, 1998, 47 p.

Benno Bræniøteanu

Nicolae Titulescu øi Edvard Beneš

„Edvard Beneš a avut în politica de susflinere a Societæflii Nafliunilor, 
a principiilor øi a scopurilor ei, un camarad hotærât øi strælucit în Nicolae 
Titulescu. Ca fire øi ca temperament aceøti doi oameni politici erau opuøi, 
antipozi. Explicaflia primaræ a acestei deosebiri stæ în seva ce trægeau din 
rædæcinile popoarelor cærora aparflin.
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Aceøti doi oameni, fæcufli parcæ anume ca sæ nu se înfleleagæ, s°au 
înfleles tot timpul. Nu totdeauna sentimentele lor intime au fost la unison. 
Legæturi sufleteøti øi mai ales simpatii reciproce cu greu se pot stabili între 
temperamente, între firi, atât de deosebite. Dar interesele comune ale sta
telor ce reprezentau, convingerea comunæ ce aveau cæ existenfla øi inde
pendenfla acestor douæ state e strâns legatæ de biruinfla acelor idealuri 
politice, a cæror expresiune era Liga, îi apropiau, îi fæceau sæ colaboreze, 
iaræ øi iaræ.

Øi unul øi altul au dispærut, pentru moment speræm, de pe scena 
politicæ. Evident, øi din fericire pentru noi, d. Titulescu, în condiflii mult 
mai puflin tragice decât d. Beneš. Nu îndræznim sæ credem cæ, cu dispariflia 
lor de pe primul plan al scenei politice, au dispærut øi primejdiile pe care ei 
înflelegeau sæ le flie în frâu øi sæ le domine prin politica pe care au urmat°o 
alæturi de Marile Puteri democratice occidentale. Præbuøirea acestei politici 
în Cehoslovacia nu dovedeøte nimic contra dlui Beneš, cu atât mai puflin 
contra dlui Titulescu. Nu dovedeøte nici mæcar cæ ea însæøi a fost greøitæ. 
Cine øtie dacæ într°o bunæ zi desfæøurarea evenimentelor din Europa, adicæ 
istoria, nu va demonstra aceasta. Credem chiar cæ a øi început s°o de
monstreze. Va veni ziua în care Europa va înælfla pe soclul gloriei pe învinsul 
Beneš. Nu politica lui a fost rea. Oamenii cu care a avut de°a face au fost 
insuficienfli. Aøa va stabili pentru Beneš, ca øi pentru Titulescu.“

Rândurile de mai sus le°am extras dintr°o carte asupra dramei ceho
slovace, pe care am terminat°o în 1939 øi care a ræmas ineditæ, fiindcæ a fost 
cenzuratæ de°a°ntregul. Acum Beneš se întoarce biruitor în flara sa, care va 
renaøte mai liberæ øi mai strælucitoare decât a fost. Nicolae Titulescu însæ, a 
murit1 în mijlocul præbuøirii continentului nostru. Lui nu i°a fost dat sæ 
vadæ biruinfla ideilor sale în care desigur a crezut. Ræmâne numai sæ speræm 
cæ corpul lui va fi adus sæ se odihneascæ în pæmântul unei Românii care, 
dupæ ce a trecut prin atâtea rætæciri øi grele încercæri, va fi mai liberæ, mai 
mândræ, mai frumoasæ, decât cea pe care el a cunoscut°o øi iubit°o atâta.

B. Bræniøteanu, Nicolae Titulescu øi Edvard Beneš, în „Ultima Oræ“, 22 apri
lie 1945.
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NOTE

1 Nicolae Titulescu trecuse în nefiinflæ la 17 martie 1941.

Constantin (Dinu) I.C. Brætianu

„Marøul triumfal ce ai fæcut la Roma“

Bucureøti, în 28 ianuarie 1928

Scumpe domnule Titulescu,
Dna Backmund1, soflia consulului nostru general de la München, 

mi°a scris øi telegrafiat sæ dau cætre d°ta o scrisoare de recomandare dlui 
Endrux.

Dnul Endrux este reprezentantul pentru continentul european al 
casei de Bancæ din America, Schröder, afiliatæ cu cea din Londra.

Când am fost la bæi la Kissingen, în luna august anul trecut, dnul 
Endrux, împreunæ cu dnul Aumer2, consulul român de la München, au 
venit sæ mæ vazæ øi sæ°mi vorbeascæ de finanflarea îndiguirilor terenurilor 
inundabile ale Dunærii.

Dnul Endrux s°a arætat foarte bine dispus sæ ne procure banii 
necesari, în condiflii favorabile, øi trebuia sæ vinæ în flaræ sæ facem împreunæ 
o excursie pe Dunære.

Mai în urmæ, din cauza unor zgomote ræuvoitoare ræspândite de 
vræjmaøi politici în Londra, dnul Endrux a renunflat sæ mai vinæ în flaræ.

Acum doreøte sæ reia cestiunea împrumutului øi aflând cæ mergefli 
la Berlin îmi cere o recomandaflie ca sæ°l primifli.

Nu prea înfleleg ce are sæ væ spunæ, totuøi væ rog sæ îi deschidefli uøa 
d°voastræ, cu atât mai mult cu cât guvernul român se ocupæ în acest mo
ment de aceastæ cestiune øi ar vrea prin Creditul Funciar sæ facæ un 
împrumut pentru îndiguiri. Împrumutul ar fi garantat prin obligafliuni 
emise de Credit øi garantate de Stat (conform legii). Obligafliunile s°ar plæti 
prin trageri la sorfl. Ele s°ar plæti în moneda în care s°a fæcut împrumutul, 
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fiind în total cam 350.000 hectare ce s°ar putea pune în valoare în valea 
Dunærii, cu o productivitate de aproape 2 miliarde lei anual. Lucrarea 
totalæ ar costa cam 4 miliarde lei øi beneficiul pentru flaræ ar fi de cel puflin 
un miliard de lei anual.

Bun înfleles, s°ar proceda succesiv øi s°ar începe cu un împrumut 
mai mic.

Am citit cu plæcere marøul triumfal ce ai fæcut la Roma3, pe care ai 
cucerit°o nu cu armele ca Cezar, nici cu fasciile ca Mussolini, dar cu elocinfla 
øi cu dibæcia d°tale. Doresc pentru flara noastræ ca sæ continuæm succesele 
d°tale øi sæ te întorci sænætos øi victorios în mijlocul nostru. Pânæ atunci, te 
rog sæ primeøti asigurarea simflimintelor mele cele mai devotate.

(ss) C.I. Brætianu

Scrisoare, Bucureøti, 28 ianuarie 1928, Constantin (Dinu) I.C. Brætianu, director 
al Creditului Funciar Rural, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine 
al României, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, 
Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 203, pp. 804–805.

NOTE

1 Amelie Backmund. Soflia lui Aquilin Backmund (1876–m.?), consul general al României la 
München (1921–1934).

2 Herman Walter Aumer. I°a urmat lui Aquilin Backmund în funcflia de consul general al 
României la München.

3 În perioada 24 ianuarie–1 februarie 1928, Nicolae Titulescu a efectuat o vizitæ oficialæ în 
Italia. A fost primit în audienflæ de Victor Emmanuel al III°lea, regele Italiei, a avut câteva întâlniri 
øi convorbiri cu Benito Amilcare Andrea Mussolini; a avut întrevederi cu Tommaso Tittoni, 
preøedintele Senatului; Giuseppe Volpi di Misurata, ministru de Finanfle; Luigi Federzoni, 
ministru de Interne; Alfredo Rocca, ministru de Justiflie; Pietro Fedèle, ministru al Instrucfliei 
Publice; Dino Grandi di Mordano, subsecretar de Stat øi director al Direcfliei Politice din 
Ministerul de Externe al Italiei; cu alfli oameni politici, senatori øi deputafli, cu diplomafli stræini 
acreditafli la Roma (ai Poloniei, Iugoslaviei, Franflei, Cehoslovaciei, Belgiei, Angliei, Republicii 
Chile). A acordat interviuri mai multor ziariøti stræini. A flinut o conferinflæ la Institutul 
Internaflional de Agriculturæ pe tema reformei agrare. A fost primit într°o audienflæ particularæ de 
Sanctitatea Sa Papa Pius al XI°lea.
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Constantin (Dinu) I.C. Brætianu

„Eram la Paris øi prin urmare nu am putut lua parte la hotærârile 
luate“

Domnule director,
Ziarul „Universul“, dupæ ce publicæ scrisoarea1 adresatæ de foøtii 

miniøtri din guvernul Duca cætre d. Grigore Duca, adaugæ o notiflæ prin 
care aratæ cæ iscælitura mea lipseøte de pe acea scrisoare.

Cum cititorii dv. pot interpreta acest fapt ca o desolidarizare a mea 
atât la dizolvarea Gærzii de Fier, cât øi la scrisoarea foøtilor mei colegi, væ 
rog sæ publicafli cæ singurul motiv pentru care nu am iscælit aceastæ scrisoare 
este cæ în timpul când s°a luat deciziunea Consiliului de Miniøtri eram la 
Paris øi prin urmare nu am putut lua parte la hotærârile luate øi nu am 
cunoscut discufliunile din Consiliul de Miniøtri decât prin spusele altor 
persoane.

Primifli, dle director, asigurarea deosebitei mele considerafliuni.
C.I. Brætianu

Scrisoare deschisæ, [Bucureøti, 15 decembrie 1937], Constantin (Dinu) I.C. 
Brætianu cætre Stelian Popescu, în „Universul“, 17 decembrie 1937.

NOTE

1 Vezi George G. Potra, „Eu øi Garda de Fier“ – un document controversat, în Iluzii, teamæ, 
trædare øi terorism internaflional = 1940. Omagiu profesorului Ioan Scurtu, vol. I, Colecflia Românii 
în istoria universalæ (vol. 215), Muzeul Vrancei, coordonatori: Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, 
Horia Dumitrescu, Cristina Pæiuøan°Nuicæ, Casa Editorialæ Demiurg, Iaøi, 2010, pp. 280–305.
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Constantin (Dinu) I.C. Brætianu

„fiin sæ°fli aræt cât sunt de recunoscætor pentru prietenia ce 
mi°ai arætat“

Regina Hotel Bernascon

Aix°les°Bains, 18 iunie 1939

Scumpe amice,
Nu øtiu dacæ aceastæ scrisoare te va mai gæsi la Paris, pentru cæ îmi 

spuseseøi cæ vei merge la Londra. Totuøi, flin sæ°fli aræt cât îfli sunt de 
recunoscætor pentru prietenia ce mi°ai arætat øi pentru munca ce fli°am dat 
în ce priveøte audienflele. Nu mæ îndoiam cæ relafliile d°tale cu lumea 
politicæ le datoresc nu rolului d°tale de ministru, ci ca Titulescu personal. 
Din flaræ se continuæ balamucul aøa°zisei reprezentaflii naflionale. Am primit 
ca senator de drept o adresæ de la Iorga, prin care îmi comunicæ cæ dacæ nu 
îmbrac uniforma Frontului îmi revocæ mandatul meu de senator de drept. 
Lucru care, de altminteri, nu mæ surprinde. Când ne vom revedea, ceea ce 
sper cæ se va întâmpla la întoarcerea mea la Paris, între 26 øi 28 iunie, îfli 
voi spune ce am intenflia sæ fac.

Pânæ atunci te rog prezintæ respectuoasele mele omagii doamnei 
Titulescu øi primeøte pentru dumneata asigurarea nestræmutatei mele 
afecfliuni. 

 (ss) C.I. Brætianu

Scrisoare, Aix°les°Bains, 18 iunie 1939, Constantin (Dinu) I.C. Brætianu cætre 
Nicolae Titulescu, la Paris – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.
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Elisa Brætianu

„Fac apel la concursul dv. pe care væ rog mult sæ mi°l dafli, 
intercedând pentru Biblioteca «Ion I.C. Brætianu» pe lângæ 
Secretariatul Societæflii Nafliunilor“

Biblioteca „Ion I.C. Brætianu“
Bucureøti III, 18 ianuarie 1931

Str. Lascær Catargiu, 5

Onorate domnule Titulescu, 
Dacæ nu mi°afli fi fæcut plæcerea de a ne fi vizitat Biblioteca, poate 

nu mi°aø fi îngæduit a lua din timpul dv. câteva minute cu o rugæminte. 
Fiindcæ însæ afli putut vedea cæ începutul fæcut aici ar putea duce – cred 
eu – la organizarea celei mai bune biblioteci din flaræ de istorie politicæ, îmi 
îngædui sæ fac apel la concursul dv. pe care væ rog mult sæ mi°l dafli, 
intercedând pentru Biblioteca „Ion I.C. Brætianu“ pe lângæ Secretariatul 
Societæflii Nafliunilor ale cærei publicafliuni, buletine, rapoarte, cred cæ ar fi 
cu totul de dorit sæ le avem. Trebue sæ adaug cæ dorinfla noastræ ar fi sæ 
avem în Biblioteca „Ion I.C. Brætianu“ maxima documentaflie posibilæ 
privitoare la Marele Ræzboi cu tot ce l°a precedat øi cu tot ce l°a urmat în 
ordinea politicæ, economicæ øi diplomaticæ. 
 Resursele, reduse faflæ de marile nevoi [ale] bibliotecii noastre, mæ 
îndeamnæ sæ væ rog ca, prin extrema dv. amabilitate øi autoritate, sæ putem 
avea publicafliunile Societæflii Nafliunilor de la întemeierea ei pânæ azi, în 
condifliuni posibile faflæ de aceste resurse.

Dl Rædulescu1, prin amabilitatea cæruia trimit aceste rânduri, va fi 
atât de bun sæ læmureascæ încæ mai bine ce urmærim.

Mulflumindu°væ anticipat øi adæugând toate mulflumirile mele, væ 
rog sæ transmitefli doamnei Titulescu cele mai bune sentimente øi sæ credefli, 
onorate dle Titulescu, în sentimentele mele cele mai bune.

(ss) Elisa Brætianu2

Scrisoare, Bucureøti, 18 ianuarie 1931, Elisa Brætianu cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
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permanent al României la Societatea Nafliunilor, preøedinte al celei de°a XI°a 
sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 368, pp. 1 075–1 076.

NOTE

1 Savel Rædulescu.
2 Soflia lui Ion I.C. Brætianu, decedat în 1927.

Gheorghe I. Brætianu

„Noi ne bægæm sæ dæm lecflii de civism øi patriotism internaflional“

În politica externæ, guvernul în unanimitate s°a declarat solidar 
printr°un comunicat1 cu întreaga acfliune a ministrului Afacerilor Stræine. 
Oricare va fi maniera în care se va încerca mai târziu sæ se interpreteze 
aceste semnæturi, este aici un fapt øi acest fapt ræmâne.   

Dar care este deci aceastæ politicæ pe care comunicatul guvernului 
o declaræ a fi aceea a flærii? Am citit în ziare declaraflia ministrului Afacerilor 
Stræine; nu rezultæ decât dorinfle øi intenflii. Or o politicæ se judecæ dupæ 
rezultate. Care sunt aceste rezultate?

Noi ne°am înhæmat orbeøte la carul „securitæflii colective“ øi la alte 
formule de influenflæ mondialæ. Am ajuns la un conflict inutil øi dæunætor 
cu Italia, pentru cæ noi am înfleles întotdeauna sæ fim mai catolici decât 
Papa øi mai sancflioniøti decât Imperiul britanic. 

Færæ a fline cont de dificultæflile interne ale Franflei øi de repercusiunile 
lor asupra politicii sale externe, noi am stimulat din toate forflele noastre 
încheierea pactului franco°sovietic, din care rezultæ, rând pe rând: 

ræcirea prieteniei cu Polonia; 
slæbirea Micii Înflelegeri; 
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neutralizarea Angliei în conflicetele Europei Centrale øi 
Orientale; 
apropierea între Germania øi Italia. 

Am astæzi trista satisfacflie sæ væd  realizat tot ceea ce de luni de zile 
m°am stræduit sæ aræt flærii, în ciuda interdicfliilor cenzurii øi a întreruperilor 
unei majoritæfli adesea la fel de inconøtientæ precum de servilæ. 

Am zdruncinat succesiv toate alianflele încheiate de Ion I.C. Brætianu 
øi Take Ionescu øi, sub pretextul de a continua politica lor, noi ne°am 
aruncat în braflele prieteniei mocovite øi ale Sovietelor, care nici mæcar nu 
ne°au cunoscut frontiera. Puflinæ importanflæ are cæ nu am încheiat un pact 
direct cu URSS, dacæ se ajunge la acelaøi rezultat prin intermediul altor 
puteri, care aøteaptæ din Orient oameni øi arme. 

Øi apoi, în circumstanflele dificile pe care le traversæm, când pactele 
øi convenfliile se præbuøesc, când Strâmtorile sunt închise, când Ungaria se 
pregæteøte sæ întoarcæ împotriva noastræ rezultatele unei politici afiliate 
Internaflionalei a III°a, când fiecare flaræ nu se gândeøte decât sæ°øi apere 
interesele sale øi existenfla sa, noi ne bægæm sæ dæm lumii lecflii de civism øi 
patriotism internaflional, acoperind aceastæ stranie marfæ cu numele øi 
amintirea creatorilor unitæflii româneøti. 

S°a uitat, desigur, cæ în urmæ cu peste douæzeci de ani, Ion I.C. 
Brætianu scria unui preøedinte de Consiliu italian cæ „noi nu voim, în 
numele umanitæflii, sæ facem abstracflie de dreptul pe care îl are fiecare stat, 
mare sau mic, de a veghea la apærarea propriilor sale interese, cæci inde
pendenfla este identicæ pentru toate flærile øi ea nu diferæ în funcflie de 
numærul populafliei øi mærimea teritoriului“. 

Declaraflie fæcutæ de Gheorghe I. Brætianu, preøedintele Partidului Naflional Liberal 
(georgist), la Congresul Partidului Naflional Liberal, Câmpulung, 26 iulie 1936. 

NOTE

1 Vezi Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, colectiv de redacflie: George Macovescu, 
redactor responsabil; Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin I. 
Turcu, Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr. 470, pp. 795–796.
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Gheorghe I. Brætianu

„Avem mândria de a fi singurii care au ridicat cuvântul când 
se pærea cæ el defline soarta guvernelor øi partidelor în aceastæ 
flaræ“

În ceea ce priveøte politica externæ, remanierea actualæ a adus o 
schimbare. Nu vorbesc de ministrul de Externe debarcat,1 cæci avem mân
dria de a fi singurii care au ridicat cuvântul când se pærea cæ el defline soarta 
guvernelor øi a partidelor în aceastæ flaræ. Azi, când a cæzut, vor fi destui, 
chiar printre foøtii sæi prieteni øi colegi, care vor fi gata sæ se næpusteascæ cu 
loviturile. 

Sæ°mi fie îngæduit sæ fac o urare: politica externæ, care nu poate fi 
nici a unui om, nici a unei coterii, nici a unei fracfliuni, ci a flærii, sæ pæræ
seascæ planul periculos al unor conflicte internaflionale ce îi depæøesc 
interesele øi ameninflæ hotarele øi sæ se aøeze în cadrul alianflelor noastre 
fireøti øi sæ se întemeieze pe grija permanentæ a apærærii aspirafliilor României 
øi poporului român. 

Declaraflie fæcutæ de Gheorghe I. Brætianu, preøedintele Partidului Naflional Liberal 
(georgist), Târgoviøte [30 august 1936], în „Dimineafla“, 1 septembrie 1936.  

NOTE

1 Nicolae Titulescu.

Gheorghe I. Brætianu

„Tendinfle conducând la rezultate periculoase“

Mæ voi folosi de aceastæ ocazie pentru a væ da, la început, câteva 
explicaflii asupra diferenflelor de opinie care s°au manifestat între partidul 
pe care°l reprezint øi fostul ministru al Afacerilor Stræine. 
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Nu m°am gândit nicio clipæ sæ contest talentul dl Titulescu, nici 
serviciile pe care el le°a adus flærii în alte împrejuræri, øi nu cred sæ am 
nevoie sæ invoc mærturii prea numeroase pentru a væ aminti cæ, atâta timp 
cât el s°a menflinut în linia politicii urmærite de cætre Take Ionescu øi Ion 
I.C. Brætianu, el nu a gæsit în mine un adversar, ci, din contra, un sprijin.

Diferendul a început atunci când mi s°a pærut – øi a trebuit sæ 
constat acest fapt, cu câtæva vreme în urmæ – cæ existau în politica sa 
tendinfle care îl îndepærtau de aceastæ cale tradiflionalæ, tendinfle conducând 
la rezultate periculoase.

Intervenflie a lui Gheorghe I. Brætianu, preøedintele Partidului Naflional Liberal 
(georgist) în fafla Comisiilor pentru Afacerile Stræine ale Senatului øi Camerei 
Deputaflilor, Bucureøti, 11 decembrie 1936, în Georges I. Brætianu, La politique 
extérieure de la Roumanie, Bucureøti, 1937, pp. 72–73. 

Ion I.C. Brætianu

„Am apreciat tofli roadele ce°ai obflinut“

Preøedinflia Consiliului de Miniøtri
Cabinetul Primului°ministru

Bucureøti, 12 ianuarie 1926

Scumpe domnule Titulescu,
Telegrama d°tale îmi dæ prilej sæ°fli exprim, la întoarcerea d°tale în 

vechea noastræ Europæ, simflimintele cu care te°am întoværæøit în cursul 
misiunii d°tale øi cu care am constatat rezultatele ei.1

Prin Vintilæ2 øi prin Duca3 ai putut cunoaøte cum am apreciat tofli 
roadele ce°ai obflinut, dar sunt fericit sæ°fli pot reînnoi øi direct mærturisirea 
acestor simfliminte.

Cu cele mai bune amiciflii øi cu omagii pentru doamna Titulescu, 
urez pentru dvs. un an bun øi fericit, astfel urându°l implicit øi pentru flaræ, 
færæ care øtiu cæ nu te°ai bucura în deplin de dânsul.

(ss) Ion I.C. Brætianu
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Pe plic: 
Son Excellence
Monsieur N. Titulesco
Ministre de Roumanie à Londres

Scrisoare, Bucureøti, 12 ianuarie 1926, Ion I.C. Brætianu, prim°ministru al 
României, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 120, pp. 679–680.

NOTE

1 Vezi George G. Potra, N. Titulescu în SUA øi Canada, în „Revista româno°americanæ“, 
editatæ de Asociaflia „Amicii Statelor Unite“, seria a doua, ianuarie 2012, nr. XXII–XXIII, 
pp. 149–244.

2 Vintilæ I.C. Brætianu. 
3 Ion Gheorghe Duca.

Ion I.C. Brætianu

„V°am adus în capul dv. pe d. Titulescu“

Dacæ pæræsind Ministerul de Externe v°aø mulflumi pentru lucrærile 
importante, fæcute în aceste zile, ar fi o ironie, fiindcæ în scurtul timp n°a 
fost cu putinflæ sæ lucræm împreunæ.

N°am venit sæ væ mulflumesc, ci am venit ca dv. sæ°mi mulflumifli, 
fiindcæ v°am adus în capul dv. pe d. Titulescu, cæruia sunt sigur cæ°i vefli 
da concursul dv. preflios.

Væ mulflumesc.

Ion I.C. Brætianu, Declaraflie fæcutæ la Palatul Sturdza cu ocazia instalærii lui 
Nicolae Titulescu ca ministru de Externe, 7 iulie 1927, în „Universul“, 9 iulie 1927.
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Vintilæ I.C. Brætianu

„Locul câøtigat este datorat øi modului cum ai øtiut pânæ azi sæ 
vorbeøti în numele ei“

Bucureøti, 29 sept[embrie] 1926
 
 Iubite amice,  
 Am primit cu mare bucurie telegrama d°tale prin care îmi vesteai 
intrarea României în Consiliul Ligii1, precum øi scrisoarea cu explicaflii 
asupra greutæflilor prin care afli trecut. Îfli mærturisesc cæ dacæ acest loc de 
cinste, ce pe drept ni s°a dat, nu ar fi sæ se ocupe de cineva care sæ poatæ în 
realitate sæ aducæ servicii øi falæ flærii, m°aø teme de succesul nostru care ar 
putea sæ dea prilej ca cu prezenfla øi iscælitura noastræ sæ se hotærascæ lucruri 
contrarii intereselor noastre. Cum sper cæ d°ta vei reprezenta România øi 
cum cred cæ locul câøtigat este datorat øi modului cum ai øtiut pânæ azi sæ 
vorbeøti în numele ei, nu am nicio grijæ.

În chestia liniilor Arad–Cionad2 øi maramureøene, am profitat de o 
întrevedere cu d. I. Lapedatu3, ca sæ îl pui în curent cu observafliile d°tale. 
El mi°a spus cæ d. Mitilineu era în curent cu cauzele pentru care nu se 
ajunsese la o înflelegere cu ungurii. De altfel, cred cæ este nedrept  – în acest 
caz – cu guvernul, fiindcæ ungurii au fæcut tot posibilul ca sæ nu dea forma 
definitivæ învoielii la care se ajunsese, pentru a duce chestiunea la Geneva 
øi la Trib. Arbitral din Paris. Este un joc ce°l fac de aproape un an øi d. Eft. 
Antonescu4 care a luat parte la tratærile ce au avut loc aici, ar putea sæ°fli dea 
detalii øi sæ vezi cæ nu România este de vinæ. Sper cæ Ministerul de Finanfle 
îfli va comunica fie direct, fie prin Externe, amænunte pentru aceastæ 
chestiune.  
 De când mi°ai telegrafiat, evenimente importante s°au petrecut øi 
care îmi este teamæ cæ pot produce fræmântæri interne pe care am fi putut 
sæ le înlæturæm în acest moment. Vreau sæ vorbesc de situaflia ce øi°ar fi 
putut crea actualul guvern, care de ar fi cuminte putea sæ°øi asigure o 
liniøtitæ conducere a treburilor publice. El vrea pe de°o parte în opoziflie un 
partid politic de guvernæmânt – pe cel liberal – doritor sæ se refacæ, sæ se 
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odihneascæ øi sæ°i înlesneascæ continuarea operei de consolidare internæ, pe 
de alta celelalte douæ partide adverse pe cale de a fuziona, adicæ de a intra 
pentru multæ vreme în faza fræmântærilor, ce le va duce desigur la noi 
difuziuni øi în orice caz la o anulare a oricærei acfliuni serioase. Din 
nenorocire, pe 3 chestiuni importante au greøit, øi într°un astfel de mod 
încât îmi este teamæ cæ se vor înnæmoli într°atât încât nu vor putea merge 
înainte, sau în orice caz îøi vor scurta cu mult viafla Una este greøeala fæcutæ 
cu tratatul italian, greøealæ asupra cæreia nu am nevoie sæ insist, fiindcæ 
dupæ informafliile ce am ai cæutat sæ opreøti øi de rândul acesta pe gen. 
Averescu sæ o comitæ; alta, este în pactul fæcut cu Minoritæflile, unde prin 
angajamente ce nu va putea fline, guvernul pe lângæ revolta întregii opinii 
româneøti, îøi va crea cu minoritæflile amægite  cu fægæduieli o vræjmæøie 
inutilæ; øi în sfârøit pe chestia financiaræ care øtii cæ este azi pivotul împrejurul 
cæruia træiesc mai mult sau mai puflin guvernele. Dl. I. Lapedatu, ministru 
ræspunzætor, pare cæ îøi dæ seama de nevoia echilibrærii bugetului øi 
continuarea unei politici cuminte; colegii lui însæ îi fac lui, care nu are 
autoritatea øi aø zice øi dibæcia d°tale, ceea ce fli°au fæcut în bunæ parte 
d°tale în 1921. Øi atunci sau d. Lap[edatu] se va supune øi va face un buget 
dezechilibrat, care va pune în primejdie consolidarea pentru care s°au fæcut 
atâtea jertfe în timp de 4 ani, sau va trebui sæ plece, neavând autoritatea sæ 
impuie colegilor politica pe care Poincaré5 luptæ sæ o facæ în Franfla. Îmi 
este chiar teamæ cæ în cazul unei crize la Min. Finanflelor, vom ræmâne cu 
d. Manoilescu care sæ hotærascæ, adicæ aø putea zice færæ buget. Îfli pofli 
închipui ce efect ar face asupra creditului nostru în afaræ!  Iatæ de ce cred 
cæ în lunile ce vin vom avea o scadenflæ greu de trecut øi care nu va avea 
consecinfle decât dacæ gen. Averescu se va cuminfli, renunflând la cele trei 
greøeli ce a fæcut. Aceastæ renunflare, oricât de dureroasæ ar fi, este singura 
salvare a sa. D°ta care eøti în stræinætate øi aø putea zice în vârful muntelui, 
pofli vedea mai clar de departe efectele acestor greøeli, care în primul rând 
se vor repercuta asupra autoritæflii øi creditului flærii în afaræ: dificultæflile 
bugetare asupra încrederii în ridicarea financiaræ a flærii, tratatul cu Italia 
asupra celor ce am obflinut de la Franfla øi Anglia în aceeaøi chestie a 
Basarabiei, înøelarea nædejdilor prosteøte date minoritæflilor asupra noilor 
miøcæri ce vor cæuta sæ facæ la Ligæ øi în afaræ. Iatæ de ce, abia dupæ câteva 
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luni, de nou guvern, suntem în fafla dacæ nu a unei crize de guvern, dar a 
nesiguranflei zilei de mâine. 

Sæ°fli adaug la acest necunoscut efectul noii fuziuni6 ce încearcæ dd. 
Maniu øi Mihalache? Din pertractærile ce au avut loc, cred cæ pentru 
læmurirea øi însænætoøirea vieflii noastre publice, atât de încercate de la 
ræzboi încoace, aceastæ ultimæ fazæ a purgatoriului era nu numai indis
pensabilæ, dar øi folositoare. Este nevoie, în mentalitatea bolnævicioasæ pe 
care dupæ ræzboi a creat°o în ambifliile politice ale tuturor nepregætiflilor de 
tot felul, sæ se loveascæ încæ odatæ cu capul de pragul de sus. Numai dupæ 
aceastæ nouæ încercare cred cæ se va produce ceea ce în mod firesc va veni, 
ca „indivizii“, nu grupærile care nu mai conteazæ în situaflia acestor douæ 
partide, sæ°øi dea seama de toate greøelile fæcute în 6 ani, de nevoile mari 
ale flærii øi de datoria øi chiar interesul lor, de a lua o cale mai sænætoasæ øi 
mai concordantæ cu interesele obøteøti. Nu cæ mæ aøtept ca acest proces se 
va face îndatæ dupæ fuziune, dar fuziunea îl va înlesni øi accelera. Øi atunci 
vei vedea øi din naflionali øi din flæræniøti, ducându°se unii la partidul liberal, 
alflii la grupærile efemere ce mai vor fi øi în ziua de mâine, pânæ ce doritul 
øi mereu fugitivul al 2°lea partid serios va apare pe orizontul politic al 
României. 

Iatæ de ce în situaflia actualæ, cred cæ datoria noastræ este sæ trecem 
asupra acestor fræmântæri trecætoare øi sæ ne îngrijim øi mai mult de datoria 
øi ræspunderea celor conøtienfli de timpurile încæ mari øi grele prin care 
trecem. În acest scop pregætim pentru PNL un nou program de activitate 
imediatæ, prin care sper cæ vom putea îndruma o mai bunæ conøtiinflæ 
naflionalæ øi cetæfleneascæ. Sper cæ înainte de deschiderea Parlamentului, 
vom publica aceste noi îndrumæri, din care vei putea judeca dacæ într°adevær 
ne dæm seama de nevoile ce bat la uøæ. Adicæ faflæ de greøelile guvernului, 
de acelea ale celorlalte grupæri de opoziflie, ne urmæm calea luatæ de a sluji 
pe cât putem interesele obøteøti; într°un cuvânt cæutæm sæ ne facem cel 
puflin noi datoria.

Dar væd cæ te voi face sæ crezi prin lungimea acestei scrisori cæ flin 
sæ°mi consum toate rezervele de caiete, în vederea noii trimiteri ce cu atâta 
gentilefle îmi faci øi pentru care îfli mulflumesc. În fiecare zi, apreciez acest 
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mod de a lucra øi de pæstra copie, nu pentru vreo justificare viitoare, ci 
pentru o siguræ continuitate în lucrare øi gândire. 

Pentru a sfârøi un singur lucru voiam sæ adaug, fiindcæ probabil vei 
vedea pe d. Zeuceanu7 la Paris sau Londra. Am primit o broøuræ a dlui 
Costandache8, tipæritæ øi pe care øi°a pus titlurile de prim°secretar øi ajutor 
al delegatului la Com. Rep. øi în care face o pledoarie pentru apropierea cu 
Germania øi de „salvare“ a noastræ prin aceøti foøti vræømaøi cu care avem 
încæ chestii în litigiu. Poate un agent oficial sæ facæ atari publicaflii? Poate 
ele servi cauzei noastre? Te las sæ ræspunzi. Te rog transmite doamnei 
Titulescu særutærile mele de mâini øi primeøte pentru d°ta o prieteneascæ 
strângere de mânæ.

(ss) Vintilæ Brætianu 

Scrisoare, Bucureøti, 29 septembrie 1926, Vintilæ I.C. Brætianu cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – Hoover Archives, 
Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:15.

NOTE

1 La 16 septembrie 1926, România a fost aleasæ membru nepermanent al Consiliului Societæflii 
Nafliunilor, pentru o perioadæ de trei ani.

2 Probabil Cenad, localitate în judeflul Timiø.
3 Ion I. Lapedatu (1876–1951). Economist, om politic øi de stat român. Frate geamæn cu 

Alexandru I. Lapedatu. Intensæ activitate publicisticæ. Colaboreazæ la „Gazeta Transilvaniei“; 
„Telegraful român“ øi „Tribuna“. Diplomat al Academiei Superioare de Comerfl din Budapesta 
(1904). Secretar al ASTREI (Asociaflia Transilvanæ pentru Literatura øi Cultura Poporului 
Român). Director de bancæ la „Ardeleana“ din Oræøtie (1906) øi Banca Generalæ de Asiguræri din 
Sibiu (1911). Secretar al „Solidaritæflii“, federala bæncilor române din Transilvania. Secretar al 
Fundafliei pentru ajutorarea ziariøtilor români din Ungaria. Membru al Partidului Naflional 
Român. Participant la Adunarea Naflionalæ de la Alba Iulia (1 decembrie 1918). Secretar general 
la resortul pentru Finanfle din Consiliul Dirigent. Deputat. øi senator în mai multe rânduri. Din 
1921, preøedinte al Comisiei române de la Budapesta pentru rezolvarea problemelor 
economico°financiare dintre România øi Ungaria. A avut însærcinæri speciale pe lângæ delegaflia 
românæ la Comisia de Reparaflii de la Paris. Titular al Catedrei de finanfle publice øi private 
(1922) la Academia de Înalte Studii Comerciale øi Industriale din Cluj. Ministru de Finanfle 
(30 martie 1926–19 martie 1927). Ulterior a fost director (1928), viceguvernator øi guvernator 
(30 septembrie 1944–14 martie 1945) al Bæncii Naflionale a României. Membru de onoare al 
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Academiei Române (25 mai 1936). Repus în drepturi ca membru de onoare al Academiei 
Române (3 iulie 1990). 

4 Eftimie Antonescu (1876–m.?). Jurist, magistrat, profesor øi om politic român. Licenfliat în 
drept al Universitæflii din Bucureøti. Doctor în drept al Universitæflii din Iaøi. Custode la Biblioteca 
Centralæ Bucureøti. Ajutor de judecætor; procuror de secflie; judecætor de øedinflæ; judecætor de 
instrucflie; judecætor sindic; prim°procuror. Profesor definitiv (1924) la Academia de Înalte Studii 
Comerciale øi Industriale la Catedra de drept internaflional public øi privat. Consilier la Înalta 
Curte de Casaflie. Secretar general al delegafliei române la conferinflele internaflionale de drept de 
la Viena, Roma øi Paris (1920–1928) øi delegat la alte conferinfle internaflionale. Senator de Gorj. 

5 Raymond Nicolas Landry Poincaré (1860–1934). Jurist, om politic øi de stat francez. 
Licenfliat al Facultæflii de Drept a Universitæflii din Paris (1882). Avocat celebru în Baroul de la 
Paris. S°a abflinut sæ ia poziflie în afacerea Dreyfus. Deputat (1887–1903). Senator (1903–1913; 
1920). A adoptat faflæ de Germania o atitudine fermæ øi a militat pentru strângerea relafliilor cu 
Marea Britanie øi Rusia, unde a fæcut øi douæ vizite oficiale, în 1912 øi 1914. Membru al 
cabinetelor franceze în mai multe rânduri: ministru al Instrucfliunii Publice (1893–1894); de 
Finanfle (1894–1895; 1906); al Afacerilor Stræine (ianuarie 1912–ianuarie 1913; 15 ianuarie 
1922–26 martie 1924; 28 martie–1 iunie 1924). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (21 ianua
rie 1912–21 ianuarie 1913; 15 ianuarie 1922–26 martie 1924; 28 martie–1 iunie 1924; 23 iulie 
1926–6 noiembrie 1928; 11 noiembrie 1928–26 iulie 1929). Preøedinte al celei de a treia 
Republici (18 februarie 1913–18 februarie 1920). În aceastæ calitate, a susflinut politica externæ 
a dreptei øi a contribuit la adoptarea, în august 1913, a legii prin care se stabilea durata serviciului 
militar la trei ani, ceea ce a contribuit la victoria legislativæ a stângii, în 1914. Când Austro°Ungaria 
a trimis ultimatumul Serbiei, l°a asigurat pe flar de sprijinul Franflei; ca urmare adversarii politici 
l°au denumit „Poincaré°ræzboi“. Dupæ încheierea mandatului de preøedinte a fost reales senator. 
Dupæ ræzboi, a fost partizan al aplicærii integrale a Tratatului de Pace de la Versailles. Preøedinte 
al Comisiei de Reparaflii (februarie–mai 1920). A determinat ocuparea regiunii Ruhr (1924), 
invocând întârzierea de care se fæcea vinovatæ Germania în plata datoriilor de ræzboi. Ostilitatea 
Marii Britanii øi dificultæflile financiare l°au fæcut sæ se ralieze la Planul Dawes. Membru al 
Academiei Franceze (1909). 

6 Partidul Naflional fiærænesc s°a constituit la 10 octombrie 1926, ca urmare a fuziunii 
Partidului fiærænesc (creat în decembrie 1918, în Vechiul Regat), condus de Ion Mihalache, cu 
Partidul Naflional (înfiinflat în mai 1918) din Transilvania, în frunte cu Iuliu Maniu. Vezi Istoria 
României în date, coordonare: Dinu C. Giurescu, ediflia a III°a revæzutæ øi adæugitæ, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 2010, pp. 394–396.

7 Alexandru Zeuceanu.
8 (Constantin?) Costandache (1881–m.?). Inginer român. Absolvent al Øcolii Naflionale de 

Poduri øi Øosele din Bucureøti. Øeful organizafliei Partidului fiærænesc Radical din judeflul Ilfov. 
Studii economice øi de probleme monetare.
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Vintilæ I.C. Brætianu

„Sunt convins cæ împreunæ vom muri pe tranøee“

Iubite amice,
Îfli trimit færæ a mai schimba, pe calea lui C. Brætianu1, telegrama ce 

voiam sæ°fli expediez. Vei avea astfel færæ modificare primul simflæmânt ce a 
stârnit în mine cuvintele telegramei dumitale (codicilul).

Cu særutæri de mâini doamnei Titulescu, amiciflii dlui Savel 
Rædulescu øi îmbræfliøæri afectuoase pentru d°ta.

Îngrijeøte°te bine øi întæreøte°te, având trebuinflæ încæ multæ vreme 
de capul, inima øi trupul dumitale 

(ss) V[intilæ] B[rætianu]
Bucureøti, 21/3 1928

[Urmeazæ textul preconizatei telegrame]

Ar fi prea lung sæ°fli spun simflimintele pe care mi le°a ræscolit telegrama 
dumitale prin amintirile rodnicei noastre colaboræri de mai bine de cinci 
ani.

Le°aø putea rezuma în concluzia cæ am putut împreunæ, cu grija de 
flaræ care ne°a unit, cu calitæflile fiecæruia, pe care le°am putut uni pentru o 
acfliune rodnicæ, cu defectele fiecæruia, care prin prietenie le°am redus efectele, 
sæ ajutæm prin puterea noastræ fiara într°un moment foarte greu. Greutæflile 
sunt, dupæ mine, tot aøa de grele acum la consolidare ca øi la înfæptuire.

De asemenea, sunt convins cæ împreunæ vom muri pe tranøee.

Scrisoare, Bucureøti, 23 martie 1928, Vintilæ I.C. Brætianu, preøedinte al Consiliului 
de Miniøtri øi ministru de Finanfle, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor 
Stræine al României, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 216, p. 823.
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NOTE

1 Constantin (Bebe) I.C. Brætianu.

Vintilæ I.C. Brætianu

„Un om talentat, cult øi care øtie cu inimæ sæ apere interesele 
flærii“

În ceea ce priveøte chestiunea politicii externe, væ rog sæ nu facefli 
nici o desolidarizare între politica guvernului øi politica ministrului 
Afacerilor Stræine.

Domnul Titulescu, în toatæ politica pe care a dus°o øi, în special, 
aceea pe care a dus°o la Roma, a fæcut°o fiind prezent øi actualul ministru 
interimar, în prezenfla fostului prim°ministru øi cu øtiinfla lui. Era un punct 
de politicæ generalæ nu numai a actualului guvern, dar øi a guvernului 
trecut, prezidat de un om care, cred, în politica externæ cel puflin, i se poate 
recunoaøte, acum, dupæ ce a murit, oarecare destoinicie. Cred cæ acea 
politicæ a contribuit întru ceva la noua situaflie politicæ a României mærite 
(Aplauze prelungite pe bæncile majoritæflii).

Domnilor, suntem, cum am spus°o totdeauna, alæturi de toate 
statele cu care am fost în ræzboi øi alæturi de toate cele care luptæ pentru 
neschimbarea tratatelor; prin urmare existæ solidaritate în aceastæ politicæ. 
Italia a fost unul din factorii importanfli ai politicii ræzboiului. Noi nu am 
avut pretenflia nici sæ împæcæm Franfla cu Italia øi nici Serbia cu Italia, însæ 
era datoria noastræ sæ explicæm Italiei de ce putem fi bine øi cu dânsa øi cu 
Iugoslavia (Aplauze pe bæncile majoritæflii) øi, în acelaøi timp, sæ explicæm de 
ce interesele noastre, legate de cele ale Micii Înflelegeri, nu pot fi în 
contrazicere nici cu interesele Italiei, nici cu ale Franflei, nici cu ale Angliei. 
Noi trebuie sæ facem – dupæ cum foarte bine s°a spus în diferite rânduri 
aici – o politicæ externæ øi de bunæ pace cu tofli foøtii aliafli, cu toate statele 
neutre øi, dacæ e posibil, øi cu statele cu care am fost în ræzboi.
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De aceea, domnilor, orice contact de acest fel nu trebuie luat în 
nume de ræu øi sæ fifli siguri cæ nu o ia în nume de ræu nici statele aliate cu 
noi. Din contra, când ne°am întâlnit, sfatul continuu ce ni s°a dat a fost: 
fifli bine cu toate statele cu care putefli avea relaflii normale. Aceasta a fost øi 
rostul cælætoriei la Roma øi toatæ politica noastræ externæ (Aplauze pe bæncile 
majoritæflii).

Chestiunea ea însæøi de la Geneva n°aø crede, cunoscând øi patrio
tismul domnului Iorga, cæ e o chestiune care în momentul de faflæ se poate 
discuta, fiind încæ într°o fazæ – nu zic de pregætire, pentru cæ pentru noi, 
chestiunea a fost rezolvatæ, dupæ cum foarte bine a spus øi domnul Iorga, 
prin hotærâre a Ligii Nafliunilor – însæ mai cere apærare în fafla opiniei 
publice europene. Prin urmare, sunt convins cæ øi domnul Iorga, când va 
avea cunoøtinflæ mai amænunflitæ de modul cum a apærat domnul Titulescu 
interesele noastre, øi nu numai de astæzi øi cu ocazia ultimei øedinfle a 
Consiliului, dar cum le°a apærat în timp de 4–5 ani, va fi alæturi de noi sæ 
creadæ cæ n°a fost øi cæ n°ar fi fost nimeni cu mai multæ autoritate juridicæ, 
cu mai mult talent oratoric, care sæ ne poatæ susfline interesele. Øi e necesar, 
domnule Iorga, øi talentul oratoric. Eu am asistat în momentul când era 
chestiunea optanflilor în fafla Consiliului øi am væzut impresia pe care o 
fæcea un om talentat, cult øi care øtie cu inimæ sæ apere interesele flærii 
(Aplauze pe bæncile majoritæflii). Aceasta este opera pe care a fæcut°o domnul 
Titulescu, domnule Iorga. Øi nu e motivul, pentru cæ s°a fæcut o greøealæ 
de Liga Nafliunilor, sæ uitæm øi drepturile noastre toate øi meritele domnului 
Titulescu øi datoria noastræ de a merge înainte cu hotærârea pe care am 
luat°o, eu cred în unire cu toate partidele politice øi cu flara întreagæ în 
apærarea intereselor noastre mari menflionate.

Replicæ a lui Vintilæ I.C. Brætianu, preøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru 
de Finanfle, la interpelarea lui Nicolae Iorga în Adunarea Deputaflilor, Bucureøti, 
30 martie 1928, în „Monitorul Oficial“, nr. 87, miercuri 13 iunie 1928, partea a 
III°a. Dezbateri parlamentare, pp. 2 724–2 727; 2 732; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ (iulie 1927–iulie 1928), partea a II°a, volum îngrijit 
de George G. Potra øi Costicæ Prodan; au colaborat: Daniela Boriceanu, Delia 
Ræzdolescu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, 
doc. nr. 279, pp. 660−668.
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Aristide Briand

„Numele dlui Titulescu este prea cunoscut“

Numele dlui Titulescu este prea cunoscut aci pentru ca sæ mai am 
nevoie de a stærui asupra motivelor care îl recomandæ sufragiilor noastre. 
Profesor de drept la Universitatea din Bucureøti, eminent jurist øi om de 
stat, d. Titulescu a luat parte activæ la toate problemele internaflionale. 
Experienfla sa în chestiunile internaflionale, cunoaøterea problemelor inte
lectuale øi juridice îi vor permite sæ aducæ lucrærilor comisiunii1 concursul 
cel mai preflios.

Aristide Briand, Intervenflie prezentatæ în cadrul Consiliului Societæflii Nafliunilor 
privind completarea Comisiei Internaflionale de Cooperare Intelectualæ, Geneva, 
13 mai 1930, în „Universul“, 16 mai 1930.

NOTE

1 La 13 mai 1930, Nicolae Titulescu este ales membru al Comisiei Internaflionale de Cooperare 
Intelectualæ de la Geneva. Vezi Emil Pæunescu, Cum a devenit Nicolae Titulescu membru al 
Comisiei Internaflionale de Cooperare Intelectualæ, comunicare prezentatæ la Simpozionul organizat 
cu ocazia celei de a XII°a ediflii a Zilelor „Nicolae Titulescu“, Nicolae Titulescu, 16 martie 2002, 
în „Caietul simpozionului“, Slatina – Nicolae Titulescu, 2002, pp. 38–47 øi în Nicolae Titulescu. 
Eternitatea unui destin exemplar, Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, 
pp. 172–177; George Oprescu, Amintiri de la Liga Nafliunilor. Comisia Internaflionalæ de Cooperare 
Intelectualæ, în „Revista Românæ de Studii Internaflionale“, an III, nr. 2 (6), 1969, pp. 55–67.

Madeleine Brisson

„Sunt mândræ cæ mæ pot numæra fie câtuøi de puflin printre 
prietenii dumneavoastræ“

„Conferencia“
Jurnal al Universitæflii Analelor
5, Rue La Bruyère, Paris (9e)
Direcfliunea
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[Paris, 11 mai 1928]

Ce splendoare! Ce pædure trandafirie! Ce amintire vie, ce nebunie! 
Da, dragul øi bunul meu prieten!

Bucuriei de a væ avea la mine – în casa mea – pe dumneavoastræ, 
Marele Titu, îi adæugafli aceastæ amintire înmiresmatæ ce poartæ dubla 
pecete a mærefliei voastre, a prieteniei voastre.

Dragæ Titu,
Cât suntefli de bun – øi este atât de bine sæ væ væd, sæ væ aud, sæ fiu 

copleøitæ de strælucirea dumneavoastræ! La revedere, dragæ øi admirabile 
Titu, væ îmbræfliøez, væ iubesc, sunt mândræ cæ mæ pot numæra fie câtuøi de 
puflin printre prietenii dumneavoastræ øi o îmbræfliøez pe draga mea Kate, 
mai frumoasæ ca oricând.

A dumneavoastræ
(ss) Madeleine Brisson

Pe plic:
Personnelle
A son Excellence
Monsieur Titulesco
Hôtel Ritz
15, Place Vendôme 
Paris

Scrisoare (fr.), [Paris, 11 mai 1928], Madeleine Brisson cætre Nicolae Titulescu, 
ministru al Afacerilor Stræine al României, delegat permanent al României la 
Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I 
(1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 223, p. 834.
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Madeleine Brisson

„El te iubea, te admira“

Dumneata care°l cunoøteai îmi pricepi durerea, durerea noastræ a 
tuturor. Ultima noastræ întâlnire din septembrie1, cu scumpul lui prieten 
marele Titulescu øi cu mareøalul Pétain2, l°a læsat adânc fericit.

El te iubea, te admira. El iubea România, prietena Franflei, care 
graflie dumitale l°a primit în chip minunat.3 Afecfliunea voastræ comunæ 
este pentru mine cea mai scumpæ, cea mai neprefluitæ amintire. Îfli mulflu
meøte din adâncul inimii, îndurerata dumitale Madeleine Brisson.

Telegramæ de ræspuns adresatæ lui Nicolae Titulescu pentru condoleanflele trimise 
cu ocazia morflii lui Louis Barthou, în „Universul“, 14 octombrie 1934.

NOTE

1 În ultimele zile ale lui august øi în primele zile ale lui septembrie 1934, Nicolae Titulescu 
face o vizitæ oficialæ în Franfla, având întrevederi cu înalfli demnitari francezi: Gaston Doumergue, 
preøedintele Consiliului de Miniøtri; Jean°Louis Barthou, ministrul Afacerilor Stræine (câteva 
întrevederi); Germain Martin, ministrul de Finanfle; Alexis Léger Léger, secretarul general al 
Ministerului Afacerilor Stræine; René Massigli, reprezentant al Franflei la Societatea Nafliunilor; 
cu alfli oameni politici øi diplomafli: Demetrios Maximos, ministrul de Externe al Greciei; Stefan 
Osusky, ministrul Cehoslovaciei la Paris; M.S. Ostrovski, ministrul URSS la Bucureøti ø.a. – 
„Universul“, 2, 3, 4, 5 septembrie 1934.

2 Henri Philippe Pétain (1856–1951). Mareøal, om politic øi de stat francez. În timpul 
Primului Ræzboi Mondial, a oprit ofensiva germanæ la Verdun (1916). Øeful statului (12 iulie 
1940–20 august 1944) øi prim°ministru al regimului prohitlerist de la Vichy (12 iulie 1940–17 
aprilie 1942). Condamnat la moarte (1945); pedeapsa i°a fost comutatæ în închisoare pe viaflæ. 

3 În perioada 20–23 iunie 1934. La øedinfla solemnæ a Camerei Deputaflilor øi Senatului, 
corpurile legiuitoare îl proclamæ pe Louis Barthou, la 21 iunie 1934, cetæflean de onoare al 
României – „Universul“, 23 iunie 1934.



195

Sir Harry Brittain

„Succesul extraordinar repurtat de vizita regalæ, care s°a datorat, 
øtiu bine, tactului øi energiei depuse de dumneavoastræ“

Camera Comunelor
2, Cowley Street, 
Westminster

[Londra], 16 mai 1924
 
 Stimate domnule Titulescu, 
 Trebuie sæ væ scriu un rând pentru a væ felicita din toatæ inima 
pentru succesul extraordinar repurtat de vizita regalæ1, care s°a datorat, øtiu 
bine, tactului øi energiei depuse de dumneavoastræ. Mæ îndoiesc sæ fi fost 
vreodatæ o vizitæ a unor suverani stræini – desigur din câte îmi amintesc 
eu – care sæ fi læsat o impresie atât de încântætoare ca aceea a Regelui øi 
Reginei României.  
 Sunt foarte sigur cæ dumneavoastræ øi doamna Titulescu suntefli 
foarte obosifli dupæ un efort atât de mare øi meritafli din plin puflinæ odihnæ 
pe care sunt încredinflat cæ acum o vefli primi.  
 Înainte de reîntoarcerea Reginei, dacæ este posibil, aø dori sæ am 
privilegiul unei scurte convorbiri cu Maiestatea Sa, de cinci sau øase minute, 
pentru cæ doresc în mod special sæ o întreb în legæturæ cu o problemæ sau 
douæ în care Maiestatea Sa mi°ar putea fi de mare ajutor, în cazul în care 
voi accepta sæ fac iarna viitoare efortul scontat, spre binele României, de a 
fline cuvântæri despre flara dumneavoastræ în câteva mari oraøe engleze. 
 Cu cele mai bune uræri Excelenflei Voastre øi doamnei Titulescu,

Ræmân, 
Al dv. cu respect

(ss) Harry Brittain

Scrisoare (engl.), [Londra], 16 mai 1924, Sir Harry Brittain cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney 
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Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 29, pp. 526.

NOTE

1 Regele Ferdinand øi Regina Maria efectueazæ o vizitæ oficialæ în Marea Britanie în perioada 
12–15 mai 1924. La 6 iunie 1924, Regina Maria a adresat în scris mulflumiri lui Nicolae Titulescu 
øi sofliei sale, Catherine Titulescu, „pentru întreaga ospitalitate ce mi°a fost acordatæ“.

George Budiøteanu

„Omagiu adus luptætorului neînvins pentru tot ce a fost cauzæ 
româneascæ“

Poporul românesc træieøte astæzi apæsat de mare grije pentru sufe
rindul scump de la St.°Moritz.

Nu e român care sæ nu°øi manifeste îngrijorarea øi sæ nu caute sæ 
aibæ, un moment mai devreme, o øtire liniøtitoare asupra mersului bolii1 ce 
a doborât pe d. Titulescu.

E øi firesc acest sentiment de generalæ îngrijorare româneascæ. […] 
Boala øi suferinfla dlui Titulescu ne°au întristat øi mai mult, întrucât 

ele se datoresc, mæcar în parte, øi unora dintre ai noøtri.
Nu mai e un secret astæzi cæ ceea ce l°a doborât în special a fost 

lovitura moralæ ce i s°a dat în mod atât de neaøteptat.
Era natural ca o fire sensibilæ øi un suflet de român, ce°øi servise cu 

atâta cælduræ flara, sæ aibæ o adâncæ revoltæ øi tulburare faflæ de unele 
ingratitudini: „asta e recunoøtinfla pentru munca depusæ, timp de nouæ
sprezece ani continuu, în interesul flærii“.

Ei bine, cred cæ niciodatæ n°a fost mai nimerit ca acum ca poporul 
românesc sæ°øi arate toatæ dragostea øi toatæ gratitudinea pentru dl Titulescu. 
[…] 
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S°o facem øi altfel decât pe calea presei. S°o facem printr°o mani
festaflie mæreaflæ, care va fi nu numai o urare pentru însænætoøirea bolnavului, 
dar va fi, în acelaøi timp, øi un omagiu adus luptætorului neînvins pentru 
tot ce a fost cauzæ româneascæ.

Øi cine mai bine decât Liga Antirevizionistæ – o asociaflie a tuturor 
românilor, pe deasupra partidelor politice – ar putea lua inifliativa convocærii 
acestei mari adunæri româneøti?!

George Budiøteanu, Pentru d. Titulescu, în „Epoca“, 22 septembrie 1936.

NOTE

1 Vezi George G. Potra, Pagini din cartea pæcii øi antifascismului. A fost asasinat Titulescu?, în 
„Istorii neelucidate. Almanahul estival Luceafærul 1986“, pp. 42–89.

George Budiøteanu

„Va ræmâne de°a lungul vremurilor un titlu de mare mândrie 
româneascæ“

 Duminica Floriilor a adus neamului românesc mare îmbucurare 
sufleteascæ. Telegrame din Paris anunflæ întrevederile ce a avut acolo dl 
Niculae Titulescu. A plecat de la Cap Martin spre capitala Franflei, pentru 
a dovedi „cæ existæ biologiceøte øi politiceøte“. Aceste câteva cuvinte ale dlui 
Titulescu, oricât ar constitui o malifliozitate… diplomaticæ, cred, totuøi, cæ 
înflepætura e prea directæ ca unii de la noi din flaræ sæ n°o simtæ. 
 E desigur o realitate cæ imensa majoritate a poporului simte un drag 
øi o recunoøtinflæ nemærginitæ pentru toatæ acfliunea româneascæ de azi, de 
ieri øi de totdeauna a domnului Titulescu. Ce a fæcut dl Niculae Titulescu 
pentru cauza româneascæ, dezbætând de°a lungul anilor, în mijlocul areo
pagului lumii, în luptæ cu aprigi øi foarte puternici adversari, va ræmâne 
de°a lungul vremurilor un titlu de mare mândrie româneascæ øi o pildæ 
neøtearsæ pentru tofli cei care vor avea cinstea sæ fie reprezentanflii øi apæræ
torii cauzelor româneøti. 
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 Nu e român sæ nu°l urmæreascæ în uriaøa lui desfæøurare de energie; 
nu e cetæflean sæ nu°øi fi simflit sufletul înælflat de mândrie româneascæ, 
atunci când d. Titulescu intervenea în marile chestiuni internaflionale, 
øtiind sæ aducæ totdeauna, cu inteligenfla, cu talentul øi cu experienfla sa, 
soluflia cea mai nimeritæ. 
 Puflini sunt oamenii lumii care sæ fi pus mai mult avânt pentru 
triumful unei cauze. Øi cauza pentru care a luptat øi va lupta dl Niculae 
Titulescu, n°o poate tægædui nimeni, pentru cæ ar fi sæ°l træsneascæ 
Dumnezeu, – e cauza româneascæ. 
 Oricât l°au putut face neobiønuitele sale calitæfli sæ fie, de multe ori, 
sfætuitorul øi chiar arbitrul unor mari probleme internaflionale, totuøi, d. 
Titulescu nu°øi servea, chiar øi atunci, decât neamul lui øi°n dragul sæu de 
flaræ îøi gæseøte, totdeauna, puterea de muncæ øi claritatea concepfliilor. 
 Când conducætorii noroadelor lumii se cinstesc cu prietenia lui øi 
când sfatul sæu are greutate de literæ de evanghelie în marile probleme 
dintre popoare, românii nu pot decât sæ se mândreascæ cu un astfel de 
frate. Iar când lumea de pretutindeni îl aratæ pe d. Titulescu zicând: iatæ un 
bærbat, românii vor ræspunde, cu drag øi cu adâncæ mândrie în suflete: e 
unul dintre ai noøtri. 
 Øi acum ca încheiere o respectuoasæ imputare: nu aude d. Titulescu 
toate glasurile care nu înceteazæ sæ°l cheme?

George Budiøteanu

George Budiøteanu, Domnul Titulescu, în „Epoca“, 28 aprilie 1937; apud Nicolae 
Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), 
partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, 
Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2007, doc. nr. 60, pp. 801–802.
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Petriøor Burilleanu

„Mândru de a avea un prieten cætre care sunt îndreptate spe
ranflele øi privirile tuturor bunilor români“

Turnu Severin, 7.XI.1932

Dragæ Nicule,
Sunt foarte fericit cæ, cu prilejul acestei scrisori, pot sæ te felicit de 

demnitatea pe care o ocupi pentru binele tuturor øi sunt mândru de a avea 
un prieten cætre care sunt îndreptate speranflele øi privirile tuturor bunilor 
români.

N°aø voi sæ te supær, însæ totuøi, bazat pe o veche prietenie, iau 
îndræzneala sæ°fli fac o rugæminte în speranfla cæ nu mæ vei læsa øi mæ vei 
servi în aceste vremuri grele.

Eu sunt funcflionar la Oficiul Naflional al Cooperafliei Române, cu 
delegaflie de avocat, instituflie pendinte de Ministerul de Domenii øi Agri
culturæ, numit prin decizie ministerialæ în iunie 1931, øi acum 2 luni, când 
s°a împlinit termenul legal, conform statu[tu]lui funcflionarului, am fæcut 
domnului Gr. Mladenatz, director general al oficiului, un raport pentru a°l 
supune Consiliului Superior al Cooperafliei, ca sæ fiu definitivat, pentru cæ 
acest consiliu, conform legii cooperafliei, înlocuieøte comisia de numiri øi 
înaintæri. Øi îmi este tare teamæ sæ nu se fi dat curs acestui raport, øi atunci 
s°ar putea întâmpla, cum n°am pe nimeni ca sæ mæ ocroteascæ øi sæ°mi 
susflinæ cauza, ca la 1 ianuarie sæ mæ suprime din post, ceea ce pentru mine 
ar fi un dezastru øi o nenorocire.

Te rog din tot sufletul øi færæ întârziere ca, din sufletul tæu bun øi 
nobil øi cu marea autoritate pe care o ai în aceastæ flaræ, sæ intervii în sensul 
ca sæ se dea un aviz favorabil acestui raport øi sæ fiu definitivat, cæci cererea 
mea este dreaptæ øi legalæ. Aceasta depinde de dl deputat I. Ræducanu, care 
este preøedintele Consiliului sau prin directa intervenflie a dlui ministru de 
Domenii.

Nu vreau sæ te plictisesc prea mult øi, în speranfla cæ nu mæ vei læsa, 
îfli mulflumesc din tot sufletul.
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Câteva cuvinte de la tine m°ar liniøti, mai ales cæ sunt øi bolnav 
acum, sau dacæ multiplele tale ocupafliuni nu°fli permit sæ°mi ræspunzi, 
roagæ pe Gigi Neniøor sæ°mi scrie el din partea ta rezultatul.

Primeøte cele mai afectuoase îmbræfliøæri.
Petriøor Burilleanu

Avocat
Turnu Severin

Scrisoare, Turnu Severin, 7 noiembrie 1932, avocat Petriøor Burilleanu cætre 
Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al României – ANIC, Fond N. 
Titulescu, 1917–1940, Fond 1720, dosar nr. 253.

Nicolae Buta

„Ar fi binemeritat recunoøtinfla veønicæ a neamului românesc 
întreg“

O øtire laconicæ, transmisæ din Vichy de Agenflia Reuter, ne anunflæ 
încetarea din viaflæ a lui Nicolae Titulescu. Moartea implacabilæ, tributul 
suprem cu care suntem datori pæmântenii tofli, færæ deosebire, ni l°a ræpit 
în ziua de luni, cætre miezul nopflii, la vârsta de abia 58 de ani1. La capætul 
unei extenuæri treptate a trupului sæu delicat peste mæsuræ øi – e lesne de 
închipuit! – la capætul unei mistuitoare întristæri læuntrice, pe care hiper
sensibilitatea sa româneascæ n°a mai putut°o îndura. Astfel, în vârtejul 
evenimentelor politico°militare, care se succed caleidoscopic sub ochii noøtri 
îngrozifli øi care, vestind furia maximæ a încleøtærii armelor, vor fi hotærâtoare 
pentru destinul omenirii întregi, suntem constrânøi sæ ne întoarcem din 
nou numai la ale noastre, pentru ca, pæstrând clipa de tæcere creøtineascæ la 
cæpætâiul marelui plecat dintre noi, sæ mæsuræm exemplul, munca susflinutæ 
øi sæ sædim peste mormântul care°i va închide ræmæøiflele pæmânteøti, floarea 
de obøteascæ durere øi de sinceræ prefluire care i se cuvine.

A da lui Nicolae Titulescu, ca publicist cu simflul ræspunderii, ono
rul suprem, nu este – va recunoaøte oricine – o datorie uøor de împlinit.

Din douæ motive esenfliale.
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Primul: cariera regretatului nostru ambasador øi ministru de Externe 
cu renume mondial s°a frânt brusc, datoritæ unor împrejuræri proaspete în 
memoria noastræ, înainte de a se fi încheiat organic øi oarecum sub privirea 
noastræ uimitæ.2 Soarta nu i°a îngæduit deci sæ°øi realizeze pânæ la capæt 
concepfliile pe cât de îndræznefle, pe atât de originale. Pe de altæ parte, 
perspectiva timpului, unicul meøter neîntrecut în limpezirea zærilor øi 
singurul care refline triumfurile reale de cele amægitoare, nu este suficient 
de îndepærtatæ spre a ne permite, mai ales în momentul de faflæ, seninætatea 
unor aprecieri cât mai obiective cu putinflæ.

Al doilea: spre deosebire de alte multe cariere politico°diplomatice, 
cea a lui Nicolae Titulescu nici n°a fost, propriu°zis, o carieræ omeneascæ, 
ci, mai degrabæ, dacæ stæm sæ judecæm puflin, o trecere de bolid fierbinte pe 
firmamentul vieflii publice româneøti. A fost, cu alte cuvinte, o dâræ de 
luminæ orbitoare, trasatæ de un meteor aprins. 

Asemenea deveniri miraculoase, prin impresia lor covârøitoare, 
produc în toate locurile øi aproape întotdeauna un ræsunet divers øi com
plicat în lumea contemporanilor. Oamenii din aceeaøi „branøæ“, væzându°se 
depæøifli cu paøi de gigant, sunt roøi de viermele afurisit al invidiei øi al 
rivalitæflii. Cei „neinteresafli direct“, dar stræini de simflul, atât de necesar, al 
cumpænirii critice, se complac, în fafla unor apariflii ca acestea, într°o 
perpetuæ prosternare admirativæ. Apoi, între cele douæ categorii distincte, 
se situeazæ, de obicei, mulflimile cu judecata instabilæ øi plimbæreaflæ, care, 
îmbræfliøând când o atitudine, când alta, sporesc confuzia de aprecieri în 
jurul celor ce, biruind repede împotrivirile, izbutesc sæ se azvârle, ca niøte 
sægefli ascuflite, sus de tot, în împæræflia râvnitæ cu sete a imortalitæflii. 
Povestea vieflii lui Nicolae Titulescu este mai mult decât pilduitoare în 
aceastæ privinflæ øi de aici dificultatea în a°i fæuri bustul de bronz, pe care i°l 
datoreazæ românismul de pretutindeni, cu certitudinea cæ nicio træsæturæ 
specificæ a personalitæflii sale uriaøe n°a ræmas nesocotitæ.

În asemenea cazuri delicate, o singuræ metodæ este deci recoman
dabilæ. Ridicându°te peste momentele discutate ale vieflii celui adormit în 
Domnul, sæ laøi timpului sarcina de a împæca opiniile vræjmaøe øi sæ te 
închini, cu evlavie øi recunoøtinflæ, numai în fafla meritelor unanim recu
noscute, în fafla acelora dintre „performanflele“ excepflionale ale spiritului 
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celui sævârøit din viaflæ, pe urma cærora interesul øi prestigiul neamului din 
care a fæcut parte au profitat incontestabil. […].

Originar dintr°o familie de intelectuali distinøi, dupæ ce uluise pe 
maeøtrii sæi de la Sorbona, la vârsta de 22 de ani era profesor de drept civil 
la Universitatea din Iaøi. La 29 de ani era parlamentar, iar la 34, fæcând un 
salt uriaø, ministru de Finanfle în Moldova bejeniei øi a lipsurilor groaznice 
din 1917. Tot lui i°a revenit sarcina strivitoare de a reorganiza finanflele 
flærii, dupæ Unire, în guvernul din 1920 al gen. Averescu. O asemenea 
ascensiune rapidæ nu era cu putinflæ dacæ Nicolae Titulescu n°ar fi fost uns 
din leagæn cu harul genialitæflii øi cronica imparflialæ a acelor timpuri de 
crizæ øi deznædejde îi acordæ accese depline în cel mai delicat dintre 
compartimentele vieflii de stat.

În anul 1922, cariera lui Nicolae Titulescu intræ într°o fazæ nouæ. 
Inifliat în toate tainele vieflii politice de cætre Take Ionescu, a cærui genialitate 
asemænætoare îl atræsese în chip fatal øi în preajma cæruia fæcuse o ucenicie 
hotærâtoare, juristul cu infinite mlædieri spirituale øi oratorul cu vraje 
irezistibilæ îmbræfliøeazæ domeniul politicii externe, fiind numit mai întâi 
ministru al României la Londra, iar mai târziu prim øi permanent delegat 
al flærii la Liga Nafliunilor. Cum s°a achitat de îndatoririle ce i°au revenit în 
funcfliunile de mai sus, vom aræta în câteva cuvinte.

În scurt timp, el a ajuns sæ fie considerat de cercurile diplomatice 
nu numai ca un ambasador strælucit al vrerilor româneøti dincolo de 
fruntarii, ci ca un reprezentant distins øi cuceritor al spiritualitæflii europene. 
Activitatea lui neobositæ øi formulele originale, prin care øtia sæ rezolve cele 
mai delicate probleme internaflionale, i°au atras astfel o prefluire færæ egal în 
analele noastre diplomatice, Liga Nafliunilor alegându°l consecutiv de douæ 
ori preøedinte, distincfliune pe care n°a mai putut°o obfline niciun alt 
delegat în acest for înalt, în care se întâlneau øi se înfruntau cele mai selecte 
capete ale vieflii politice europene øi intercontinentale.

Tot în aceastæ calitate, a repurtat Nicolae Titulescu cel mai ræsunætor 
øi mai desævârøit dintre succesele sale. Se øtie cæ revizionismul unguresc n°a 
avut un duøman mai necruflætor decât mintea cu rotiri de vultur øi dragoste 
de românism fierbinte a acestui exemplar ales al rasei noastre. Duelul 
intelectual pe care l°a susflinut ani de°a rândul cu propaganda lui perfidæ, 
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cu cutezanflele færæ de numær ale asalturilor lui disperate, constituie o 
ispravæ de titan. Ne°a apærat hotarele fireøti cu dârzenia øi inventivitatea de 
mijloace cu care o tigroaicæ øi°ar apæra puii în primejdie…

Sæ ne amintim, din fazele legendare ale acestui duel istoric, dezba
terile procesului optanflilor! Avocatul trufiei ungureøti rænite era contele 
Albert Apponyi, cel mai strælucit reprezentant al intelectualitæflii maghiare 
øi vestitul creator de „zone culturale“ din ræzboiul trecut, menite sæ ucidæ 
spiritul românesc din cuprinsul Ardealului. Latifundiarul acesta venea la 
Geneva cu toate unsorile oratoriei clasice øi cu prestigiul firesc pe care°l 
dau întotdeauna bætrâneflele înaintate.

Care a fost însæ rezultatul strædaniilor sale disperate?
Prin Nicolae Titulescu, om færæ latifundii øi færæ pogoane stræjuite 

de veacuri, dar chintesenflæ din cel mai curat øi mai întraripat spirit 
românesc, bætrânul conte deznædæjduit a primit cea mai cruntæ lovituræ de 
prestigiu din viafla sa. La capætul procesului, care s°a încheiat cu biruinfla 
drepturilor noastre sfinte, el se prævæli neputincios în braflele unui fotoliu, 
recunoscând fæfliø cæ l°a învins tânærul valah øi mærturisind prin aceasta cæ 
a pierdut douæ procese deodatæ: pe al optanflilor propriu°zis øi pe cel mult 
mai important, al orgolioasei „culturi“ øi „intelectualitæfli“ maghiare.

De n°ar fi fæcut decât atât øi Nicolae Titulescu ar fi binemeritat 
recunoøtinfla veønicæ a neamului românesc întreg.

Dar Nicolae Titulescu, ca român øi ca om, a mai dæruit contem
poranilor sæi o scânteie de genialitate. Îngrijorat de viitorul din ce în ce mai 
sumbru al Europei, a lansat vestita formulæ a „spiritualizærii frontierelor“. 
Din nefericire, împrejurærile nu i°au permis sæ o ducæ la izbândæ, dar câte 
nu s°ar fi întâmplat în lume, dacæ formula aceasta ar fi cucerit la timp pe 
reprezentanflii popoarelor. Omenirea ar fi fost cruflatæ de suferinflele cum
plite din zilele noastre, de râurile de sânge care se varsæ de un an øi jumætate 
pe toate fronturile øi s°ar fi ajuns, probabil, la acel echilibru de interese øi 
forfle care ar fi asigurat tuturor neamurilor de pe glob „locul cuvenit sub 
soare“, cruflând civilizaflia umanæ de præbuøirile dezastruoase de sub ochii 
noøtri.

Înainte de moartea sa prematuræ, dar presimflitæ, Nicolae Titulescu 
øi°a exprimat dorinfla de a fi înmormântat la Braøov, deci în Ardeal. Dorinfla 
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aceasta, manifestatæ în preajma præbuøirii trupului øi a spiritului sæu de 
facturæ superioaræ, este øi ea cu tâlc. Ambasadorul neîntrecut al neamului 
întregit la 1918 a voit însuøi sæ°øi doarmæ somnul de veci în centrul geografic 
al României Întregite. Cæci, desigur, sufletul sæu de român nu putea øi nu 
voia sæ cunoascæ o patrie cu fruntariile ciopârflite. Cei mai frumoøi ani ai 
vieflii sale i°a consacrat apærærii îndârjite a celei dintâi, cea de°acum 
torturându°i mintea øi inima øi græbindu°i sfârøitul.

Fie deci ca acest din urmæ gest al celui ce a fost Nicolae Titulescu 
sæ rodeascæ ræsunet øi vrere româneascæ pretutindeni. În fafla mormântului 
lui, un singur gând sæ ne stæpâneascæ: sæ cæutæm a°i cinsti memoria veønicæ 
cu næzuinfla neînduplecatæ de a reface cât mai repede flara pe care el a 
servit°o øi a apærat°o cu atâta strælucire.

N. Buta, Nicolae Titulescu, în „România Nouæ“, an VIII, nr. 32, Sibiu, 22 martie 
1941, p. l.

NOTE

1 La 59 de ani, Nicolae Titulescu næscându°se la 16 martie 1882 øi trecând în nefiinflæ la 
17 martie 1941.

2 Cf. Un eøec al pæcii globale (a. George G. Potra, Certitudine øi probabilitate privind elementele 
declanøatoare ale crizei de guvern din 29 august 1936; b. Gh. Buzatu, „Dosarul Titulescu“ de la 
Ministerul de Externe din Berlin; c. Gh. Buzatu, Valeriu Dobrinescu, Responsabili øi martori ai 
demiterii; d. N. Dascælu, Demiterea lui N. Titulescu øi presa internaflionalæ), în Titulescu øi strategia 
pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, pp. 275–293; 293–300; 300–304; 
304–326.

Nicolae Buta

Cine se scuzæ, se acuzæ…

Trebuie sæ recunoascæ oricine cæ, în noua sa calitate de ministru de 
Externe, d. Victor Antonescu are de îndeplinit o misiune dintre cele mai 
ingrate. Atunci când d. Nicolae Titulescu a fost concediat – more balcanico1 
– din fruntea departamentului øi ni s°a spus cæ împrejurærile, interne øi 
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externe, sunt de aøa naturæ încât ele reclamæ un guvern strict de partid, 
adicæ unul care sæ fie expresia cea mai puræ a Partidului Liberal în absolut 
toate posturile de comandæ øi gravæ ræspundere, eram în drept sæ bænuim 
cæ Titulescu a sævârøit unele greøeli fundamentale øi cæ, pentru a le repara 
cât mai grabnic, trecerea dlui Antonescu de la Finanfle la Externe s°a impus 
ca o inexorabilæ necesitate. Pânæ la un punct, deøi nici pânæ astæzi nu 
cunoaøtem adeværatul substrat al debarcærii dlui Titulescu, noul titular 
ne°a dat sæ înflelegem, indirect mæcar, douæ din motivele înlæturærii: în ziua 
instalærii sale în Palatul Sturdza, d. Antonescu a flinut sæ ne asigure cæ va 
face øi D°Sa politica externæ a dlui Titulescu însæ… cu mai puflinæ elocinflæ 
øi, mai ales, cu mai puflinæ cheltuialæ. Ceea ce înseamnæ, chiar øi pentru 
noi, laicii, cæ d. Titulescu cheltuia peste mæsuræ, cæ risipea, în toate ocaziile, 
prea multæ oratorie de prisos øi cæ D°Sa, d. Victor Antonescu, va fi tot atât 
de brav ca øi d. Titulescu, însæ mai strâns la pungæ øi incomparabil mai 
sobru la vorbæ.

Sæ vedem acum întrucât øi°a respectat noul ministru de Externe 
angajamentul.

Aruncând o privire retrospectivæ asupra celor vreo øase sæptæmâni 
încheiate de când d. Titulescu zace bolnav la Saint°Moritz, iar d. Antonescu 
ne este ambasador peste fruntarii, vom sublinia douæ constatæri obiective:

a) în ceea ce priveøte cheltuielile de reprezentare øi apærare a inte
reselor noastre peste graniflæ, d. Antonescu nu ne°a divulgat încæ tabloul 
comparativ din care sæ putem deduce, în chip incontestabil, plusul de 
vrednicie al D°Sale;

b) în ceea ce priveøte sobrietatea în oratorie, adicæ zgârcenia vorbæ 
inutilæ, D°Sa ne°a decepflionat profund.

Nu cred sæ fi avut România Întregitæ vreun ministru de Externe 
care, într°un interval de timp abia de øase sæptæmâni, sæ fi declarat sau sæ fi 
scris mai mult. Din clipa în care a trecut granifla pentru a participa la 
Conferinfla de la Bratislava a Micii Înflelegeri øi pânæ azi, când la Geneva ia 
parte activæ la lucrærile Societæflii Nafliunilor, D°Sa scrie øi declaræ de se 
rupe – cum zice românul – aproape zilnic. Uneori ai impresia cæ d. 
Antonescu nici nu are altæ misiune la Departamentul Externelor decât 
aceea de a scrie øi de a declara. Este atât de activ noul titular sub acest 
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raport, încât nu o datæ te întrebi, pe bunæ dreptate: d. Antonescu mai are, 
oare, vreo altæ preocupare?

Unii vor crede, poate, cæ aceastæ operæ giganticæ de declaraflii care 
se flin lanfl øi de articole de ziar pe care le risipeøte într°una când ici, când 
colea, purced dintr°o putere de muncæ færæ îndoialæ mai inepuizabilæ decât 
aceea cu care ne obiønuise genialul suferind de la Saint°Moritz. A crede 
una ca asta ar însemna sæ fim victimele unei înøelæciuni optice. Cæci 
adeværul este cu totul altul: d. Antonescu scrie øi declaræ zilnic ceea ce 
declaræ, fiindcæ, dupæ contactul cu lumea dinafaræ, s°a convins probabil cæ 
stræinætatea øtie ce øtie în legæturæ cu concedierea – more balcanico – a dlui 
Titulescu øi cæ, deci, asemenea declaraflii øi asemenea articole de ziar se 
impun cu necesitate, la fiecare pas.

Sæ læmurim puflintel lucrurile pentru ca cititorii noøtri sæ înfleleagæ 
perfect situaflia penibilæ a d. Antonescu.

Se øtie cæ de un lung øir de ani politica externæ a flærii a fost dirijatæ 
de d. Titulescu. Care a fost aceastæ politicæ iaræøi se cunoaøte øi se mai øtie, 
în sfârøit, cæ aceastæ politicæ aprobatæ în liniile ei esenfliale de aproape 
unanimitatea bærbaflilor noøtri politici a fost dirijatæ de d. Titulescu øi dusæ 
la triumf, în atâtea momente critice, nu numai cu strælucire, nu numai cu 
perseverenflæ uluitoare, ci cu resurse intelectuale ce flin de domeniul 
genialitæflii.

S°a consumat însæ, acum øase sæptæmâni, urmætorul fapt: din cine 
øtie care smârcuri de intrigærie bizantinæ, atât de puternicæ în aceastæ flaræ 
de flærani blajini øi iertætori, i s°a cerut guvernului capul dlui Titulescu. 
Guvernul, „stæpân pe situaflie“ ca întotdeauna, n°a stat o clipæ la îndoialæ, 
uitând cæ un astfel de gest va ræscoli o neliniøte legitimæ atât dincoace, cât 
øi dincolo de fruntarii. D. Titulescu a fost concediat – cum însuøi a 
afirmat°o – „ca un servitor netrebnic“, guvernul øi°a luat ræsplata imediatæ 
a ræmânerii la putere øi echipa dlui Tætærescu, din care face parte øi d. 
Victor Antonescu, o fi crezând, probabil, cæ totul va merge neted, în viitor, 
øi cæ D°Sa, d. Antonescu, va avea o sarcinæ uøoaræ.

Iatæ cæ lucrurile se petrec altfel. D. Antonescu nu este crezut. 
Nimeni nu este atât de naiv sæ°øi închipuie, nici în flaræ øi nici în stræinætate, 
cæ pentru o simplæ continuare a politicii noastre externe tradiflionale  a fost 
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nevoie de înlæturarea brutalæ a bærbatului genial care a creat°o øi de 
înlocuirea lui cu om de treabæ, færæ îndoialæ, dar departe de a dispune de 
însuøirile excepflionale øi de prestigiul extern al antecesorului.

Iatæ de unde purcede, pentru d. Antonescu, nevoia stringentæ de a 
scrie øi a declara zilnic cæ este alæturi de aliafli, cæ este continuatorul dlui 
Titulescu øi cæ baza orientærii noastre externe ræmâne alianfla indestructibilæ 
cu Franfla.

Este, dupæ toate acestea, uøoaræ situaflia dlui Antonescu? Noi credem 
contrariul. D. Antonescu este øi ræmâne prizonierul neputincios al unui 
gest nesocotit al guvernului din care face parte; este, cu alte cuvinte, 
ispæøitorul debarcærii – more balcanico – a dlui Titulescu.

De aceea se scuzæ, urbi et orbi2, cæ D°Sa øi guvernul n°au, doamne 
fereøte, vreo intenfliune ascunsæ. De aceea, este constrâns zilnic sæ renunfle 
la principiul sobrietæflii în oratorie øi sæ sublinieze într°una statornicia 
României pe axa tradiflionalæ a politicii sale externe…

Ne temem însæ cæ totul este în zadar. Este un proverb care spune cæ 
„cine se scuzæ prea mult, se acuzæ“ øi nu øtim de ce dlui Antonescu nu i s°ar 
putea aplica proverbul acesta înflelept, verificat de mai multe ori de 
experienflæ.

N. Buta

N. Buta, Cine se scuzæ, se acuzæ… – ANIC, Fond Ministerul Propagandei Naflionale, 
Presa Internæ, dosar nr. 342, f. 2; apud Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, 
Nicolae Titulescu – titanul politicii externe româneøti, Editura Fundafliei 
„Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 118–122.

NOTE

1 Dupæ un obicei balcanic. (lat.)
2 În oraø øi în lume; pretutindeni. (lat.)
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Gheorghe Buzdugan

„Conferinfla ce afli flinut la Academia din Paris în chestia minori
tæflilor […] suferæ, în formæ, de pæcatele obiønuite în producfliunile 
dv.: claritate, preciziune øi formæ impecabilæ!“

Mult stimate øi iubite domnule Titulescu,  
 Profit de amabilitatea dlui ministru Laptew1, care se reîntoarce la 
post, pentru a væ trimite prin D°Sa aceste câteva rânduri.  
 Am contractat o mare datorie, ce°mi este însæ plæcutæ, nu împo
værætoare, faflæ de dna Titulescu øi de d°voastræ, pentru cæ însufleflifli de 
niøte sentimente alese, puflin comune, afli împærtæøit, de aproape, toatæ grija 
noastræ de pærinfli cu prilejul operafliei ce a trebuit sæ sufere iubitul nostru 
Miticæ2. Cum afli[aø] putea sæ væ mulflumesc, atât cât se cuvine, pentru tot 
ce afli fæcut în aceastæ împrejurare øi în deosebi pentru osteneala ce øi°a 
impus dna Titulescu de a merge zilnic la sanatoriu øi de a ræmâne, tot 
timpul critic, la Paris, pentru asigurarea unei bune îngrijiri!? 
 Ar trebui sæ inventez un cuvânt nou care sæ cuprindæ, în sine, toatæ 
mulflumirea ce simt cæ væ datoresc; nu încerc a°l cæuta, væ asigur însæ de o 
sinceræ øi nestræmutatæ afecfliune ce væ vom pæstra amândurora atât noi cât 
øi Miticæ, capabil de cele mai bune sentimente.  
 Sper cæ vefli fi primit scrisoarea de ræspuns ce v°am trimis încæ 
demult la Londra, cum øi dna Titulescu cele douæ telegrame ce i°am trimis 
prin legaflia din Paris.  
 Cu toate cæ ultimele veøti despre bæiat sunt îmbucurætoare, totuøi, 
dânsul, în mod necesar, trebuie sæ fie f. slæbit øi mæ îngrijeøte mai mult acel 
început de congestie pulmonaræ care sæ nu°l fi læsat susceptibil de noi ræceli 
øi gripe, mai ales cæ în cursul iernii a fost încæ de douæ ori gripat.  
 De aceea, cu toatæ dificultatea ce simte, mæ gândesc dacæ n°ar fi ne
cesar, pentru restabilirea lui deplinæ, vreo încæ 25 de zile în sudul Franflei. 
 Dacæ, cumva, doctorii ar gæsi aceastæ necesitate justificatæ, væ rog sæ 
consimflifli la un nou concediu, încât îmi repugnæ, øi mie øi desigur øi 
bæiatului. De altfel, dânsul nu mi°a mai scris nimic în aceastæ privinflæ, 
vorbeøte aci numai grija, poate excesivæ, a pærintelui sentimental.  
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 Îi voi scrie, tot acum, sæ consulte doctorii, cæci, în definitiv, clima 
de la Paris, cu umiditatea ei este, desigur, mai puflin folositoare ca soarele 
de pe Coastæ care, spre bucuria mea, am auzit cæ a fæcut øi din dv. un 
Hercule!  
 Mi°a pærut f. bine cæ dl ministru Mironescu øi°a completat voiajul 
cu mergerea la Londra, aceasta, desigur, în deplinæ înflelegere øi probabil 
dupæ inifliativa chiar a dv.  
 Aci, situafliunea financiaræ øi economicæ este f. criticæ. Recolta de 
pæioase nu va îngædui, vai flærii, export, din cauza iernii groaznice care a 
distrus 25–30% grâul øi ¾ din orz de toamnæ, iar orzul øi ovæzul de 
primævaræ f. pufline seminfle din cauza prelungirii iernii øi pe alocuri lipsei 
de seminfle. Ræmâne porumbul cu riscurile secetei!

Încasærile deficitare; pânæ acum peste un miliard deficit. Va trebui 
oricum sæ demareze economii; reduceri de funcflionari øi scæzute orice 
cheltuieli ce nu ræspund unei necesitæfli imediate. Din pæcate sunt f. multe 
nevoi care reclamæ satisfacfliune în cel mai scurt timp. Nu este exclusæ 
nevoia unei revizuiri a bugetului în curs în scop de reduceri øi economii. 
Apoi, importul va trebui iaræøi redus în proporflia, dacæ posibil, a reducerii 
exportului, cæci, altfel, balanfla comercialæ øi de plæfli va fi groaznic 
defavorabilæ. Toate acestea sunt reflecfliuni personale øi aø dori sæ fie 
neîntemeiate. Le voi discuta zilele acestea cu øeful guvernului øi Ministrul 
de Finanfle. Poate cæ ar fi locul a pregæti, din vreme, înainte ca ræul sæ se 
afirme complet, terenul unui împrumut nou pe piafla Angliei. 

Øi când mæ gândesc øi la cele 100 milioane lei aur, acordate magna
flilor°optanfli unguri! Vor trebui sprijinite puternic toate drepturile noastre 
din diferite cauze spre a le putea opune, dupæ lichidare, în compen
safliune. 

Ce bucuros aø fi sæ pot discuta cu dv. toate aceste chestiuni însemnate 
øi totodatæ f. grele de soluflionat în avantajul flærii.  
 Închei cu rugæmintea de a transmite dnei Titulescu reînnoirea 
mulflumirilor mele øi omagii respectuoase, iar dv. primifli, o datæ cu mulflu
miri, o cælduroasæ strângere de mânæ. 
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Soflia mea mæ însærcineazæ a væ transmite salutærile sale distinse øi 
sinceræ amiciflie dnei Titulescu. 

(ss) Gheorghe Buzdugan

24 aprilie 1929

nb. Am citit, cu un deosebit interes, conferinfla3 ce afli flinut la 
Academia din Paris în chestia minoritæflilor. Foarte importantæ în fond øi 
de actualitate; ea suferæ, în formæ, de pæcatele obiønuite în producfliunile 
dv.: claritate, preciziune øi formæ impecabilæ!

Væ felicit din inimæ øi væ mulflumesc de serviciul ce a°fli adus flærii øi 
în aceastæ ocaziune.

Væ mulflumesc cæ afli avut bunætatea a veni [un cuvânt 
indescifrabil]. 

Pe plic: 
D°Sale dlui ministru N. Titulescu
Prin bunætatea domnului ministru Laptew 

Scrisoare, [f.l.], 24 aprilie 1929, Gheorghe Buzdugan, Înalt Regent, cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera poli
tico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 252, pp. 881–883.

NOTE

1 Constantin M. Laptew (1885–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din 
Bucureøti. A intrat în Ministerul Afacerilor Stræine în 1906, fiind copist. Grade diplomatice: 
ataøat de legaflie (1909); secretar de legaflie cls. III (1911); cls. II (1916); cls. I (1920); consilier de 
legaflie (1924); ministru plenipotenfliar cls. II (1928). Øi°a desfæøurat activitatea diplomaticæ la 
Cairo, Constantinopol, Varøovia, Londra. Însærcinat cu afaceri la Londra în mai multe rânduri. 
Pus în disponibilitate, la cerere, la 1 mai 1937. În retragere de la 1 mai 1941.

2 Dimitrie G. Buzdugan (1899–m.?). Diplomat român. Fiul lui Gheorghe Buzdugan. 
Licenfliat în drept al Universitæflii din Bucureøti. A funcflionat (trecând prin diverse posturi: ataøat 
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de legaflie,  secretar de legaflie, consilier de legaflie) la Paris, Londra, Roma. Ministru plenipotenfliar 
cls. II (mai 1941). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Zagreb (20 mai 1941–15 
februarie 1944).

3 Susflinutæ la 15 martie 1929, la Academia Diplomaticæ Internaflionalæ. Vezi Nicolae 
Titulescu, Pledoarii pentru pace, ediflie îngrijitæ de George G. Potra øi Constantin I. Turcu; studiu 
introductiv de George G. Potra, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, pp. 125–148.

Gheorghe Buzdugan

„Strælucita conferinflæ de la Berlin. Aducefli reale servicii ideii 
pæcii øi României“

Ministre Titulesco
Legation de Roumanie 
Londres

Bucureøti, 9 mai 1929
 
 Væ felicit cælduros pentru strælucita conferinflæ de la Berlin1. Aducefli 
reale servicii ideii pæcii øi României.

G. Buzdugan

Telegramæ, Bucureøti, 9 mai 1929, Gheorghe Buzdugan, membru al Regenflei, 
cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României 
la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – Hoover 
Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:17.

NOTE

1 La invitaflia Comitetului pentru Înflelegerea Internaflionalæ din Germania, Nicolae Titulescu 
rosteøte la Berlin, în Reichstag, la 6 mai 1929, conferinfla Dinamica pæcii.



212

Alexandrina Gr. Cantacuzino

„O podoabæ a flærii noastre“

Uniunea Intelectualæ Românæ

20 septembrie 1929

Domnule ministru, 
În numele Uniunii Intelectuale Române, væ rog sæ binevoifli a ne 

face marea cinste ca membru, de care ne mândrim ca o podoabæ a flærii 
noastre, sæ primifli sæ inaugurafli ciclul de conferinfle ce îl vom fline începând 
din luna noiembrie sau de nu sæ poate, sæ ne flinefli aceastæ prelegere în 
ianuarie sau februarie. România v°ar vrea cu orice chip sæ nu putefli sæ væ 
sustragefli de la aceastæ cerere ce v°o facem în numele a mii de colegi de ai 
dv. de la Barou øi Universitate.

În nædejdea cæ vefli primi øi cæ vefli veni, væ rugæm dar a ne ræspunde 
arætând øi titlul conferinflei dv. 

Primifli asigurarea sentimentelor mele distinse 
Preøedinta 

(ss) Alexandrina Gr. Cantacuzino

Dlui ministru Titulescu

Scrisoare, 20 septembrie 1929, prinflesa Alexandrina Cantacuzino, preøedinta 
Uniunii Intelectuale Române, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent al României la 
Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I 
(1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 276, p. 925.
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Alexandru Cantacuzino

„Nesuferit îmi este gândul de a væ fi adus vreo nemulflumire“

Str. Øtirbey Vodæ 78 
 Bucureøti, 1 mai 1931

Domnule ministru,
De douæ zile de când afli plecat mæ urmæreøte gândul cæ v°am supærat 

cu ceva. Cu ce, hotærât nu øtiu. Ce pot sæ væ afirm însæ, domnule ministru, 
øi de aceasta væ vefli convinge, este cæ inima mea n°a øovæit øi nu øovæieøte.

Faptul cæ n°am fost læsat sæ væ prezint omagiile mele, nu cade în 
vina mea.

Dacæ afli øti cât prefluieøte pentru mine puflinæ cælduræ sufleteascæ 
din partea dv. øi cât de nesuferit îmi este gândul de a væ fi adus vreo 
nemulflumire, mi°afli ierta, domnule ministru, øi aceastæ scrisoare øi ce am 
putut færæ voie greøi øi afli crede în afecfliunea øi devotamentul meu întreg.

(ss) Alex. Cantacuzino

Pe plic: 
Excelenflei Sale 
Domnului N. Titulescu
Hotel Ritz
Picadilly
London W.1

Scrisoare, Bucureøti, 1 mai 1931, Alexandru Cantacuzino cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
permanent al României la Societatea Nafliunilor, preøedinte al celei de°a XI°a 
sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 370, p. 1 078.
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Ioan Cantacuzino

„Adânca simpatie care mæ apropie de d°ta“

Institutul de Seruri øi Vaccinuri
„Dr. I. Cantacuzino“
Splaiul Dr. Carol Davila 4
Bucureøti

Bucureøti, 1.I. [1]928
 
 Dragæ prietene,

Pentru mine, una din cele mai dureroase consecinfle ale imobilizærii 
mele a fost cæ n°am putut sæ te væd øi sæ stau de vorbæ cu d°ta, în tot cursul 
anului trecut; nu°fli pofli închipui cât mæ resimt de aceastæ îndepærtare. Mi 
se pare cæ câteva convorbiri intime, fræfleøti, corespunzætoare cu adânca 
simpatie care mæ apropie de d°ta, mai ales în momentele de faflæ, ar fi fost 
bune, sænætoase øi pacifiante pentru noi doi. Nici astæzi nu mæ pot duce la 
d°ta ca sæ°fli spun din grai tot ce°fli doresc. Cel puflin fii convins cæ amintirea 
mea se îndreaptæ deseori cætre d°ta øi aø dori ca anul 1928 sæ se deschidæ cu 
speranfla cæ pe viitor schimbul de idei, de impresiuni øi de sentimente 
simpatice sæ devie cât mai des între noi. 

Cu toatæ afecfliunea mea
(ss) Dr. I. Cantacuzino

Scrisoare, Bucureøti, 1 ianuarie 1928, dr. Ioan Cantacuzino cætre Nicolae Titulescu, 
ministru al Afacerilor Stræine al României, delegat permanent al României la 
Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I 
(1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 195, pp. 789–790.
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P.E. Cantilli

„O îmbærbætare øi o speranflæ în situaflia de°a dreptul criticæ a 
nefericitei noastre flæri“

 Dragæ domnule Titulescu, 
 Realegerea dumneavoastræ la preøedinflia Adunærii Generale a Ligii 
Nafliunilor îmi oferæ ocazia sæ væ reînnoiesc urærile ce vi le transmiteam 
anul trecut, la aceeaøi vreme, iar în circumstanflele actuale, cu øi mai mult 
entuziasm. 
 Acord, într°adevær, realegerii dumneavoastræ o importanflæ mai 
mare decât aceleia care, dupæ pærerea mea, s°ar fi cuvenit primei numiri în 
înalta misiune ce îndeplinifli cu atâta demnitate øi strælucire. Este o 
îmbærbætare øi o speranflæ în situaflia de°a dreptul criticæ a nefericitei noastre 
flæri… 
 Sæ træieøti!

(ss) P.E. Cantilli

Scrisoare, Bacæu, 10 septembrie 1931, P.E. Cantilli cætre Nicolae Titulescu, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent 
al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/
George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Cores
pondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, 
Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 396, 
p. 1 114.

Mateiu I. Caragiale

„Dalai°Lama în pijama albastræ“

1928.
Bucureøti – 15 aprilie 1928: Punându°mi puflinæ rânduialæ în tre

burile mele, m°am gândit cæ ar trebui sæ mæ folosesc de zæpæceala, de 
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talmeø°balmeøul øi de învælmæøeala ce alcætuiesc veritabila regenflæ a 
României, spre a intra în cariera diplomaticæ.

Niciodatæ împrejurærile nu°mi pæruseræ mai priincioase. În cabinetul 
actual, la Justiflie1, Stelian Popescu, cæruia, se vor împlini curând cinci ani, 
îi datoresc o splendidæ cælætorie gratis în Suedia; la Muncæ2, doctorul Lupu, 
cæruia i°am fost acum nouæ ani øef de presæ (la Interne); la Afacerile Externe, 
vechiul meu prieten, Titulescu.

Îl væzusem de câteva ori pe Stelian Popescu, aø fi putut la fel de 
lesne sæ°l væd pe doctorul Lupu, frate°sæu Costache numærându°se printre 
prietenii mei, singur Titulescu îmi scæpa. La 2 ianuarie, anul acesta, o 
øtersese la San°Remo spre a°øi termina acolo convalescenfla. Douæ sæptæmâni 
mai târziu, tocmai øi la aceeaøi oræ (21,40), plecam øi eu spre a°l ajunge din 
urmæ. […].

San°Remo. Constelaflia simetricæ a reverberelor dintr°o piaflæ 
mi°aratæ cæ am sosit.

Trag la hotelul „Royal“ în care Eliza Sion, soacra mea, s°a stins din 
viaflæ. Mi se dæ acolo camera nr. 107, la întâiul, cu o vedere pieziøæ spre 
mare, excelentæ cameræ.

A doua zi de dimineaflæ (vineri 20) mæ dusei la hotelul „Miramare“, 
ospætærie puflind a unturæ arsæ. La poartæ un drapel românesc fæcea perechea 
unuia italian. Mi se înlesni sæ vorbesc unui domn Halchiny, pe care°l luai 
drept diplomat øi care nu era decât inginerul cæilor ferate române, con
ducætorul vagonului ministerial, care era garat afaræ, pe o linie neacoperitæ 
din staflie. Restul celor care°l însofleau pe ministru zburase ca vântul pe 
Riviera francezæ unde se petrece. Aflai cæ Titulescu ieøise, ceea ce nu era 
adeværat. Fu exclus sæ pot sæ°l væd dupæ°amiazæ. Comnen3, sosit de la Berna 
spre a conferi cu privire la chestiunea optanflilor unguri, se închisese cu 
Titulescu de la orele 14 pânæ la miezul nopflii. A doua zi (sâmbætæ 21) 
întâlneam înainte de amiazæ pe Comnen, care fæcea o micæ plimbare cu 
Øchiopul4 – ardelean care, dupæ câteva aventuri, a intrat în diplomaflie øi 
aduce preflioase servicii în calitate de consilier tehnic. Mi°am deschis inima 
lui Comnen, care mi°a dat pe deplin dreptate, asigurându°mæ de toatæ via 
lui simpatie, pe care l°am rugat sæ o creadæ reciprocæ. Dupæ plimbare, 
aflându°mæ în grædina hotelului pe care linia de cale feratæ o desparte de 
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mare, cu Comnen øi Athanasiu5, secretar sau consilier de legaflie, am avut 
întâia oaræ cinstea de a°l zæri pe ministru, într°o scurtæ apariflie pe un balcon 
de la etajul al patrulea: Dalai°Lama în pijama albastræ, flipând cu vocea lui 
de eunuc la Comnen sæ urce, ridicându°øi braflele cætre cer. Seara, Comnen 
îmi spusese cæ i°a vorbit cælduros de mine øi avusese impresia cæ Helsingfors, 
post pe care îl râvneam eu, fusese deja dat. Athanasiu îi vorbise øi el øi le 
spusese amândorura cæ mæ va primi, dar færæ sæ precizeze nimic. Duminicæ 
22, aflând cæ Titulescu avea sæ coboare ca sæ ia masa, m°am dus fireøte la 
„Miramare“. Am dat de toatæ liota, afaræ de Titulescu. N°am fost surprins 
de tonul pe jumætate ostil al dnei Titulescu, care aproape cæ m°a certat 
pentru cæ am întreprins acest lung voiaj pentru nimic altceva decât doar 
sæ°l væd pe bærbatu°sæu, care e în aøa fel øi în aøa mæsuræ de ocupat încât ea 
însæøi abia dacæ°l poate vedea. I°am ræspuns cæ toatæ aceastæ deplasare n°a 
însemnat pentru mine decât o cursæ de tram. Voiam sæ mæ folosesc de 
prilej pentru a°i strecura un cuvânt în favoarea imbecilului de frate°su, 
George6: mi°a ræspuns acru cæ persoanele din familia sa i se adreseazæ de°a 
dreptul ei. Îøi va fi amintit de mine, câteva sæptæmâni mai târziu, aflând de 
sinuciderea nefericitului bæiat al lui George, licean de øaisprezece ani. Am 
scurtat convorbirea øi m°am retras. Mi°a pærut ræu cæ am pierdut plecarea 
lui Comnen, care a avut faflæ de mine o purtare mai mult decât desævârøitæ; 
nu øtiu dacæ e din neamul împæraflilor, dar în ceea ce priveøte loialitatea øi 
caracterul, le°ar face cinste. M°am hotærât sæ nu mai pun piciorul la 
„Miramare“ øi sæ mæ mærginesc, doar, sæ°i scriu lui Titulescu.

Luni 23, cum ploua, dupæ dejun, m°am dezbræcat ca pentru noapte 
øi m°am bægat în pat. Aflipeam când, la orele 15 øi un sfert, aud bætându°se 
la uøa mea. Mi se anunflæ cæ ministrul îmi telefoneazæ sæ viu. Mæ°mbrac în 
câteva minute øi o pornesc spre „Miramare“, sceptic tot timpul, pânæ în 
clipa când trec pragul biroului de lucru al lui Titulescu, semænând cu o 
cabinæ de vapor. Sergiu Neniøor, nepotul lui Titulescu, m°a primit foarte 
amabil.

Titulescu mi°a spus cæ am fæcut bine cæ m°am adresat lui de°a 
dreptul øi mi°a fægæduit sæ facæ tot ce°i va fi cu putinflæ spre a°mi împlini 
dorinfla. Contrar celor ce mi s°au povestit cæ e foarte nervos, cæ nu lasæ pe 
nimeni sæ vorbeascæ øi cæ vorbeøte numai el, m°a ascultat, m°a întrebat, 
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mi°a cerut detalii. Despærflindu°ne, mi°a spus sæ prezint respectele sale 
sofliei mele. Cu toate cæ mi°era puflin ræu în acea zi, am  fost mai clar, mai 
ferm øi mai net ca niciodatæ, [øi chiar] dacæ aø fi învæflat pe dinafaræ tot 
ce°am spus, n°aø fi fæcut°o mai bine. Øi dacæ rezultatul a fost nul, aceasta o 
datoresc, în mare parte, nevolniciei lui Stelian Popescu, care probabil m°a 
pæræsit sau, cel mult, a acflionat în urmæ, dupæ întoarcerea lui Titulescu la 
Bucureøti, slab, cu indiferenflæ øi încæ, repet, dacæ o fi fæcut°o.

În timpul convorbirii noastre, am bægat de seamæ cum Titulescu 
strângea în mânæ o batistæ de mætase neagræ øi mi°am adus aminte de cele 
ce°mi spusese Gambara cæ øtie de la o rudæ a lui Titulescu, cum cæ acesta 
ar fi cocainoman.

Mateiu I. Caragiale, Jurnal 1927–1935, în Al. Oprea, Mateiu I. Caragiale – 
un personaj. Dosar al existenflei, Muzeul Literaturii Române, 1979, pp. 4, 6, 12, 
14, 16.

NOTE

1 În cabinetul condus de Ion I.C. Brætianu, a ocupat postul de ministru de Justiflie (21 iunie 
1927–3 noiembrie 1928). 

2 În acelaøi cabinet, dr. Nicolae Lupu ocupa postul de ministru la Muncæ, Cooperaflie øi 
Asiguræri Sociale. 

3 Nicolae Petrescu°Comnen.
4 Ioan Iosif Øchiopul (1876–1946). Jurnalist, istoric øi diplomat român.
5 George Anastasiu (?).
6 Gheorghe Burcæ. A avut ca frafli: Aurelia (Aurica); Ecaterina (Catherine); Constanfla; Eugen; 

Lucreflia (Crefli); Lucia (Lucette) – cf. Mihai Sorin Rædulescu, Nicolae Titulescu – desluøiri 
genealogice, în „Arhiva genealogicæ“, I (VI), nr. 1–2, 1994, pp. 65–73 + Anexa 1–5.
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Mateiu Caragiale

„Acest lungan cu cap de reptilæ; a pus parcæ definitiv gheara pe 
jucæria diplomafliei øi alflii nu se mai pot bucura de ea“

1935
3 ianuarie
[…]. Ajung la Capøa puflin dupæ 11. Conversaflia e deja în miezul 

politicii, se împlineøte un an din guvernarea lui Guflæ1. Ascult bilanflul 
acestui regim caraghios, plin de miniøtri mincinoøi. Printre care cel de la 
Externe2, le malin des malins3. Caut sæ°l întâlnesc de la Cræciun – e ba la 
Geneva, ba la Tituleøti, ba ræcit. Voi încerca sæ°l cultiv în locul lui pe 
Goga, mai agreat de Carol decât îngâmfata gælbejituræ de pe Jiu. Care trage 
sforile pentru a se pune în fruntea unui cabinet zis naflional.

19 ianuarie
[…]. Ies pe Pod, o iau spre dreapta, merg sæ dejunez la Corso. 

Chiar lângæ intrare, la masa straønicilor folliculaires ai Cuvântului, îl væd 
pe Uhry4, abia întors. Mæ invitæ alæturi. Ezit puflin, apoi mæ aøez – cu Uhry 
pofli sta øi printre mitocanii din Obor, te protejeazæ flinuta øi aplombul lui, 
impresia de trimis al unei forfle oculte pe care o împræøtie în jur.

Nu øtiu ce eveniment se produsese, discutaseræ øi træseseræ concluzia: 
Titulescu nu va mai sætræpi mult la Externe, e condamnat. […]

Extraordinaræ coincidenflæ cu discuflia de la Corso; verific în agende 
øi constat cæ sunt azi sunt exact øapte ani de când coboram din tren la San 
Remo sæ°l întâlnesc pe Titulescu. Mi°l reamintesc în toatæ urâflenia lui øi 
mæ întreb la ce s°o fi gândit Paul Valéry când a spus cæ e figura cea mai 
extraordinaræ întâlnitæ vreodatæ. Tocmai românaøul nostru, ce babillard? 
fiineam mult sæ°l prind, sæ am o discuflie cu el – mais il m’échappe comme 
une anguille5.

Cum ajunsesem sæ°l vânez? Magia diplomafliei; gândeam prin 1928 
cæ ar trebui sæ intru øi eu în branøæ. Cu aceastæ idee în minte, fac o serie de 
vizite, lui Stelicæ6 la Justiflie, lui Costache Lupu la Interne, generalului 
Nicoleanu la Prefectura Polifliei, lui Aristide7 øi încæ altora. Dar tartorul era 
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Titulescu. Øi acesta o øtersese la San Remo spre a°øi termina acolo o 
convalescenflæ dubioasæ.

Aøadar cumpær bilet de tren øi pe 19, ca azi, dupæ ce traversez 
Triestul, ajung la destinaflie. Mæ cazez la Hôtel Royal unde petrec trei zile, 
mâncând moluøte øi bând Löwenbräu, færæ sæ°l væd pe satrap. Adicæ sæ nu 
mint: într°o dupæ°amiazæ apæru un moment, Dalai°Lama în pijama 
albastræ, la balconul de la al patrulea etaj, flipând ceva cu vocea lui de 
eunuc. Izbutesc sæ fiu chemat de ipochimen abia pe data de 23. Mæ prezint 
în grabæ, având „Bene Merenti“8 la butonieræ. Politefluri, promisiuni; mæ 
conduce la ieøire tamponându°øi buzele cu o batistæ neagræ, mirosind ca un 
leø îmbælsæmat.

Iau trenul de întoarcere øi, mi°amintesc foarte bine, în vagonul 
restaurant mæ acosteazæ madame Veturia9, apriga ministresæ. Elle court sur 
le haricot10, dar trebuie sæ notez cæ a avut francheflea sæ°mi spunæ, definindu°l 
pe fandositul oltean pe care°l vizitasem: un gibier de potence11. Îl judeca 
bine, nu realizasem nimic, nu primisem decât o promisiune vagæ.

25 februarie
Turneu de cumpæræturi pe Doamnei, cu Uhry. Cæmæøi albe de la 

Lucian, ghete fine de la Turcu. Apoi Athénée Palace. Ræsfoim gazetele: 
Titulescu pleacæ la Paris pentru discuflii cu Laval. Ia trenul într°acolo øi 
preøedintele Beneš al Cehoslovaciei. Franfla leagæ øi dezleagæ; ea va dicta 
paøii Europei în urmætorii cincizeci de ani – fline continentul la respect 
prin formidabila cavalerie blindatæ a celor 3.000 de chars Renault, noul 
model Somua, cu tun de calibrul 47. Uhry e impresionat de puterea gurii 
de foc.

În ce mæ priveøte, eu sunt furios: nu avansez deloc în contactarea lui 
Titulescu. Pleacæ mereu prin stræinætæfli, ahtiat sæ°øi procure tone de mobilæ 
veche; asta e patima lui, nu diplomaflia. Mæ întreb cum de e omul zilei, cela 
sent le rance12. Un parvenit gæunos.

Parvenitismul e blestemul României, doar parvenifli în politica ei. 
Azi juvetele ebenist, ieri ploieøteanul Take13, feciorul lui nea Ghiflæ°Øapte 
Pantaloni; mi°aduc aminte cu greaflæ de el – cum a putut pætrunde în 
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selectul club conservator un individ de aøa sorginte? Nu e de mirare cæ 
berarul meu14 îi fæcea campanie la votul din 1908.

Iar acum, ocupæ scena progenitura boiernaøului din Tituleøti! Nu 
mai existæ politicieni de fineflea øi eleganfla Conului Alecu15. Orice învârtit 
de talia unui Costea Bratu din Fundulea poate conduce România.

26 februarie
[…]. Niciun zvon privind debarcarea lui Titulescu, se pare cæ 

ipochimenul e de neînlocuit. Izbuteøte sæ pæcæleascæ pe toatæ lumea, de la 
rege la ultimul gazetæraø, dar øi pe gægæuflii de la Geneva, învârtind douæ 
vorbe: éventualité et possibilité16. Probeazæ cu aste douæ vorbe diplomaflie 
înaltæ, bunæ de ameflit pe un d’Ormesson, care°l consideræ o personalitate. 
Vax.

Dar olteanul a devenit obsesia Comisiei de la Sibiu, suntem la 
cheremul îngæduinflii lui. Trebuie sæ°l convingem cumva, deøi ne evitæ 
total. S°a înflepenit în poziflia de a nu consilia, nici mæcar indirect, actul 
Uniunii. Suntem, de fapt, în situaflia cæ pândim cæderea guvernului, pentru 
a umbla cu altcineva.

6 martie
[…] Aud la Radio øtirea privind noile misiuni române în America 

Latinæ; Titulescu miøcæ.
Sæ intru totuøi în diplomaflia lui? Sunt unii parcæ fæcufli pentru 

asta – iatæ, în cauza noastræ, ingeniosul Uhry sau pragmaticul Halmaghy. 
Mi°amintesc cum lucrau ei acum cinci ani în problema reparafliilor 
maghiare – oferte øi contraoferte, pertractæri dupæ cortinæ øi în culise.

12 martie
[…] Nicolas îmi dæ dreptate; l°a væzut de curând pe maimufloiul 

din Tituleøti; îøi asortase la o jiletcæ paøoptistæ pantaloni O’Rosen, ultima 
croialæ a Parisului. Urâflenia lui era mai izbitoare. Sælta mereu de pe cap, la 
cunoscufli øi necunoscufli, caraghioasa pælærie cu boruri groase, descope
rindu°øi scæfârlia nedezvoltatæ. Il est la fable du quartier17.
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22 martie
[…] Trec pe la Capøa, comand un filtru, citesc ziarul; Reza Pahlavi 

desfiinfleazæ vælul de faflæ pentru femeile Iranului; ucigaøul din strada 
Arcului a fost prins; Titulescu pleacæ la Belgrad øi Bratislava. Am de la 
Adrian18 confirmarea cæ olteanul nostru îøi umple casele cu vechi fotolii 
franfluzeøti, pentru care trædeazæ o adeværatæ manie. E convins cæ dacæ stai 
într°un jefl Louis Bourbon eøti mai ager la minte.

11 aprilie
[…] Curând se trece însæ la politicæ: Anglia e foarte activæ, Eden 

viziteazæ Moscova; øi Titulescu va face un drum la Kremlin, dar ræs punde 
mai înainte chemærii francezilor mergând la Stressa, galician obedient 
cum e.

Zilele trecute s°a anunflat iar examen pentru diplomafli. Dar nu tot 
aøa cum a fost numit Lucæ Sturdza19? Øi cine nu øtie ce mare huligan a fost 
Lucæ Sturdza? Când a plecat spre post, în loc sæ ajungæ la Liège, a ajuns la 
Veneflia, în loc sæ depunæ un sfert de milion la casieria legafliei, a cheltuit 
jumætate în chefuri. Øi nici n°a pæflit nimic, l°a scæpat familia.

Ce øanse pot avea eu? Politica gælbejitului oltean e de a îndepærta 
elita de ambasade recurgând la examinæri. Sunt nevoit sæ lupt pentru 
vremuri mai bune; voi cæuta sæ°mi extind rolul în cadrul Comisiei Mixte.

16 august
[…] Nu pot sæ nu°l admir; ce bluff Actul din 4 ianuarie20! Sau 

chestia ruseascæ: bietul conte Poklewski21 scotea cu dalta de pe frontonul 
legafliei pajura imperialæ, când vine aghiotantul lui Carol sæ°l invite la Palat, 
ca ambasador în funcflie; iar a doua zi Titulescu urma sæ dejuneze cu 
mujicul Ostrovski22, trimisul lui Litvinov23 la Bucureøti! Olteanul numai 
cæ nu turbase.

În legæturæ cu asta, zvonul privind venirea lui la guvernare e teribil. 
Poate însemna moartea proiectului nostru; Titulescu o fline pe°a lui: 
România nu se rupe de alianflele sale. Adicæ de lanflul slav. De ce l°ar de
semna monarhul pe unul ca el prim°ministru? Carol poate fi marele rege 
din est, fiindcæ are în mânæ cheia Mærii Negre, umilindu°i astfel pe Petru 
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al Iugoslaviei, pe Boris al Bulgariei øi pe Zogu al Albaniei, ignorându°i pe 
Masaryk24 al Cehoslovaciei øi pe Mościcki25 al Poloniei. Te asigur, dragæ 
Herr Direktor26, zvonul e o diversiune a liberalilor, care vor sæ se curefle de 
ideile toxice ale Jupânului.

7 septembrie
[…] Nu citesc mai nimic din scrierile contemporanilor, nu citesc 

opera niciunui român de altfel. Nu pot citi româneøte. Sæ nu fi fost 
Titulescu starostele galicismului, aø fi trecut râul cu luntrea lui Baudelaire. 
Iatæ cum un oltean oarecare, færæ pic de genealogie, îmi otræveøte dorinfla 
de a fi francez pânæ la capæt.

19 septembrie
[…] Dupæ dejun, catadicsesc sæ ræmân în salon; caut pe scala 

Philipsului o transmisiune de concert. Dau peste un interview cu Titulescu. 
Mæ agaseazæ mult acest lungan cu cap de reptilæ; a pus parcæ definitiv 
gheara pe jucæria diplomafliei øi alflii nu se mai pot bucura de ea. Pærerea lui 
în problema partidelor e însæ de reflinut. Într°adevær, ce rol vor avea acestea 
în noua noastræ organizare statalæ?

1 octombrie
[…] Am procurat biletele. Cumpæram lenjerie în pasagiul Macca 

de la Neumann, când îl væd pe Uhry. Îl urmez prin prævæliile lipscæneøti 
sæ°øi asorteze øi el garderoba de cælætorie, fiindcæ va însofli delegaflia lui 
Titulescu la Moscova. Ne întrebæm cum se va descurca europeanul nostru 
færæ magicul lui fauteuil, deøi pe rusnac nu°l faci cooperant doar aøezându°l 
într°un Louis XVI. În dugheana lui Marinescu, privesc pe Uhry probând 
un guler de blanæ – mi se pare frumos ca un conte polonez, meritæ sæ°i 
lucrez un blazon pe mæsuræ.

23 octombrie. Asearæ târziu se încheie dijmuitul. Dar nemernicul 
de Chiroiu27 mæ anunflæ cæ el pleacæ la Bucureøti, la særbætoarea aviafliei; se 
pare cæ Titulescu personal a invitat un batalion de boløevici care vor særi cu 
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paraøutele la Bæneasa. Spectacol mare. Nu înfleleg de ce tolereazæ Guflæ 
comedia asta.

15 noiembrie
[…] În primævaræ voi lua øi eu drumul Germaniei, pe cheltuiala 

Comisiei Mixte. Proiectul de constituflie federalæ e întocmit, mai trebuie 
convenit textul proclamafliei cætre români øi maghiari. În ziua când Regele 
o va citi, vom avea o realizare mai impresionantæ decât România Mare. 
Din pæcate, clipa aia întârzie din cauza liberalilor; æøtia nu pot fi asociafli 
acfliunii – dupæ cum øtii, Ionel28 al lor e mânjit de isprava ocupærii 
Buda°Pestei! Adormitul de la Florica nu s°a putut abfline, la spartul târgului, 
sæ nu°øi scuture cizmele pe caldarâmul imperial.

Dar sæ°fli spun numele contracandidaflilor mei la misiunea germanæ 
de anul viitor: tot un Lugoøianu29, tot un Djuvara, tot un Mavrocordat. 
Aøa lume atrage ideea diplomafliei secrete! Le°aø læsa°o bucuros pentru una 
oficialæ, de rutinæ. Dar pe asta nu pot conta, atâta vreme cât Titulescu e cel 
care îmbrobodeøte cancelariile din Quai d’Orsay øi din Whitehall. La 
mazilirea lui contribuie acum mulfli, de la principul Valentin30, la Victor 
Antonescu øi Cesianu31, însæ eu unul mæ bizui mai mult pe jidæncufla32 lui 
Carol – cum l°a jucat ea pe Mihalache aøa îl va juca øi pe maimufloiul din 
Tituleøti.

29 noiembrie
[…] Observ cæ de la un timp mæ lipsesc de unele investigaflii, mai 

ales dacæ ele cer øi ceva agitaflie. Nu aveam indolenfla asta cu ani în urmæ. 
Acum nu m°aø mai repezi la San Remo doar pentru a°i împrospæta 
marflafoiului Titulescu memoria.

3 decembrie
[…] N°am putut nici azi ieøi deloc. Vremea s°a înræutæflit mult, 

aø strica fafla pantofilor pe aøa o lapoviflæ. Amân pentru mâine întâlnirea 
cu Adrian, îl contramandez øi pe Francis33, ræmân în cititul gazetelor – 
Titulescu e dispus sæ prezideze un cabinet naflional care sæ uneascæ dreap
ta øi stânga; ca premier, se pregæteøte sæ°i punæ faflæ în faflæ pe Iosif 
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Vissarionovici34 øi pe Hitler, cærora speræ sæ le fie mijlocitor. Paiaflæ 
dâmbovifleanæ. Dar face ce face øi ræmâne deasupra, il fait la planche35.

Ultimele însemnæri ale lui Mateiu Caragiale însoflite de un inedit epistolar, precum 
øi indexul fiinflelor, lucrurilor øi întâmplærilor în prezentarea lui Ion Iovan, Editura 
Curtea Veche, Bucureøti, 2008, p. 7, passim.

NOTE

1 Gheorghe Tætærescu.
2 Nicolae Titulescu.
3 Dracul dracilor. (fr.)
4 Rudolf Uhrynowsky, bun prieten al lui Mateiu Caragiale. Dupæ 1933 îndeplineøte misiuni 

pentru Comisia Mixtæ româno°maghiaræ, servind cauza unirii celor douæ flæri prin aceeaøi 
monarhie. L°a sprijinit pe Mateiu Caragiale în obflinerea unor ordine stræine: „Sf. Ana“ (rusesc), 
„Roza Albæ (finlandez) øi „Leul“ (norvegian). [n. I.Iovan]

5 Dar îmi scapæ ca un flipar. (fr.)
6 Stelian Popescu.
7 Aristide Blank (1883–1961). Bancher român. Proprietarul Bæncii Marmorosch Blank. 

Fondatorul Editurii Cultura Naflionalæ.
8 Medalie primitæ „pentru scrieri literare“ la 5 august 1913, fiind øef de cabinet al ministrului 

Lucrærilor Publice, Alexandru Bædæræu. [n. I.Iovan]
9 Veturia Goga, soflia lui Octavian Goga.
10 Importunatæ (fr.)
11 Un candidat la spânzurætoare. (fr.)
12 Miroase a rânced. (fr.)
13 Dumitru (Take) Ionescu.
14 Ion Luca Caragiale.
15 Alexandru Marghiloman.
16 Eventualitate øi posibilitate. (fr.)
17 Este de râsul lumii. (fr.)
18 Adrian Maniu, scriitor.
19 Mihail (Luca, Lucæ) R. Sturdza.
20 La 4 ianuarie 1926, Parlamentul ratificæ, cu 231 de voturi pentru øi 3 contra, hotærârea 

Consiliului de Coroanæ privind aprobarea renunflærii principelui Carol la Tronul României 
(„Actul de la 4 ianuarie“) øi recunoaøterea prinflului Mihai (pe atunci în vârstæ de numai 4 ani) ca 
principe moøtenitor al României, coborâtorul direct øi legitim în ordinea de primogenituræ 
bærbæteascæ a regelui domnitor. Pe timpul minoratului lui Mihai se instituie o Regenflæ, aflatæ sub 
influenfla liberalilor, øi formatæ din patriarhul Miron Cristea, preøedintele Înaltei Curfli de Casaflie 
øi Justiflie, Gheorghe Buzdugan (din 1 octombrie 1929, în urma decesului sæu, a fost numit 
Constantin Særæfleanu), øi principele Nicolae, fratele lui Carol.
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21 Stanislav Alfonsovici Poklewski°Koziell (1868–1937). Diplomat rus. Secretar de legaflie la 
Tokyo. Consilier de legaflie la Londra. A jucat un rol important în intrarea Rusiei în Antanta. 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Rusiei la Teheran (1910) øi Bucureøti (1913). A 
purtat negocierile cu Ion I.C. Brætianu în vederea intrærii României în Primul Ræzboi Mondial. 
Dupæ revoluflia rusæ (1917), a ræmas pe pæmânt românesc, reprezentând neoficial interesele 
ruøilor în România, pânæ în anul 1934. Din 1932, a fost recunoscut ca reprezentant al Oficiului 
Nansen pentru refugiafli din România.

22 Mihail Semionovici Ostrovski.
23 Maksim Maksimovici Litvinov.
24 Tomáš Garrigue Masaryk.
25 Ignacy Mościcki (1867–1946). Chimist, om politic øi de stat polonez. A absolvit Politehnica 

la Riga. În perioada studenfliei, s°a alæturat organizafliei ilegale de stânga „Proletariat“. Dupæ 
terminarea studiilor universitare a revenit la Varøovia, dar a fost ameninflat de poliflia secretæ 
flaristæ cu închisoarea pe viaflæ în Siberia øi a fost forflat sæ emigreze în 1892 la Londra. Asistent la 
Universitatea Catolicæ din Freiburg (Elveflia), unde a patentat o metodæ necostisitoare de 
producere industrialæ a acidului nitric. În 1912, s°a mutat la Lvov, unde a acceptat Catedra de 
chimie fizicæ øi electrochimie tehnicæ la Politehnica din localitate. În 1925, a fost ales rector al 
Politehnicii, dar s°a mutat în curând la Varøovia pentru a°øi continua cercetærile la Politehnica 
din Varøovia. Dupæ lovitura de stat din mai a lui Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki – odinioaræ 
asociat al lui Piłsudski, în Partidul Socialist Polonez – a fost ales de cætre Adunarea Naflionalæ 
preøedinte al Poloniei (4 iunie 1926–17/20 septembrie 1939). Dupæ moartea lui Piłsudski, 
Mościcki s°a impus ca figura conducætoare cea mai moderatæ, în opoziflie cu mareøalul 
Rydz°Śmigły. La sfârøitul lui septembrie 1939 a pæræsit Polonia ocupatæ de trupele hitleriste; a 
primit azil în România. În decembrie 1939, i s°a permis sæ plece în Elveflia, unde a ræmas pânæ la 
sfârøitul ræzboiului.

26 Fost profesor al Universitæflii din Cluj, coordonator al seriei „Biblioteca germanæ de 
filosofie“. Este conducætorul unui discret Aøezæmânt al saøilor sibieni. Datoreazæ funcflia nu 
originii sale etnice, fiind român get°beget, ci lucrærilor publicate pe marginea istoriei comunitæflii 
de nemfli ardeleni [n. I.Iovan].

27 Florea Chiroiu, gospodar al comunei Fundulea, fost primar flærænist între 1928 øi 1933, 
activist local al lui Ion Mihalache. [n. I.Iovan]

28 Ion I.C. Brætianu.
29 Ion Lugoøianu.
30 George Valentin Bibescu.
31 Constantin (Dinu) Cesianu.
32 Elena Lupescu.
33 Francis Lebrun, publicist. Primeøte cetæflenia românæ în 1908, pe când era preøedinte al 

Asociafliei corespondenflilor de presæ stræini la Bucureøti, øi se stabileøte în România. [n. I.Iovan]
34 Iosif Vissarionovici Stalin.
35 Pluteøte. (fr.)
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Nicolae Carandino

„Titulescu depæøea clasificærile de acasæ“

De cu totul mai reduse proporflii era talentul, pânæ la urmæ omenesc, 
al lui Nicolae Titulescu. El a cæpætat repede, de altfel, o platformæ inter
naflionalæ, care falsifica liberul joc al competifliei pe plan naflional. Devenind 
un mare orator european, unul din aøii tribunei geneveze, Titulescu depæøea 
clasificærile de acasæ. Elocinfla lui, iniflial de facturæ universitaræ, s°a ampli
ficat cu anii øi cu obiønuinfla marilor adunæri. Arta cuvântului îl transfigura 
de altfel pe acest Titulescu, altminteri foarte puflin plæcut la vedere øi cu 
mâinile mereu plutind în aer, parcæ în cæutarea unei cobilifle. Succesele 
internaflionale n°au izbutit niciodatæ sæ°l înstræi neze. Îøi pæstra vorbirea 
verde olteneascæ, ba chiar obiønuinfla înjuræturilor de acasæ. Am evitat 
societatea lui, de teama reputafliei pe care øi°o fæcuse: se spunea cæ era tiran 
cu apropiaflii øi uneori direct vexatoriu. N°am avut prilejul sæ verific perso
nal experienfle care nu s°au consumat. Dar am avut în schimb ocazia sæ°i 
apreciez delicateflea. Când a fost înlocuit de Carol al II°lea, în mod brutal, 
de la Ministerul de Externe, ziarele din Capitalæ s°au græbit sæ°l laude pe 
succesorul lui, pe Victor Antonescu. Un singur articol a apærut în presæ cu 
elogiul „fostului“ – al meu. Întors în flaræ1 Titulescu a telefonat sæ vin sæ°l 
væd. Anticamera era plinæ de oficiali øi de neoficiali, de miniøtri stræini, de 
ziariøti internaflionali. Dar când Titulescu a deschis uøa øi m°a væzut, a 
strigat numele meu cât îl flinea gura øi m°a primit înaintea tuturora:

– Excuses°moi, messieurs…c’est un ami.2

Apoi m°a luat cu el în birou øi a început sæ înjure pe cei care îl 
„lucraseræ“:

– Sunt criminali. Nu°øi dau seama. Judecæ øi tu! Are flara bani sæ 
fabrice un nou Titulescu? Nu pun problema de valoare personalæ. Admit cæ 
au gæsit unul la fel, dacæ nu unul mai bun. Dar ca sæ°l faci cunoscut, ca sæ°i 
faci presæ, ca sæ°i faci relaflii, ca sæ°i creezi un piedestal, trebuie mulfli ani øi 
multe milioane. Dar ce øtiu ei? Cred cæ în Europa merge ca la Bucureøti!

Mai târziu a plecat în stræinætate øi nu l°am mai væzut.

N. Carandino, Nopfli albe øi zile negre (memorii), Editura Eminescu, Bucureøti, 
1992, pp. 183–184.
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NOTE

1 La 28–29 noiembrie 1937 – dupæ un turneu de conferinfle în Marea Britanie, Franfla øi 
Cehoslovacia –, Nicolae Titulescu, însoflit de câfliva colaboratori apropiafli, revine în România. La 
13 decembrie 1937 publicæ în ziarul „Universul“ articolul Eu øi Garda de Fier, în care se pronunflæ 
împotriva miøcærilor extremiste. În a doua parte a lunii decembrie participæ la alegerile generale, 
candidând în judeflul Olt pe listele Partidului Naflional fiærænesc. Adversitatea cu care este 
întâmpinat de cercurile guvernante de la Bucureøti, ameninflærile cu moartea din partea grupærilor 
extremiste, ca øi pericolul de a i se ridica cetæflenia românæ – datæ fiind intenflia sa de a publica 
lucrarea proprie Politica externæ a României – îl obligæ pe Nicolae Titulescu sæ pæræseascæ România 
în ultimele zile ale lui decembrie 1937, ræmânând în exil pânæ la moarte. În timpul øederii sale la 
Bucureøti, în decembrie 1937, Nicolae Titulescu a fost urmærit minut cu minut øi pas cu pas de 
Serviciile Secrete româneøti, acestea informând guvernanflii vremii despre orice întâlnire øi 
convorbire ale diplomatului român, despre orice telefon primit sau dat de acesta. Note informative, 
constituind 3 volume masive, se aflæ la ACNSAS, I 257796. Vezi øi George G. Potra, Nicolae 
Titulescu sub supravegherea serviciilor secrete  române (1936–1939), în „Periscop“, publicaflie 
editatæ de Asociaflia cadrelor militare în rezervæ øi în retragere din Serviciul de Informaflii Externe, 
an IV, nr. 2 (14), aprilie–iunie 2011, pp. 22–32.

2 Scuzafli°mæ, domnilor… este un prieten. (fr.)

Carol al II°lea

„S°a stins astfel o lungæ øi glorioasæ perioadæ a politicii noastre 
internaflionale“

1929

Paris, marfli, 8 octombrie
Se vorbeøte de candidatura1 lui Prezan2, a lui Oscar Niculescu3 øi 

Titulescu, cu toate cæ Prezan øi Titulescu au refuzat.

Paris, vineri, 18 octombrie
La Coesme4 miøunæ ziariøtii. Chiriflescu5 crede cæ soluflia ar fi o 

înflelegere cu Titulescu øi promite sæ puie un fitil, ca sæ am o întrevedere. 
Crede cæ Maniu împinge înspre republicæ.
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Paris, marfli, 22 octombrie
Dimineafla, vine Chiriflescu, el a fost la Titulescu øi i°a vorbit de 

mine. Titulescu declaræ cæ de la început a voit sæ mæ vazæ, dar, Øtirbey6, 
aflând de veste, Tata7 l°a împiedicat. El continuæ sæ fie dezgustat øi se crede 
neluat în consideraflie, dar, cu toate cæ are multæ dragoste faflæ de mine, e 
un malentendu care ar trebui risipit; ar fi zis cæ el se dæ de partea aceluia 
care plæteøte mai bine, zvon lansat de Barbu8; l°am pe Chiriflescu sæ°l 
dezmintæ. Dupæ amiaz, vine m°me Winburn, iar mai spre searæ mergem la 
cinema, „La collier de la Reine“, film francez, care ar fi putut fi foarte 
frumos.

1937

Luni, 3 mai – Sâmbætæ, 8 mai
Dupæ cum fac adesea în aceste zile de dupæ Paøti, am venit sæ 

m°odihnesc niflel în aerul întæritor al Sinaiei.
Totul ar fi bine, dacæ n°ar fi mutrele lui Ernest în consecinfla 

chestiunii lui Arthur9.
Repaus absolut; seara, adesea, cinema.
Dar nici aci n°am liniøtea doritæ. Dinu Cesianu e aci øi vine sæ mæ 

întreflie asupra lui Titulescu; ei se duømænesc reciproc. E adeværat cæ marele 
cancelar nu poate înghifli cæ nu mai e în guvern øi, prin numeroøii lui 
prieteni, face intrigi. Iatæ ce povesteøte Dinu.

El a øi prevenit Guvernul asupra acestor agitafliuni, dar acesta n°a 
luat nicio mæsuræ. Are contact continuu cu fiara, prin emisari. Tofli românii 
care merg în stræinætate, pânæ øi H. Catargi10, s°au dus sæ°l vazæ la St.°Moritz; 
afaræ de Argetoianu, are contact cu tofli. Pentru a°øi aduna arme interne øi 
externe, are contact cu Stelian Popescu. La 3 mai, l°a væzut pe Øtirbey, la 
Ritz11, între 6–7 continuæ contacturi cu unii de la Afacerile Stræine, 
Cantemir12, Niculescu°Buzeøti, Hiott13, Athanasiu14, îi dau copii dupæ 
telegrame. Barbu Øtirbey ar fi declarat: „Eu pe Regele Carol nu°l recunosc 
øi nu°l voi recunoaøte niciodatæ, totuøi mæ îngrijoreøte gândul ce o fi când 
nu va mai fi“. Georges Mandel a repetat cæ Titulescu a zis: Jamais je n’ai 
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été tellement d’acord avec le Roi Carol, il ne veut pas de moi, moi je ne veux 
pas de lui15.

Titulescu a sosit la Paris sâmbætæ, 24 aprilie, a dejunat la Blum, cu 
Delbos, vineri a fost [la] Quai d’Orsay. A insistat sæ°l vadæ pe Dinu 
[Cesianu]; ce spune se bate cap în cap [cu] ce a spus, discutæ contrariul de 
ce zicea ca ministru în funcflie. Are un sistem de legæturæ cu fiara, prin care 
øtie tot ce se petrece la Palatul Sturdza.

Teza lui Titulescu este cæ: 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.16

Teza a impresionat. El n°are numai prieteni, deci succesul n°a fost 
general. Sunt îndoieli asupra sinceritæflii lui. Se crede cæ face un joc personal. 
Este el un campion al democrafliei sau [e] o acfliune de ræzbunare? A væzut 
tofli ziariøtii øi articolele sunt aøa°zis dictate de el. Mircea17 e acuma 
corespondent al „Daily Mail“. Dæ bani în dreapta øi stânga (20.000 lui 
Buré18). N°o fi o conivenflæ cu Frontul Popular? Mai zice cæ Beck ar fi fæcut 
acorduri cu România în ideea de a ne atrage de partea Germaniei; a 
mærturisit cæ nu el a zis asta, ci cæ øtirea ar fi fost adusæ la Paris de [Joseph]19 
Paul°Boncour. El duce un lux extraordinar.

În Anglia continuæ legæturile cu cei mari, Eden øi Vansittart.
A mai zis: „Eu pot oriøicând sæ fiu bine cu Garda de Fier, deci sæ nu 

fac un acord cu Berlinul, dar s°o fac eu, cæci Franfla are încredere în mine 
øi nu în altul“. Va pleca la Londra în primele zile din iunie, aøteaptæ sæ flie 
vreo 6 conferinfle pe la universitæfli, se laudæ cæ va face mai mult în Anglia, 
decât la Paris, pentru cauza democrafliei.

Dinu [Cesianu] are convingerea cæ se va întoarce în septembrie. 
Titulescu zice cæ nu acceptæ sæ intre în niciun guvern, nici cu naflio
nal°flæræniøtii. N°au nevoie de el, cæci vor avea tot concursul lui, nu acceptæ 
decât SDN.20 El e titular la SDN, fiind numit prin decret. Nu vrea sæ 
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participe la nimica pânæ nu va lua cuvântul în România, øi aceasta cu 
ameninflæri.

Povesteøte cæ sa tête est mise au prix21 ca [un] campion al democrafliei, 
al politicii franceze øi internaflionale. Front comun cu Franfla pentru 
democraflie. Mandel a zis: Il fait l’impression de faire son Venizelos22.

Se întâlneøte cu Maniu, pe care îl consideræ ca un om de caracter. 
Face propagandæ contra lui [Victor] Antonescu. Alæturat, unele completæri. 
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 du 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 paraîssait pas assez claire pour les 
dirigeants de la politique française.

Un fait curieux est à noter: le bienveillance extraordinaire et même 
excessive montrée envers Titulescu par le chef de la section extérieure à 
„l’Humanité“ communiste, Gabriel Péri23. 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 droit, mais il est connu personnellement comme acceptant 
de susbsides de la part de l’Ambassade de l’URSS à Paris.

On avait résolu définitivement d’arranger la visite de Titulescu dès que 
les résultats du séjour du colonel Beck à Bucharest ont été signalés au Quai 
d’Orsay par la Légation de France en Roumanie et par le Ministère des Affaires 
Etrangères de la République de Tchécoslovaquie. 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 solidité de la Petite 
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Entente. Prague avait formulé cette thèse très crûment et Osusky parla 
ouvertement à Delbos d’une „rupture définitive de la Petite Entante“ préparée 
par Beck pendant son sejour en mois de Mai à Rome.

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 Répu
blique – tout cela supposait que l’arrivée de Titulescu à Paris prenne une 
envergure beaucoup plus grande qu’un simple visite d’un ancien ministre des 
Affaires Etrangères d’un pays ami. En effet, les premiers pas de Titulescu ont 
donné à sa visite une signification politique d’actualité réelle.24

Miercuri, 12 mai
Dupæ masæ, Victor Antonescu, încæ foarte plictisit de cele ce le°a 

fæcut Titulescu la Paris, are totuøi impresia cæ se dreg lucrurile.

Luni, 17 mai
În drum spre Geneva, Rüstü Aras s°a oprit, de douæ zile, aci, în 

Bucureøti; l°am avut astæzi la masæ. E trepeduø într°adevær, dar mult mai 
agreabil de când nu°l mai agitæ în continuu Titulescu. Væd cu plæcere sæ se 
înflelege bine cu [Victor] Antonescu.

Joi, 20 mai
Dupæ masæ, Victor Antonescu, care pleacæ în curând la Geneva, 

pentru sesiunea Consiliului. Îmi vorbeøte din nou de insuficienfla lui Dinu 
Cesianu la Paris. Lucru care, de altfel, sunt în parte de acord cu el øi poate 
cæ, dupæ 7 ani, ar putea sæ fie schimbat. Dar a fost un fidel în zilele negre 
øi va trebui gæsitæ vreo compensaflie. Cred cæ am dreptul de a cere aøa ceva, 
când tofli politicienii, pentru partizanii lor, gæsesc compensaflii gras plætite 
pentru cele mai patente nulitæfli øi tofli.
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Vineri, 4 iunie
La 16,30 pæræsesc Sinaia; în tren, Victor Antonescu, care°mi face 

raportul asupra Genevei øi Parisului, efectul næzbâtiilor lui Titulescu au 
fost mai slabe decât le credea Dinu [Cesianu] la început. A exagerat în aøa 
fel, încât mulfli, dintre care mai ales Delbos, nu prea l°au luat în serios. Ce 
e mai grav însæ este întrevederea lui cu Litvinov, la Talloires25. Întrevedere 
mijlocitæ de Antoniade, qui tirera les consequences26, øi din care reiese cæ este 
o înflelegere între T[itulescu] øi L[itvinov], unii zic chiar cæ L[itvinov] ar fi 
promis tot concursul sæu pentru o viitoare guvernare T[itulescu] sau 
inspiratæ de T[itulescu]. Cât despre Anglia øi Franfla, ele sunt mai puflin 
prosovietice decât au aerul (minus Blum), dar politica lui Eden este pace 
cu orice prefl øi, deci, preferæ sæ ajute Franfla sæ fie bine cu URSS, ca aceasta 
sæ nu treacæ de partea Germaniei. A discutat cu Eden øi propunerea 
francezilor de a face pactul cu Mica Înflelegere; el n°a spus nu, dar trebuie 
sæ se mai gândeascæ, pricepe punctul nostru de vedere øi obiecfliunile 
României øi Iugoslaviei.

A discutat øi cu Litvinov, care l°a acuzat de a face o politicæ neamicalæ, 
din cauza apropierii noastre de Polonia. Cæ, de când a plecat Titulescu, 
lucrurile merg greu între cele douæ flæri, cæ dacæ continuæ aøa, el va putea 
oriøicând sæ redeschidæ chestia Basarabiei. I s°a ræspusn cæ ce vrea sæ zicæ 
aceastæ schimbare de atitudine, când discutase chiar cu Titulescu un tratat 
de asistenflæ. Litvinov a fæcut sæ înfleleagæ cæ nu el a propus°o, ci Titulescu, 
dar cæ e gata sæ reia discufliunile. A[ntonescu] i°a spus cæ un tratat de asisten
flæ nu este posibil, dar s°ar putea gæsi mijlocul de a face unul de neagresiune, 
în genul aceluia iugoslavo°italian. Litvinov n°a zis nu, dar, când i s°a spus 
cæ trebuie inclusæ în acest tratat øi specificarea frontierelor, aøa ca sæ fie 
recunoscute de URSS, Litvinov a ræspuns cæ cu Titulescu a gæsit o formulæ, 
care o crede satisfæcætoare pentru ambele pærfli, donc un refus27.

Sâmbætæ, 3 iulie – sâmbætæ, 14 august
Cu pærere de ræu, trebuie s°o las pe Duduia în Franfla, dându°i 

rendez°vous peste vreo douæ sæptæmâni în Elveflia, øi plec la Londra. 
Consider aceastæ cælætorie de cea mai mare importanflæ, cæci, mai ales de la 
plecarea lui Titulescu din Guvern, legæturile cu Anglia s°au mai slæbit øi 
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miniøtrii respectivi, Hoare28 øi Grigorcea29, nu sunt destul de activi spre a 
le întæri.

Marfli, 31 august
La 12, Victor Antonescu, ca sæ mæ puie la curent cu lucrærile 

Consiliului Micii Înflelegeri. Totul merge bine, cu toate cæ sunt unele 
divergenfle. În primul rând, cehii nu vor sæ primeascæ chestiunea amba
sadelor, cu toate cæ eventualitatea a fost prevæzutæ în protocolul din 1933, 
aci se cam vede o intrigæ francezæ øi, probabil, øi a lui Titulescu; ræmâne 
încæ pânæ astæ searæ sæ se discute øi sæ se ajungæ la o înflelegere. În general 
se simte un sentiment de suspiciune faflæ de cehi, care, fiind într°o situaflie 
destul de delicatæ, sunt nervoøi øi se preteazæ la orice intrigæ. […].

Am uitat sæ adaug cæ Stojadinoviç mi°a mai spus cæ Franfla ar da 
bani lui Titulescu øi cæ ar fi dat 10 milioane Partidului Naflional fiærænesc 
pentru alegeri. Dacæ se adevereøte, este grav øi s°ar putea considera cæ un 
act de inimiciflie, inmixiunea [sic] unei flæri stræine în chestiuni de politicæ 
internæ.

1938

Joi, 26 mai
Mi°e teamæ însæ cæ Beneš, care prea a luat parte activæ la politica 

mondialæ à la Titulescu (sau Titus à la Beneš), sæ nu primeascæ aceastæ 
soluflie. Dupæ câte øtiu, Germania ar accepta°o.

1939

Vineri, 24 noiembrie
Problema cea mai grea este însæ aceea a ministrului Economiei 

Naflionale. Candidatul tuturora este Cancicov30 sau Christu, cred cæ primul 
este prea util la Banca de Credit øi cæ sænætatea lui nu°i permite sæ ocupe 
postul. Aøa a øi fost, cæci, chiar dupæ conversaflia cu Urdæreanu, a refuzat, 
pe motivele mai sus citate. Al doilea, n°am încredere în capacitatea sa øi 
mi°e teamæ de rubedenia cu Titulescu.
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1940

Miercuri, 3 ianuarie, øi joi, 4 ianuarie
Ne vine o veste de la St.°Moritz, cæ lui Titulescu i°ar fi foarte ræu øi 

cæ cere ca cineva din familie sæ vie la el.

Vineri, 5 ianuarie
Øtiri continuæ sæ vie de la Titulescu, dupæ familie, ar fi înnebunit.

Luni, 8 ianuarie
Nimic prea deosebit de însemnat, afaræ de øtirile care vin de la 

Titulescu øi care par toate a indica [faptul] cæ øi°a pierdut capul complet øi 
cæ cazul este aøa de grav, încât este chiar primejdie de moarte. Am luat 
toate dispozifliunile în consecinflæ, færæ nicio discuflie i s°ar face funerarii 
naflionale.

Miercuri, 10 ianuarie
Vorbind, dupæ obicei, cu Duduia la telefon, aflu cæ la Bucureøti e 

frig øi, ceea ce e mai interesant, e cæ toatæ chestiunea cu Titulescu nu e 
adeværatæ øi pare a fi o cabalæ a nevestei øi a familiei.

Miercuri, 31 ianuarie
Dupæ masæ, Duduia îmi telefoneazæ cæ a avut o discuflie cu 

Urdæreanu, care, din nou, a avut ca punct central chestiunea lui Christu. 
Este o discuflie care e de mai multæ vreme, chiar de la începuturile acestei 
guvernæri. Mulfli voiau pe Christu, directorul Secfliei economice a Ministe
rului Afacerilor Stræine, ca ministru al Economiei Naflionale. El e vær cu 
Urdæreanu øi cu Titulescu, incontestabil este un foarte bun funcflionar øi 
un excelent negociator. Eu am rezerve asupra lui, cæci nu øtiu care va fi 
capacitatea lui de conducere, øi rubedenia cu Titulescu mæ cam jeneazæ.

Marfli, 6 februarie
Christu s°a întors din Franfla øi a primit noua funcfliune, cu care 

trebuie însærcinat, dar cere vreo 14 zile ca sæ se puie la curent, deci semn de 
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seriozitate. Despre Titulescu zice cæ s°a convins cæ nu e deloc nebun øi cæ 
totul a fost o intrigæ montatæ de nevastæ øi de cutra aia de Sergiu 
Neniøor31.

Marfli, 8 octombrie
Încæ o øtire, care poate explica multe asupra atitudinii spaniolo°ger

mane faflæ de mine, e cæ Tilea se agitæ la Londra øi cæ Titulescu ar avea 
intenfliunea de a forma un pseudo°guvern. Ce dobitoci, cât ræu îmi fac 
græbindu°se astfel.

1941

Luni, 17 martie
O altæ øtire este cæ Titulescu este pe moarte.

Marfli, 18 martie
Azi de dimineaflæ, ziarele anunflæ moartea lui Titulescu. S°a dus øi el, 

s°a stins astfel o lungæ øi glorioasæ perioadæ a politicii noastre internaflionale. 
Un om incontestabil deøtept, un mare talent, dar prea din cale afaræ de 
egocentric, actor øi væzând lucrurile mai mult prin prisma juridicæ a unui 
avocat øi câteodatæ prea puflin realistic.

1943

Marfli, 30 martie
Sentimentul public este trecut aproape în întregime de partea 

Aliaflilor. Am mai aflat cæ Vællimærescu32, fostul nostru ministru la Buenos 
Aires, a stat pe loc acolo, cæ este pro „România Liberæ“ øi cæ ar dori sæ vie 
aci, acceptând orice funcfliune, fiind complet lipsit de mijloace. Aø fi foarte 
mulflumit de a°l avea aci, desigur cæ ar fi de un mare ajutor. Fost de ai lui 
Titulescu, a fost trimis în acel loc îndepærtat, azi acest trecut „democratic“ 
poate fi de mare folos. Lucrærile de apropiere au început, zilele trecute am 
pus pe Urdæreanu sæ°i scrie.
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Marfli, 14 septembrie
Am mai vorbit øi cu generalul medic Castillo°Najerá33, ambasadorul 

mexican la Washington, om cult. A cunoscut bine, la Geneva, pe Titulescu 
øi Elena Væcærescu.

1945

Vineri, 6 aprilie
A apærut un articol al lui Pertinax, care, læudând pe Rædescu34, atacæ 

guvernul actual al României. Se vede încæ influenfla lui Titulescu øi pe 
aceastæ chestiune îl atacæ, pe nedrept, pe Tætærescu. Tot prin acest articol 
aflu cæ Savel Rædulescu este încæ în viaflæ.

Regele Carol al II°lea al României. Însemnæri zilnice. 1937–1951, vol. I (11 martie 
1937–4 septembrie 1938), (caietele 1–6), ediflie îngrijitæ, note, glosar øi indice de 
Viorica Moisuc, Nicolae Rauø; cuvânt înainte de Ioan Scurtu, Editura Scripta, 
Bucureøti, 1995, pp. 52–57; 61; 68–69; 84; 106–107; 148. Carol II. Între datorie 
øi pasiune. Însemnæri zilnice, ediflie îngrijitæ de Marcel°Dumitru Ciucæ øi Narcis 
Dorin Ion, vol. I (1904–1939), Editura Silex, Bucureøti, 1995, pp. 134; 138–139; 
176–180; 185–186; 196; 213; 215; 244; vol. II (1939–1940), Casa de Edituræ 
øi Presæ „Øansa“ SRL, Bucureøti, 1996, pp. 55; 84; 86–87; 97; 102; 284; 
vol. III (1941–1942), Editura SATYA SAI, Bucureøti, 1996, pp. 68–69; vol. IV 
(1943–1945), Editura Curtea Veche, Bucureøti, 2000, pp. 41, 109, 310.

NOTE

1 Se punea problema completærii Regenflei, în urma morflii lui Gheorghe Buzdugan, membru 
al Regenflei (1927–1929).

2 Constantin Prezan (1861–1943). Mareøal român. A urmat cursurile Øcolii de Ofifleri de 
Infanterie øi Cavalerie; Øcolii Speciale de Artilerie øi Geniu din Bucureøti; Øcolii de Aplicaflie de 
Artilerie øi Geniu de la Fontainebleau. A urcat toate treptele militare: sublocotenent (1880); 
locotenent (1883); cæpitan (1887); maior (1892); locotenent°colonel (1895); general de divizie 
(1916); general de corp de armatæ (1917); mareøal (1930). A participat la cel de°al Doilea Ræzboi 
Balcanic (1913) øi la Ræzboiul de Întregire (1916–1918). Comandant al corpurilor 3 (1914) øi 4 
(1915) de armatæ; comandant al Armatei de Nord (1916); comandant al Grupului de armate 
„Prezan“ (noiembrie–decembrie 1916); øef al Marelui Cartier General (1916–1918); øef al 
Marelui Stat Major (1918–1920). A avut o contribuflie esenflialæ la refacerea armatei române; a 
participat la conferinflele interaliate; a coordonat activitatea de elaborare a planului anului 1917,  
materializat în marile bætælii din iulie–august de la Mæræøti, Mæræøeøti øi Oituz øi a luptelor de pe 
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Tisa, încheiate cu cucerirea Budapestei. Senator de drept. În 1930, e însærcinat sæ constituie un 
guvern de uniune naflionalæ, dar nu reuøeøte. Consilier de Coroanæ (30 martie 1938). Membru 
de onoare al Academiei Române (7 iunie 1923). 

3 Oscar Niculescu (1860–1939). Înalt magistrat. Doctor în drept al Universitæflii din Paris 
(1888). Prim°preøedinte al Curflii de Apel din Bucureøti (1909). Preøedinte al Înaltei Curfli de 
Casaflie øi Justiflie (1927). Profesor de drept internaflional la Øcoala Superioaræ de Ræzboi. Senator 
de drept. Membru de onoare al Academiei Române (30 mai 1934).

4 Castelul din Coësmes, lângæ Bellême, în Normandia, reøedinflæ francezæ a principelui Carol 
în anii autoexilului.

5 Al. Chiriflescu, ziarist. 
6 Barbu Øtirbey (1872–1946). Om politic øi de stat român. Studii la Facultatea de Drept din 

Paris. Apropiat al Reginei Maria, a asigurat o influenflæ puternicæ a liberalilor în cercurile Palatului. 
Deputat de Craiova. Administrator general al Domeniilor Coroanei (1913–1927). Preøedinte al 
Consiliului de Miniøtri (4–20 iunie 1927). Ministru ad interim al Afacerilor Stræine (4–20 iunie 
1927) øi ministru ad interim al Finanflelor (4–6 iunie 1927). Membru de onoare al Academiei 
Române (28 mai 1929). Dupæ revenirea în flaræ øi proclamarea Regelui Carol al II°lea, se 
autoexileazæ, træind în Franfla øi Elveflia pânæ în octombrie 1940. A reprezentat România în 
tratativele cu Aliaflii pentru ruperea legæturilor cu statele Axei (1944). A fæcut parte din delegaflia 
României care a semnat Convenflia de armistifliu de la Moscova (12 septembrie 1944). La 
începutul lui martie 1945, a fost investit de Regele Mihai sæ formeze un nou guvern, dar sovieticii 
s°au opus categoric. (I. Mamina, I. Scurtu, Guverne øi guvernanfli, pp. 242–243; Dorina Rusu, 
Membrii Academiei Române 1886–1996, p. 353)

7 Regele Ferdinand I.
8 Barbu Ionescu (Leibovici) (?). Aventurier, om de afaceri, implicat în afaceri dubioase. A 

fæcut diferite servicii Principelui Carol øi a desfæøurat propagandæ procarlistæ, stipendiind în acest 
scop ziariøti stræini øi demersuri de presæ.

9 Arthur H. Lorentz. Arhitect. Vær al Elenei Lupescu. A jucat un rol important în aducerea 
lui Carol în flaræ în 1930. Specialist, mai ales, în decorafliuni interioare. A amenajat noua Salæ a 
Tronului de la Palatul Regal. 

10 Henry Catargi (1860–1944). Jurist øi diplomat român. Studii juridice în drept în Franfla. 
Preøedinte de Tribunal la Bucureøti. Cenzor øi director la Banca Naflionalæ. Mareøal al Palatului 
(1916–1919). Diplomat. Senator. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la 
Bruxelles (1 iulie 1920–1 august 1930). 

11 Hôtel Ritz.
12 Dinu Ion Cantemir (1911–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din 

Bucureøti. Ataøat de legaflie (1933); secretar de legaflie cls. III (1936), cls. II (1939). A avut 
misiuni la Geneva (1936), Berlin (1937), Viena (1937), Berna (1938), Helsinki (1941). 

13 Constantin Dinu Hiott (1896–m.?). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în drept al 
Universitæflii din Iaøi. Ataøat de legaflie (1921); secretar de legaflie cls. III (1923), cls. II (1926); 
consilier de legaflie (1934); consilier de ambasadæ (1939). Ministru plenipotenfliar cls. II (1939). 
A avut misiuni la Praga (1921), Londra (1927), Varøovia (1934), Budapesta (1937), Bratislava 
(1939). Însærcinat cu afaceri la Bratislava (15 septembrie 1939–1 martie 1940). Secretar general 
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al Comisiei de Studii øi delegat cu funcflie de Director al Oficiului de Studii din Ministerul 
Afacerilor Stræine. Membru supleant în Delegaflia românæ la tratativele cu Ungaria de la Turnu 
Severin (august 1940). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Vichy (15 octombrie 
1940–1 octombrie 1944). 

14 Probabil George Anastasiu.
15 Niciodatæ n°am fost într°atât de acord cu Regele Carol; el nu vrea sæ audæ de mine, eu nu 

vreau sæ aud de el. (fr.)
16 Democraflia este în pericol, Franfla øi Marea Britanie sunt campionii democrafliei. România, 

cu monarhia ei personalæ, se lasæ condusæ de unele partide fasciste øi de combinaflii guvernamentale 
lipsite de autoritate: 1) A tolerat øi ajutæ Garda de Fier. 2) Guvernul nu face nimic. Regele este 
atras în sferele guvernærii autoritare, deci atras în sfera fascistæ. (fr.)

17 Mircea Mihail (pe numele sæu iniflial Melic S. Mendel). Pentru biografia sa, pentru relafliile 
sale cu Principele Carol, dar øi cu Nicolae Titulescu, pentru relafliile pe care le avea în lumea 
ziaristicæ, româneascæ øi internaflionalæ, pentru colaborærile sale la mari cotidiane ale vremii, în 
special din presa francezæ, vezi Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866–
1947), vol. III, Carol al II°lea, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 2001, p. 13.

18 Emile Buré (1876–1952). Ziarist francez. Fondatorul influentului cotidian francez 
„L’Ordre“ (1929). 

19 În text este Jean.
20 Societatea Nafliunilor (Liga Nafliunilor).
21 S°a pus un prefl pe capul lui. (fr.)
22 Face impresia cæ°l imitæ pe Venizelos. (fr.)
23 Gabriel Péri (1902–1941). Ziarist øi om politic francez de orientare comunistæ. Secretar 

general al Tineretului comunist (1922). Øeful Secfliei de politicæ externæ a cotidianului 
„L’Humanité“ (1924–1939). Executat de naziøti. 

24 29 aprilie 1937. Sosirea lui Titulescu la Paris.
Aceastæ sosire a fost pregætitæ de cunoscutul ziarist Pertinax, care a acflionat în numele lui 

Titulescu pe lângæ Quai d’Orsay. Titulescu îøi pregætise îndelung cælætoria la Paris, dorind ca 
aceasta sæ facæ vâlvæ øi sæ aibæ ecou imediat în presa francezæ øi în cea mondialæ. A fost, însæ, 
nevoit sæ°øi amâne sosirea, mai întâi din motive de sænætate, apoi datoritæ situafliei interne a 
României, care nu pærea destul de claræ diriguitorilor politici francezi.

Trebuie semnalat un fapt bizar: extraordinara øi chiar excesiva bunævoinflæ arætatæ lui Titulescu 
de cætre øeful Secfliei Externe a publicafliei comuniste „l’Humanité“, Gabriel Péri. Acesta anunflase, 
cu surle øi tobe, sosirea lui Titulescu, aøa cum fæcuseræ øi øefii secfliilor Externe de la publicafliile 
«Populaire», de orientare socialistæ, øi „l’Oeuvre“. În acest fel, cele trei principale jurnale ale 
Frontului Popular francez erau de acord sæ°l prezinte pe Titulescu drept singurul în stare „sæ 
salveze alianfla franco°românæ“ øi „elementele antifasciste din România“. În ceea ce îl priveøte pe 
Pertinax, el colaboreazæ, aøa cum se øtie, la „l’Echo de Paris“, publicaflie de dreapta, dar este 
cunoscut ca unul care primeøte subsidii din partea Ambasadei URSS la Paris. Se hotærâse 
organizarea vizitei lui Titulescu de îndatæ ce rezultatele sejurului colonelului Beck la Bucureøti 
vor fi fost comunicate la Quai d’Orsay de cætre Legaflia Franflei în România øi Ministerul Afacerilor 
Stræine al Republicii Cehoslovace. Cele douæ surse de informare au fost de acord sæ declare cæ 
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vizita colonelului Beck a dæunat simflitor soliditæflii alianflei franco°române øi Micii Înflelegeri. 
Praga a formulat extrem de direct aceastæ tezæ, iar Osusky i°a vorbit pe faflæ lui Delbos despre o 
rupturæ definitivæ a Micii Înflelegeri, pregætitæ de Beck în timpul sejurului sæu din luna mai la 
Roma.

În aceste circumstanfle, Guvernul francez era nevoit sæ reacflioneze øi, mai ales, sæ se informeze 
de la o sursæ atât de în curent cu problemele din România cum este dl Titulescu.

Acesta din urmæ a fost primit cu o pompæ puflin obiønuitæ pentru foøti miniøtri. Dineurile, 
prânzurile, primirile la preøedintele Republicii – toate acestea fæceau sæ se presupunæ cæ sosirea lui 
Titulescu la Paris va cæpæta o amploare mult mai mare decât simpla vizitæ a unui fost ministru de 
Externe dintr°o flaræ prietenæ. Într°adevær, primii paøi ai lui Titulescu au dat vizitei sale o 
semnificaflie politicæ de o realæ actualitate. (fr.)

25 La 29 mai 1937.
26 Care va suporta consecinflele. (fr.)
27 Deci un refuz. (fr.)
28 Samuel John°Gurney Hoare of Templewood (1880–1959). Om de stat britanic. Membru 

al Parlamentului (1910). Secretar de stat pentru Forflele Aeriene (1922–1924; 1924–1929; 
1940). Secretar de stat pentru India (1931–1935). Secretar de stat pentru Afacerile Externe 
(1935). Prim lord al Amiralitæflii (1936–1937). 

29 Vasile Grigorcea.
30 Mircea Cancicov (1885–1959). Jurist, specialist în finanfle, om politic øi de stat român. 

Membru marcant al Partidului Naflional Liberal. A fæcut parte din grupul liberal „Pæreri libere“. 
Deputat. Ministru de Finanfle (29 august 1936–14 noiembrie 1937; 17 noiembrie–28 decembrie 
1937; 10 februarie–30 martie 1938; 30 martie 1938–1 februarie 1939). Ministru al Economiei 
Naflionale (11 mai–4 iulie 1940; 10 noiembrie 1940–27 ianuarie 1941). Preøedintele Casei 
Autonome de Finanfle øi Amortizare (C.A.F.A.). A fæcut parte din comisia restrânsæ însærcinatæ 
cu elaborarea unui anteproiect de constituflie, emis sub lozinca salværii României contemporane. 
Membru de onoare (22 iunie 1937) al Academiei Române. Repus în drepturi ca membru de 
onoare (3 iulie 1990) al Academiei Române. Condamnat la 20 de ani de închisoare, acuzat cæ a 
susflinut politica de alianflæ cu Germania øi ræzboiul împotriva URSS. Mort în închisoarea de la 
Aiud. 

31 Sergiu Neniøor (1894–1961). Militar. Nepot de soræ (Cornelia Neniøor) al lui Nicolae 
Titulescu. Secretar personal al ministrului Afacerilor Stræine al României. Lipsa de respect øi 
lealitate l°a determinat pe Nicolae Titulescu sæ nu°l mai menflioneze în ultimul sæu testament din 
4 martie 1940 – vezi Nicolae Titulescu – un mare Român, un mare European, un mare Contemporan. 
O restituire foto°documentaræ realizatæ de George G. Potra, Cristina Pæiuøan øi Dumitru Preda; 
cuvânt înainte de Adrian Næstase, Bucureøti, 2002, doc. 411–412 øi doc. 413–414, pp. 302–303; 
cf. Pompiliu Gâlmeanu, Din nou despre „misterul“ celei de a cincea valize a lui Nicolae Titulescu, 
în „Magazin Istoric“, an XXVII, nr. 7 (316), iulie 1993, pp. 66–71.

32 Constantin Vællimærescu. Diplomat român. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României în Argentina (1939–1941). În dezacord cu politica regimului de la Bucureøti øi 
refuzând sæ se întoarcæ în flaræ, a fost pus în disponibilitate la 1 aprilie 1941. 
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33 Francisco Castillo°Najerá (1886–m.?). Diplomat øi om de stat mexican. Trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al Mexicului în China (1922); Belgia (1927); Olanda (1930); Franfla 
(1932); Viena (1934). Ambasador la Washington (1935–1945). Delegat la Conferinfla de 
dezarmare (1932–1934). Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1932). Delegat la 
Societatea Nafliunilor (1934). Ministru al Afacerilor Stræine (1945–1946). Delegat la Conferinfla 
de la San Francisco de constituire a Organizafliei Nafliunilor Unite (1945). Delegat al Mexicului 
la ONU (1946). Preøedinte al Consiliului de Securitate (1946). Preøedinte al Comisiei ONU 
pentru Balcani (1947–1948). 

34 Nicolae Rædescu.

Carol al II°lea

„Argetoianu, scapæ°mæ de Titulescu!“. „Goga, scapæ°mæ de 
Titulescu!“

Dupæ ce am fost prezentat perechii regale bulgare, care, foarte 
amabili, au stat øi el øi ea de vorbæ cu mine, m°a luat Regele Carol øi, dupæ 
trei cuvinte, mi°a spus textual: „Argetoianu, scapæ°mæ de Titulescu!“ 
Niciodatæ, chiar în momentele sale de expansiune, Regele Carol nu mi°a 
vorbit astfel despre un ministru al sæu! Nu°mi venea sæ cred urechilor, am 
ræmas cam buimæcit øi am ræspuns prosteøte: „De ce l°ai mai numit ministru, 
Sire?“ – „N°am putut altfel dupæ asasinarea lui Duca1. Titulescu a pus 
atunci chestiunea: ori el, ori Puiu Dumitrescu2… Trebuia sæ°l aleg pe el, 
dar acum e altceva…“ Am replicat Regelui râzând cæ, dacæ se bizuie numai 
pe mine ca sæ scape de Titulescu, apoi va sta încæ multæ vreme cu el în 
brafle… 

Am pæræsit pe Rege, am glumit cu guraliva doamnæ Stoica, o stræinæ 
cu fasoane, cæsætoritæ cu ministrul nostru la Sofia3, am înghiflit o scurtæ 
pledoarie în favoarea unui regim de cinste øi dreptate din partea lui 
Manolescu°Strunga øi am ascultat væicærelile doctorului Angelescu, care nu 
viseazæ decât la cæderea guvernului sau, mai exact, la a lui Tætærescu. Când 
sæ mæ îndrept spre bufet, sæ mæ ræcoresc, mæ umflæ Goga: „Vino sæ°fli spun 
ceva foarte ciudat, ceva foarte interesant…“ øi mæ bagæ într°un colfl. Îmi 
povesteøte cæ, vorbind cu Regele, acesta i°a spus, „Goga, scapæ°mæ de 
Titulescu…!“ Goga ræmæsese tâmpit øi nu se dumirise încæ øi mæ întrebæ 
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pe mine: „Cum sæ°l scap eu? Înflelegi tu ceva?“ Era sæ mæ apuce râsul! Eu, 
care începusem sæ cred cæ un mare secret mæ lega de Rege, eram bine! Ca 
sæ explic veselia mea, spun lui Goga: „O confidenflæ face cât alta. De vreme 
ce mi°ai repetat cuvintele Regelui, sæ°fli repet eu pe cele cu care m°a cinstit. 
Øi mie mi°a spus: «Argetoianu, scapæ°mæ de Titulescu!». Dacæ fli°a spus°o 
øi flie, øi tu o spui mai departe, de ce nu aø mærturisi°o øi eu?“ Goga se uitæ 
la mine øi mæ întrebæ: „ Ce°o mai fi øi asta?“ – „Asta – i°am ræspuns eu – 
înseamnæ cæ zilele lui Puiu Dumitrescu sunt numærate, cæ Titulescu nu se 
lasæ øi cæ Regele e disperat sæ se despartæ de puølamaua lui…“

Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri 
(27 ianuarie 1934), în  Monarhia de Hohenzollern væzutæ de contemporani, Editura 
Politicæ, Bucureøti, 1968, pp. 530–531. 

NOTE

1 Ion G. Duca a fost asasinat de legionari, pe peronul Gærii din Sinaia, la 29 decembrie 
1933.

2 Constantin (Puiu) Dumitrescu. Jurist øi om politic român. Fiul colonelului Constantin 
Dumitrescu, øeful Cercului de Recrutare din Constanfla. A absovit Facultatea de Drept din Paris. 
Descurcærefl øi bine informat, a câøtigat încrederea lui Carol, care l°a angajat ca secretar particular 
încæ înainte de 1930. Membru al camarilei regale. Implicat în conspiraflia aducerii principelui 
Carol pe tron, a cæzut ulterior în dizgraflie, apoi a pæræsit flara øi a træit în Franfla pânæ la moarte.

3 Vasile Stoica a fost cæsætorit de mai multe ori. Prima cæsætorie, cu Nadejda Oculici Kasarian; 
a doua cæsætorie (1928/1929), cu Ines Nessy Longhi, contesæ italianæ; a treia cæsætorie, cu Paula 
Niflescu (1 martie 1940). Pentru biografia acestuia, vezi Ioan Opriø, Vasile Stoica în serviciul 

României, Editura Oscar Print, Bucureøti, 2008.

Carol al II°lea

„N°ar fi trebuit sæ omoare pe Duca, ci pe Titulescu“

[Bucureøti], 7 iulie 1937
 
 Se vede cæ cuvântul „anarhie“ ne°a readus la gândul Gærzii de Fier. 
Regele mi°a spus cæ e cu totul de acord cu mine øi pe aceastæ chestiune øi 
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cæ nu vrea desfiinflarea Gærzii de Fier ci, dimpotrivæ, folosirea ei. Cæ Duca 
a comis o mare greøealæ ascultând de Titulescu øi dizolvând°o, cæ dânsul, 
Regele, fusese împotriva acestei mæsuri1 – dar cæ chestiunea se pune cum 
ar putea fi folositæ o formafliune politicæ care printre mijloacele ei de 
convingere utilizeazæ øi teroarea? Øi aceasta încæ prosteøte, cæci n°ar fi 
trebuit sæ omoare pe Duca, ci pe Titulescu (øi°i sclipeau ochii de uræ, la 
ideea cæ acesta ar fi trebuit sæ fie ucis). […]

Cu suprimarea „gærii Nicolae Titulescu“ am aflat cum au decurs 
lucrurile øi cum s°a deøteptat Vodæ deodatæ sæ o cearæ, dupæ ce atâta vreme 
n°a zis nimic. Omul lui Titulescu, Tabacovici, pusese la cale o frumoasæ 
lovituræ politicæ. Sub pretext cæ principalele noastre gæri de frontieræ – 
Decebal (Curtici), Nicolae Titulescu (Halmeu), Grigore Ghica Vodæ (ce 
salatæ de nume!) erau într°o stare ruøinoasæ faflæ de stræini, Tabacovici a 
cerut credite ca sæ le refacæ. I s°au promis credite anuale øi anul acesta i s°au 
alocat 6 ½ milioane. Tabacovici a investit tofli banii într°o singuræ garæ sub 
excelentul argument cæ decât sæ înceapæ câte ceva în fiecare, mai bine sæ 
termine odatæ cu una, øi aøa la rând – øi a început cu Niculae Titulescu. 
Gara trebuia sæ fie gata în toamnæ øi sæ se facæ o mare inaugurare în prezenfla 
lui Titulescu, cu trâmbifli, cu trompete, poate cu Maniu, cine øtie… øi 
astfel se explicæ intervenflia Regelui øi pânæ la un punct dizgraflia lui 
Tabacovici – cæci la nunta fetei lui n°a fost niciunul din cloncanii Palatului, 
øi Malaxa2 n°a mai cununat cum fusese vorba…

–—

 Radian, care a stat de vorbæ cu flæræniøtii din generaflia mai tânæræ, 
îmi raporteazæ cæ sunt foarte deprimafli. Furioøi contra lui Maniu. S°a spus 
cæ Maniu a fost sæ°l vadæ pe Titulescu la Cap Martin ca sæ°i propunæ 
Republica (!!!). Titulescu a dezminflit – dar Maniu nu. Junii flæræniøti nu°øi 
dau seama cæ sunt dezminfliri pe care numai un „afolat“3 de tot ce se publicæ 
asupra lui, ca Titulescu, le poate da. Junii flæræniøti îøi dau seama cæ „puterea“ 
se îndepærteazæ din ce în ce de ei, dar, pe jumætate informafli, cred cæ 
singura vinæ o poartæ Maniu. Sunt foc pe el, îi cer lui o dezminflire, øi lui 
Mihalache o clarificare a situafliei. Se poate ca deprimarea junilor flæræniøti 
sæ nu vinæ de la o informaflie incompletæ, øi sæ fi aflat, poate prin Cælinescu, 
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care sunt convingerile øi planurile Regelui. Øi în acest caz deprimarea lor e 
datoritæ unei erori: cred cæ Regele va pune în executare visurile sale de 
veleitar – nu°l cunosc. În cursa pentru putere – øi altceva nu intereseazæ pe 
Domniile Lor – situaflia Partidului Naflional fiærænesc e foarte bunæ. Nu 
reprezintæ øi el chintesenfla lichelismului românesc? 

Constantin Argetoianu, Însemnæri zilnice, vol. III (1 iulie–31 decembrie 1937), 
[Bucureøti], 7 iulie 1937, ediflie de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureøti, 
2001, pp. 24, 27–28; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diploma ticæ (1 ianua
rie 1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 197, pp. 1 174–1 175.

NOTE

1 Aceastæ afirmare e în contrazicere cu cele mie spuse de Duca, care, atunci când l°am sfætuit 
(cu prilejul vizitei pe care mi°a fæcut°o dupæ numirea lui ca prim°ministru) sæ nu procedeze la 
dizolvarea Gærzii de Fier, mi°a mærturisit cæ Regele îi încredinflase formarea guvernului cu aceasta 
condiflie. Cel care a urmat sugestiile lui Titulescu nu a fost Duca, ci Regele. E un obicei binecunoscut 
al celor slabi, de a se dezbræca de ræspunderile lor mai grele, asupra celor morfli, care nu mai pot 
protesta sau dezminfli.

2 Nicolae Malaxa (1884–1965). Unul dintre cei mai importanfli întreprinzætori ai României 
interbelice. Personalitate controversatæ a vieflii politice. Membru al Camarilei regale. 

3 Înnebunit, ieøit din minfli, îngrozit. (fr.)

Carol al II°lea

„Nu°l va mai aduce niciodatæ pe Titulescu la putere“

Nr. 353
Secret

[Moscova], 8 august 1937

Deøi nu aøteptafli niciun fel de schimbæri în politica externæ a 
României, chiar øi în cazul modificærii ministeriatului, vefli fi de acord cæ, 
în momentul de faflæ, trebuie antamate cât mai pufline negocieri cu guvernul 
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lui Tætærescu, dar nici nu avem ce negocia, în general, cu el [guvernul], 
atâta vreme cât nu avanseazæ nimic altceva decât propunerile ridicole ale 
lui Antonescu privind legalizarea luærii Basarabiei în schimbul unui pact 
ciunt de tipul celui italo°iugoslav. Nu intenflionez sæ dezvolt problema 
basarabeanæ în presæ, dar va trebui, din când în când, sæ se repete aluziile 
fæcute deja în „Pravda“ øi în „Journal de Moscou“. O sæ dæm, într°un 
numær viitor din „Journal de Moscou“, încæ o scrisoare de la Viena, unde 
se prezintæ, printre altele, istoricul desfæøurærii negocierilor româno°polone 
privitoare la Convenflie.

Regele a spus clar la Paris cæ el nu va accepta în nici într°un caz 
relaflii de alianflæ cu URSS, faflæ de care el s°a exprimat în termeni extrem 
de ostili. Despre convorbirile lui de la Paris, o sursæ ne comunicæ urmæ
toarele: Convorbirea lui cu Delbos ar fi avut un caracter furtunos, fapt de 
care eu, de altfel, mæ îndoiesc, cunoscându°l personal pe molaticul Delbos. 
Admit, însæ, cæ el i°a reproøat, într°adevær, Regelui uneltirile acestuia cu 
Beck. Regele øi°a manifestat surprinderea faflæ de aceste reproøuri, fæcând 
referire la relafliile absolut normale ale Franflei cu Polonia în general øi cu 
Beck în special. El a amintit cæ guvernul Frontului popular [al Franflei] a 
oferit Varøoviei un credit de trei miliarde, færæ a condifliona acest „pact 
generos, dar cam imprudent“ de ieøirea lui Beck din guvern. El a amintit, 
de asemenea, cæ, la timpul respectiv, Laval l°a salvat pe Beck øi cæ Delbos 
n°a fæcut nimic pentru a provoca plecarea lui. Se înflelege de la sine cæ 
Regele l°a asigurat, în maniera sa, de totala loialitate faflæ de Franfla, færæ de 
care România nu ar fi nimic. El a spus cæ sentimentele de prietenie øi 
recunoøtinflæ nutrite de România faflæ de Franfla sunt indestructibile. Scopul 
acestor cuvinte linguøitoare a fost obflinerea de credite pentru finanflarea 
comenzilor militare.

Delbos s°a plâns cæ România a devenit o pradæ a propagandei 
antifranfluzeøti, în principal, a Gærzii de Fier, la care Regele a ræspuns cæ 
aceastæ Gardæ reprezintæ o minoritate infimæ, care primeøte sprijinul 
substanflial al Germaniei. El a mai spus cæ Garda de Fier fline atât de mult 
la Franfla, încât pentru douæ mii de lei pe lunæ ar face în favoarea Franflei 
aceeaøi propagandæ pe care acum o face în favoarea Germaniei pentru trei 
mii de lei pe lunæ. Delbos, însæ, a refuzat acordarea creditelor. În acelaøi 
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spirit s°au desfæøurat øi discufliile dintre Rege øi Daladier. La reproøul în 
legæturæ cu Polonia, Regele ar fi spus cæ nu a uitat povafla înaintaøului sæu 
moldovean, Øtefan cel Mare, care spunea: „Sæ crezi în cuvântul tâlharului 
sau al ereticului, dar sæ nu crezi niciodatæ în cuvântul polonezului“. Øi tot 
ca o linguøire, Regele i°a spus lui Daladier cæ parada armatei poloneze, 
comparativ cu parada francezæ de la 14 iunie [iulie], i°a sugerat manevrele 
unei companii de pompieri din Pezen – un oræøel din Franfla. În legæturæ 
cu creditele, însæ, Daladier a fost tot atât de prudent ca Delbos.

Regele a spus unui alt interlocutor al sæu cæ el nu°l va mai aduce 
niciodatæ pe Titulescu la putere. L°a calificat pe Titulescu drept egoist 
oribil øi vanitos, cæruia puflin îi pasæ de Franfla, ca øi de propria lui flaræ, gata 
sæ sacrifice totul pentru propriile sale interese øi gata sæ devinæ chiar øi 
slujitor al Germaniei, dacæ aceasta ar fi în propriul sæu avantaj. Interlocutorul 
sus°menflionat a avut impresia cæ Regele nu intenflioneazæ sæ transfere 
puterea naflional°flæræniøtilor øi, dacæ acest lucru va fi necesar, el va forma, 
în septembrie sau octombrie, un Cabinet liberal, sub preøedinflia lui 
Averescu.

Se mai vorbeøte cæ [Victor] Antonescu a creat drept contrapondere 
la Agenflia „Sud°Est“ ASgenflia „Par°Est“, ale cærei informaflii nu le primeøte 
niciun ziar. Aceastæ agenflie costæ România 40.000 de franci lunar, færæ sæ 
dea vreun rezultat. Se presupune cæ, peste câteva sæptæmâni, aceastæ agenflie 
îøi va înceta existenfla.

Aceasta este tot ce væ pot comunica din informafliile referitoare la 
România. 

Cred cæ mâine plec în concediu, pentru a mæ folosi de cele câteva 
sæptæmâni ce au mai ræmas pânæ la Adunarea Societæflii Nafliunilor.

Scrisoare, [Moscova], 8 august 1937, Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al 
poporului pentru Afacerile Stræine al URSS, cætre Mihail Semionovici Ostrovski, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al URSS la Bucureøti, în AVP RF, 
Fond 0125, opis 19, mapa 114, dosar 2; cf. Relafliile româno°sovietice. Documente, 
vol. II (1935–1941), Editura Fundafliei Culturale Române, Bucureøti, 2003, doc. 
nr. 76, pp. 168–170; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianua
rie 1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 229, pp. 1 227–1 228.
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Raymond Cartier

„În centrul agitafliei, al vieflii, al luptei“

Fostul ministru al Afacerilor Stræine al României ne spune motivele 
pentru care consideræ cæ alianfla rusæ este necesaræ, cum a negociat altædatæ 
cu Sovietele øi ce crede despre cele douæ blocuri.1

Existæ oameni de stat care, atunci când nu mai sunt miniøtri, nu 
mai sunt nimic. Existæ alflii, dimpotrivæ, a cæror importanflæ ræmâne intactæ 
øi chiar creøte. Dupæ aceastæ caracteristicæ se recunosc personalitæflile. 
Adeværatul test îl faci nu atunci când ajungi la putere, ci atunci când o 
pæræseøti…

Ti°tu°les°cu! Cele patru silabe ale numelui sæu sonor au umplut 
istoria diplomaticæ de dupæ ræzboi. El a fost unul dintre marii oameni ai 
României, unul dintre marii oameni ai Micii Înflelegeri, unul dintre marii 
oameni ai Genevei øi, pentru a spune totul, unul dintre marii oameni ai 
Europei. De zece ori ministru, din care de opt ori al Afacerilor Stræine. 
Zece ani ambasador la Londra, timp în care a ræmas inspiratorul øi însu
fleflitorul diplomafliei române. El a fost cel mai strælucit øi cel mai dinamic 
dintre tofli cei care au vrut sæ construiascæ o Europæ nouæ, bazatæ pe 
egalitatea puterilor øi respectul tratatelor. Când norii au suit la orizont, el 
a fost unul dintre primii care a înfleles øi poate primul care a vrut sæ ridice 
un dig în calea inundafliei care se anunfla.

Admirat færæ rezerve sau combætut færæ mæsuræ, era în centrul 
agitafliei, al vieflii, al luptei… În mod brutal, dizgraflia l°a lovit ca un træsnet. 
Numai cæ el nu a dispærut, ca alflii, care se lasæ triøafli sau îngropafli. Simplu 
particular, el a ræmas în prim°plan. Øi iatæ cæ acum evenimentele îi sporesc 
grandoarea, conferindu°i consacrarea celor care au avut dreptate.

Nu voi continua sæ°l prezint. El este prea bine cunoscut. Figura 
lui de asiatic, având întipæritæ latinitatea, adicæ inteligenfla, ochii sæi 
rotunzi øi luminoøi, buza superioaræ ridicatæ, cutele spirituale ale gurii sale, 
expresia complexæ a unui chip care oglindea bunæ dispoziflie, ironie, mister, 
toate acestea au fost popularizate prin intermediul fotografiei sau al 
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cinematografului. Totuøi, omul nu este complet decât atunci când vorbeøte. 
Toatæ lumea øtie cæ este unul dintre cei mai mari oratori în viaflæ de limbæ 
românæ øi de limbæ francezæ. Conversaflia sa este la nivelul elocinflei sau mai 
degrabæ nu este decât o elocinflæ transferatæ într°un salon. Când o idee îl 
seduce sau o contradicflie îl opreøte, fraza sa urmeazæ un ritm amplu, cu 
salturi nævalnice. Îl cred capabil de mânie sau chiar de furie. Mai cred, de 
asemenea, cæ este capabil de miøcætoare generozitæfli øi emoflii. În orice caz, 
nimeni nu este mai departe decât el de modelul oamenilor de stat insensibili, 
de oamenii°cifre sau oamenii°tratate, care uitæ sau disprefluiesc nenumæratele 
suferinfle øi nefericirea individualæ atroce care ar putea lua naøtere dintr°o 
singuræ decizie de°a lor. 

Cum sæ nu amintesc, fie øi în treacæt, cæ domnul Titulescu, mare 
campion al politicii franceze, cæ domnul Titulescu, care este de°al nostru, 
prin atâtea træsæturi, prin culturæ, formaflie, prin toate preferinflele sale 
intelectuale, este unul dintre oamenii de stat stræini cei mai atacafli sau, mai 
exact spus, cei mai defæimafli de câteva ziare franceze. Ca øi Churchill, 
Eden, Beneš… Minunatæ coincidenflæ, nu°i aøa, care face din prietenii 
noøtri cei mai statornici flinte preferate øi care vrea ca un Titulescu sæ fie 
tratat, în Franfla, exact aøa cum este tratat, în Germania, de cætre scribii 
domnului Goebbels. 

M°am dus sæ°i iau un interviu. Un interviu obiønuit este o ceremonie 
care se petrece dupæ cum urmeazæ: intervievatul se aøeazæ. Ziaristul se 
aøeazæ øi el. Conversaflia se angajeazæ dupæ un plan prestabilit, aproape 
întotdeauna dat peste cap de hazardul replicilor sau de fantezia interlocu
torilor. Când se terminæ, se trece la un dialog, care se pune negru pe alb, 
introducând cât mai multe elemente pitoreøti, pentru plæcerea cititorului. 
Am procedat conform cu acest ritual. Domnul Titulescu m°a oprit. 

– Punefli°mi, mi°a spus, toate întrebærile care væ intereseazæ. Pu
nefli°le pe toate deodatæ. Am sæ væ ræspund la ele. 

Am fost luat prin surprindere. Am formulat totuøi patru întrebæri 
care vizau cele mai arzætoare probleme de actualitate, patru întrebæri foarte 
generale, patru întrebæri, cred eu, dificile.

Domnul Titulescu m°a ascultat færæ sæ spunæ un cuvânt, fixându°mæ 
cu ochii sæi impresionanfli. Când am terminat, s°a ridicat øi, ca un mare 
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orator, ca un mare ziarist, a „vorbit“ cele patru admirabile articole pe care 
cititorul le va gæsi în continuare. Le reproduc færæ sæ schimb nicio silabæ. 
Nu speram la atât de mult. 

Aø face o singuræ remarcæ înainte de a læsa cuvântul fostului ministru 
român al Afacerilor Stræine. Cum se va vedea, toate tezele pe care le susfline, 
toate punctele de vedere pe care le apæræ sunt asemænætoare celor promovate 
de „L’Époque“. Politica pe care el o reprezintæ este a noastræ, adicæ singura 
care poate salva independenfla Europei, onoarea nafliunilor øi, cu vrerea lui 
Dumnezeu, pacea. 

Iatæ de ce domnul Titulescu va fi astæzi (øi cu ce strælucire!) liderul 
politic al ziarului nostru.

Raymond Cartier, Quatre réponses de M. Titulesco, în „L’Époque“, 6 iunie 1939.

NOTE

1 Introducere la interviul acordat de Nicolae Titulescu lui Raymond Cartier, redactor øef al 
cotidianului francez „L’Époque“.

Al.V. Casimir

„Ceasul României nu s°a oprit cu plecarea dlui Titulescu de la 
Liga Nafliunilor“

La început øi, mai ales, dupæ unele aspecte, s°a crezut cæ România 
îøi va schimba politica externæ separându°se de aliaflii ei fireøti – încercând 
o apropiere de Italia øi mai ales de Germania.

Prezenfla Partidului Naflional Creøtin la cârma statului îndrituia pe 
unii sæ creazæ cæ ne°am øi mutat cu totul la Berlin.

De aceea, øi azi ministrul nostru de Externe nu mai conteneøte cu 
explicafliile øi nu este de mirat asaltul presei stræine dornice sæ°l chestioneze: 
ce se petrece în România?

Dl Istrate Micescu, ajuns la exasperare, a fost silit sæ gæseascæ o 
formulæ împæciuitoare, prin care sæ separe firma øi culoarea internæ a 
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partidului din care face parte de adeværata politicæ øi nevoile externe 
ale flærii.

Ultimele declaraflii, fæcute marelui cotidian „Neue Freie Presse“, 
pecetluiesc definitiv øi spulberæ orice bænuialæ. Ministrul nostru de Externe 
i°a vorbit ziarului citat mai sus atât de precis øi de ræspicat, încât nu mai 
este cu putinflæ niciun soi de echivoc.

„N°am venit la Geneva sæ ridic vreo cerere din partea României! 
Momentan, este mai important sæ se arate cæ România vrea sæ facæ o 
despærflire necesaræ între politica ei externæ øi cea internæ.“

Iar ca sæ mærgineascæ pânæ unde se vor întinde relafliunile noastre cu 
Italia øi cu Germania, D°Sa a arætat cæ „se vor lua toate mæsurile necesare 
pentru intensificarea schimbului de mærfuri“.

Dorifli poate ceva øi mai clar øi mai precis? Ei bine, atunci ascultafli°l 
pe dl Micescu în declarafliile fæcute Franflei øi fæcute chiar ieri, 20 ianuarie.

„Interesele României coincid cu cele ale Franflei. Dvs. nu trebuie sæ 
væ neliniøtifli. Dacæ ghicesc bine, preocupærile dvs. au confundat planul 
intern cu cel extern“.

Numai cei de rea credinflæ mai pot afirma cæ ministrul nostru de 
Externe duce flara la primejdie prin echivocurile ræspândire.

Echivocul, pomenit chiar azi de un mare ziar de dimineaflæ, este 
numai în capul redactorului lui – øi, ca sæ fim ceva mai preciøi, în capul 
fostului ministru de Externe d. N. Titulescu, dupæ care marele cotidian 
ofteazæ øi azi øi ofteazæ chiar din bæierile inimii.

Pe limba noastræ româneascæ, aøa cum ne°am legat sæ vorbim, 
adeværul este acesta:

Muøcat de øarpe, d. Niculae Titulescu se luptæ din ræsputeri, prin 
presa stræinæ øi semitæ, sæ saboteze acfliunea ministrului nostru de Externe.

O veche emulafliune, o veche uræ, rod øi acum pe dl Titulescu, care 
øtie øi simte pânæ în mæduva oaselor cæ destinele externe ale flærii în mâinile 
dlui Istrate Micescu nu vor suferi pentru nimic în lume ruøinea de la 
Montreux. D°Sa træieøte încæ de azi clipe de groazæ pentru ziua de mâine, 
în care, spre fericirea neamului nostru, dl Istrate Micescu va aræta celor de 
la Geneva cæ ceasul României nu s°a oprit cu plecarea dlui Titulescu de la 
Liga Nafliunilor. Øi ce este øi mai dureros øi chiar færæ revenire este voiajul 
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ministrului nostru de Externe în Anglia, sæ întæreascæ øi mai mult legæturile 
de prietenie cu Regatul britanic.

Deci, nici echivoc, nici primejdie.
Sæ fim liniøtifli øi sæ aøteptæm cu încredere ce ne va aduce munca, 

talentul øi patriotismul dlui Istrate Micescu.

Al.V. Casimir, Nici primejdie, nici echivoc, în „Patria“, 22 ianuarie 1938; AMAE, 
Fond 71, 1920–1944. România. Presæ. 1938, vol. 434, p. 95.

René Cassin

O celebritate realæ româneascæ: Nicolae Titulescu

Îmi face o deosebitæ plæcere sæ ræspund la solicitarea tinerilor din 
România referitoare la celebritate, cu atât mai mult cu cât în trecut am 
avut prilejul sæ cunosc o celebritate realæ româneascæ, apreciatæ unanim în 
Europa øi care a jucat un rol însemnat în viafla politicæ internaflionalæ a 
acelor vremuri: omul acesta s°a numit Nicolae Titulescu.

Înainte de a°l fi cunoscut la Liga Nafliunilor, unde am conlucrat în 
zeci de subiecte, øtiam cæ Nicolae Titulescu era una din gloriile Universitæflii 
din Paris, care i°a øi propus sæ°l reflinæ în corpul sæu profesoral. Titulescu 
însæ, ca un mare patriot ce era øi cum a ræmas pânæ la sfârøitul zilelor sale, 
deøi s°a væzut dupæ 1936 aproape exilat, a preferat sæ revinæ în România, 
deøi nutrea pentru Franfla o mare afecfliune. Poate cæ prin Titulescu am 
început sæ cunosc România øi s°o îndrægesc. Pæstrez øi astæzi amintirea cælæ
toriei fæcute în flara dumneavoastræ acum aproape patru decenii. Am discu
tat la Bucureøti cu mulfli intelectuali de larg orizont, printre care cu câfliva 
juriøti eminenfli. Sunt, desigur, extrem de numeroase capitolele activi tæflii 
acestui prodigios diplomat care ne uluia pe tofli cei prezenfli la Geneva.

Ceea ce am admirat cel mai mult la Titulescu a fost strædania sa 
neîntreruptæ pentru a se cæuta un sistem de relaflii internaflionale bazat pe 
echitate, egalitate øi respect reciproc. Din pæcate, Liga nu a reuøit decât în 
prea micæ mæsuræ sæ aducæ la îndeplinire flelurile pentru care a fost creatæ. 
Acest imbroglio istoric nu poate diminua însæ meritele celor care în mod 
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sincer øi perseverent, cum au fost Herriot, Briand, Barthou øi Titulescu, au 
vrut sæ aøeze nafliunile într°un sistem de siguranflæ care sæ le fereascæ de 
spectrul ræzboiului.

Apreciez cæ acfliunile lui Titulescu au fost menite sæ anime la Liga 
Nafliunilor o rezistenflæ, o solidaritate øi o atitudine hotærâtæ împotriva 
agresiunilor fasciste øi ræzboiului.

De altfel, în întreaga mea carieræ juridicæ m°am stræduit sæ stabilesc 
un raport firesc între drepturile øi libertæflile fundamentale ale omului øi 
pacea nafliunilor. Aceastæ strædanie permanentæ a mea mi°a adus aprecierea.

Pot spune cæ dreptul la pace este întâiul drept al omului, al 
popoarelor, al întregii comunitæfli a nafliunilor. Deci, un drept primordial 
naflional, regional, mondial.

René Cassin, O celebritate realæ româneascæ: Nicolae Titulescu, în Carol Roman, 
Existæ un secret al celebritæflii?, Editura Politicæ, Bucureøti, 1971, pp. 58–60. 

Eugen Catargi

„Prima vioaræ a Ligii Nafliunilor“

Se împlinesc 25 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu. Perso
nalitatea lui, care a fost cunoscutæ în flaræ cât øi în stræinætate, nu e încæ 
uitatæ, încât cei din trecutul regim, precum øi cei roøii de acum vor sæ°øi 
însuøeascæ o paternitate cât mai apropiatæ. Memoria lui este invocatæ în 
tot felul.

Cred cæ nu fac ræu aducând unele amintiri ce le mai am din contactul 
ce l°am avut cu ilustrul dispærut. Prima datæ când l°am væzut pe Nicolae 
Titulescu a fost cu ocazia unei întruniri publice în sala „Sidoli“, la Iaøi, în 
anul 1909. Take Ionescu înfiinflase cu un an înainte Partidul Conservator 
Democrat, øi în vederea alegerilor viitoare venise la Iaøi, înconjurat de 
corifei politici, pentru a enunfla programul noului partid. Atunci l°am auzit 
pe tânærul Nicolae Titulescu flinând un admirabil discurs, care a atras 
atenflia sælii întregi. Take Ionescu îl denumea Kronprinz°ul partidului, 



253

legæturile lor erau strânse øi nu s°au terminat decât cu dizolvarea partidului, 
consecinflæ a ræzboiului.

Din acel moment, N. Titulescu îøi ia singur zborul, pæøind pe 
urmele lui Take Ionescu în importanfla ce o va da mai târziu politicii 
externe a flærii lui.

În 1913 era guvernul1 T. Maiorescu – T. Ionescu, când Ræzboiul 
Balcanic se sfârøeøte cu Pacea de la Bucureøti2, prezidatæ de România, când 
am avut ocazia sæ asist øi sæ aud în Parlament discursul3 tânærului deputat 
N. Titulescu. Frumuseflea discursului politic øi prevederile lui desfæøurate 
într°o frazæ de neuitat prin care vede Munflii Carpafli nu ca o frontieræ, ci 
ca øira spinærii neamului reîntregit, a fost ovaflionatæ de parlament, færæ 
deosebire de partid.

În tot timpul discursului, preøedintele Consiliului de Miniøtri, Titu 
Maiorescu, aøezat lângæ tribunæ, asculta cu mare atenflie. Titulescu, cobo
rând de la tribunæ, este îmbræfliøat de maestrul vorbirii, Titu Maiorescu 
neputându°øi ascunde emoflia sa.

Am mai asistat dupæ Primul Ræzboi la frumosul discurs pronunflat 
la Camera Deputaflilor4 cu ocazia vizitei lui Barthou la Bucureøti, mare 
prieten al României, iar dupæ 1930 la douæ mari discursuri: unul la Senat, 
într°un duel oratoric cu N. Iorga – lupta a fost violentæ færæ a putea 
descoperi învingætorul – øi al doilea în calitate de ministru de Externe, 
discurs citit de la tribuna Camerei cu privire la recunoaøterea Basarabiei de 
cætre ruøi prin protocolul de la Londra. Titulescu a fost atacat de cætre 
deputatul Grigore Gafencu, printr°un foarte documentat discurs, arætând 
nesatisfacerea cauzei româneøti prin simplul protocol.

Între anii 1927 øi 1936, N. Titulescu a condus5 politica externæ a 
României, mandatat de Partidul Liberal în prima parte øi aprobat de Carol 
II, pânæ ce a fost demis.

Titulescu a fost prima vioaræ a Ligii Nafliunilor. Prin inteligenfla lui 
el øtia sæ câøtige majoritatea membrilor ei. Datoritæ talentului sæu în pro
cesul optanflilor cu ungurii, reprezentafli prin Apponyi, om de stat cu mare 
autoritate øi talent, Titulescu reuøeøte sæ aibæ câøtig de cauzæ. Cu tot spiritul 
de pace ce°l înconjura înlæuntrul zidurilor Societæflii Nafliunilor, el este 
îngrijorat în momentul când trupele lui Hitler ocupæ Renania.
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El vede clar ameninflarea unui nou ræzboi mondial. Din acel mo
ment el cæuta prin contactul ce°l avea la Liga Nafliunilor cu delegatul 
Moscovei, Litvinov, sæ îmbunætæfleascæ raporturile între România øi 
Moscova. Sforflærile lui tind ca în caz de ræzboi general trupele ruseøti sæ nu 
treacæ pe neaøteptate prin teritoriul României, færæ de consimflæmântul 
guvernului român. Un protocol în acest sens a fost iscælit între Litvinov øi 
Titulescu.6

Regele Carol II din acest moment îi retrage mandatul pe care îl 
dæduse. Guvernul demisioneazæ øi este repus în întregime în acea zi, færæ 
Titulescu.

Scoaterea lui N. Titulescu din viafla politicæ în 1936 a fost prea 
devreme. Puterea lui de înflelegere, cunoøtinflele lui politice, relafliile lui 
prieteneøti erau folosite de el în interesul neamului. Unii i°au reproøat de a 
nu fi fæcut parte dintr°un partid politic care l°ar fi susflinut în viafla 
politicæ.

Dat fiind despotismul actualului regim nu ne ræmâne decât sæ 
dorim ræbdare tinerilor înzestrafli cu talente, care într°o zi vor mai putea, 
ca øi Titulescu, sæ le întrebuinfleze pentru binele neamului.

Personal l°am cunoscut pe N. Titulescu foarte bine. Pot spune cæ 
de pe timpul când era fiul adoptiv politic al lui Take Ionescu îmi aræta 
multæ simpatie. În 1934, Mica Înflelegere decide sæ se înfiinfleze trei agenflii 
de presæ politice în cele trei capitale: Praga, Belgrad øi Bucureøti. Ducân
du°mæ la Bucureøti sæ°l væd pe N. Titulescu într°o misiune delicatæ, înainte 
de a ne despærfli, mæ întreabæ ce fac. I°am ræspuns cæ nu fac mare lucru, la 
care mi°a spus cæ mæ numeøte directorul agenfliei de presæ al cærui nume l°a 
gæsit el: „AGER“. Îmi spune hotærât sæ mæ prezint a doua zi la direcflia 
presei øi împreunæ cu contabilul sæ mæ duc sæ înregistrez firma pe numele 
meu la Camera de Comerfl. Zis øi fæcut.

Cu toate piedicile inerente administrafliei ministerului, am luat 
imediat lucrul în serios, luând întreaga ræspundere. Din primul moment, 
interesul øi avântul pe care l°am dat agenfliei mele AGER n°a decepflionat 
pe nimeni.

Prietenul meu Ion Dragu7 poate mærturisi cæ agenflia a mai mers øi 
dupæ plecarea lui N. Titulescu pânæ în ziua când politica luase o întorsæturæ 
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favorabilæ Germaniei. Atunci a fost lichidarea. Spre mirarea mea a fost sæ 
væd cum regimul comunist øi°a însuøit agenflia AGER înscrisæ cu numele 
meu. Mæ întreb øi azi de ce?

Eugen Catargi, Nicolae Titulescu, în „Vocea Libertæflii“, an XIII, nr. 147, aprilie 
1966; apud Vocile exilului, ediflie îngrijitæ de Georgeta Filitti, Editura Enciclopedicæ, 
Bucureøti, 1998, pp. 380–382.

NOTE

1 Al XXXVI°lea guvern (14 octombrie 1912–31 decembrie 1913).
2 29 iulie–10 august 1913. Conferinfla de Pace de la Bucureøti (România, Grecia, Muntenegru, 

Serbia øi Bulgaria).
3 La 20 decembrie 1913, Nicolae Titulescu rosteøte în Camera Deputaflilor discursul intitulat 

„Poziflia României faflæ de evenimentele din Balcani“. Entuziasmat de succesul tânærului deputat, 
Take Ionescu scria în ziarul „La Roumanie“: „Un mare, un extraordinar talent s°a arætat la tribuna 
româneascæ øi acel talent este al nostru. // Nu numai cæ Titulescu a fæcut ieri debutul cel mai 
strælucit din întreaga istorie a elocinflei parlamentare, dar debutul sæu l°a consacrat deopotrivæ ca 
gânditor øi ca orator“.

4 Memorabila cuvântare la care se face aluzie a fost rostitæ de cætre Nicolae Titulescu la 21 
iunie 1934 în øedinfla solemnæ a Corpurilor legiuitoare prilejuitæ de vizita în România a lui Louis 
Barthou, ministrul de Externe al Franflei. Nicolae Titulescu afirmæ cu aceastæ ocazie: „Domnule 
preøedinte, în numele nafliunii române, flin sæ proclam în prezenfla d°voastræ øi în fafla lumii cæ 
dacæ vreodatæ cineva øi°ar închipui cæ ne poate cere un metru pætrat din teritoriul naflional ce 
posedæm în prezent, ræspunsul invariabil al românilor ar fi: Nu, Nu, niciodatæ!“

5 Pentru a evita orice confuzie privind perioadele în care Nicolae Titulescu a deflinut portofoliul 
Afacerilor Stræine øi partidele care au format respectivele guverne – vezi Ion Mamina, Ioan 
Scurtu, Guverne øi guvernanfli. 1916–1938, Casa de edituræ, presæ øi impresariat SILEX, Bucureøti, 
1996, pp. 248–249 (pentru mandatele ca ministru de Externe) øi 62–69, 94–115 (pentru aflarea 
personalitæflilor – øi respectiv a partidelor cærora le aparflineau – mandatate cu formarea 
respectivelor guverne).

6 La 21 iulie 1936, Nicolae Titulescu elaboreazæ cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisarul 
poporului pentru Afacerile Externe al URSS un proiect de tratat româno°sovietic (cunoscut ca 
„Protocolul Titulescu°Litvinov“), care urma sæ reglementeze, pe baza respectærii reciproce a 
integritæflii teritoriale, a independenflei øi suveranitæflii, asistenfla mutualæ între cele douæ state în 
cazul agresiunii împotriva unuia dintre ele.

7 Ion Dragu (1889–m.?). Ziarist øi scriitor. Licenfliat în litere øi filosofie. A fost succesiv 
redactor la ziarele „La Politique“, „Le Journal des Balkans“, „La Victoire“, „Dacia“, „Patria“, 
„Izbânda“, „Avântul“, „Înfræflirea“, „L’Independence Roumain“, „Neamul Românesc“, „Cuvân
tul“, „Adeværul“, „Dimineafla“. În anii 1919–1920 a îndeplinit funcflia de øef al Biroului de presæ 
de pe lângæ Consiliul dirigent al Ardealului øi Banatului øi a redactat ziarul „Le Moniteur de 
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Transylvanie“. În anii 1928–1929 a fost ataøat pe lângæ legaflia României la Varøovia, iar în 1930 
a devenit ataøat de presæ pe lângæ legaflia României la Geneva. A fost deopotrivæ ataøat de presæ la 
Atena øi Ankara. A îndeplinit succesiv funcfliile de director adjunct øi director (dupæ Eugen 
Filotti) al Direcfliei (Biroului) presei din Ministerul Afacerilor Stræine. Director al Presei din 
Subsecretariatul de stat al presei øi propagandei (februarie 1939); secretar general al Subsecre
tariatului de stat al presei øi propagandei (noiembrie 1939). A fost un apropiat colaborator al lui 
Nicolae Titulescu. L°a însoflit în numeroase vizite oficiale, întrevederi øi negocieri. În martie 
1941 îndeplinea funcflia de consilier de presæ la Legaflia României la Vichy, fiind delegat – din 
ordinul generalului Ion Antonescu – sæ fie prezent (singurul oficial român) la funeraliile lui 
Nicolae Titulescu, la 24 martie 1941, la Cannes.

Micaela Catargi

Titulescu intim

Au mulfli, multe de spus despre Titulescu: despre Titulescu omul 
politic, despre Titulescu oratorul, despre Titulescu vizionarul; despre 
Titulescu deschizætorul de pârtii pentru avântarea unui popor în armonia 
universalæ, despre Titulescu apærætorul de credinfle.

Eu însæ vreau sæ°mi amintesc de Titulescu prietenul, despre afec
fliunile lui Titulescu, despre cæminul lui.

Cæmin nestatornic, ambulant; dar cald øi primitor, oriunde sælæøluia 
vremelnic. Camere de hoteluri, saloane de hoteluri, ferestre de hoteluri; 
vederi pe esplanade øi bulevarde; pe stræzi înguste cu huet de claxoane; pe 
lacul albastru unde joacæ pescæruøi øi vele ascuflite; pe culmi alpine 
sclipitoare; pe palmieri øi magnolii øi porturi unde sunt ancorate pe adâncuri 
sinelii iahturi de miliardari.

El, intrând, îøi aruncæ pe canapele cu mætæsuri værgate, geanta de 
piele doldora de documente. Pe sælile lungi, luminate artificial, pe potecile 
covoarelor, forfotesc miniøtri, juriøti, diplomafli, secretari, gazetari, prieteni, 
fotografi, reporteri, øi comisionari, øi liftboys, øi picoli. Sunæ telefoanele 
toate laolaltæ, în toate apartamentele rezervate pentru Domnul Titulescu, 
pour Monsieur Titulesco, for Mister Titulesco, für Herr Titulescu, per il 
Signore Titulescu.
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Øirul de camere øi de saloane este mobilat convenflional, totdeauna, 
peste tot, cu aceeaøi camelotæ poleitæ. Tabæra soliei veønic drumefle 
îøi desævârøeøte repede aøezarea. Caterina, cea cu ochii verzi, zâmbeøte øi 
ofteazæ primind tributul de flori trimise de notabilitæfli poliglote: jerbe, 
coøuri, buchete de flori. Ea întocmeøte repede øi pe nesimflite, între audienfle 
øi ræspunsuri la telefoane, o rânduialæ mereu aceeaøi. Printre hortensii 
albastre, mari cât verzele, printre piramide de azalee øi pæduri de arum, 
dând la o parte partere de Rose°France øi de violete de Parma, mutând din 
masæ în masæ, din cameræ în cameræ, pânæ în odæile de baie, tufele de 
mimoze øi platbandele de orchidee, s°au aøezat dosare øi volume, stilouri, 
mape, maøini de scris; pe ici pe colo, fotografii færæ rame, aduse pe un 
peron de garæ la uøa vagonului salon în aburi de locomotivæ sau oferite cu 
o strângere de mânæ, pe pragul unui palat regal, prezidenflial. Toate poartæ 
autografe cu ræsunet în istorie.

Bibelourile, argintæria, obiectele de artæ, amintirile de familie n°au 
loc în bagaje. Ræmân în casa din Bucureøti, la Øosea. Casæ întotdeauna 
deschisæ, dar totdeauna goalæ, unde s°au rævæøit mai puflin din sufletul, din 
munca, din daniile afective ale lui Nicu øi ale Caterinei, decât în etapele 
drumurilor înfierbântate. La Hotelul Chatham, sau Plaza din Paris, la 
Ritzul din Londra, la Grand°Hoteluri din Cap Martin, din Saint°Moritz, 
dar, mai ales, la „Bergues“ la Geneva, ræsunæ ca în scoici marine tumultul 
luptelor gladiatorului român.

Las o nafliune întreagæ sæ vorbeascæ de aceastæ expresie a geniului 
românesc pus pe plan universal (e mult ca o generaflie sæ cunoascæ în acelaøi 
timp pe un Titulescu øi un George Enescu). Eu øi cu Jeana, øi cu Constanfla, 
øi cu Alexandra, øi cu Maria, vorbim împreunæ despre bunætatea lui, de 
dærnicia lui în ale prieteniei, de sensibilitatea lui, de interesul ce°l purta 
aproapelui, aplecându°se asupra lui, privind ca printr°un microscop meca
nismul inimilor, caracterelor:

– Ce°fli fac bæieflii?1 … Te°ai împæcat cu bærbatu°tæu?2 … Ce doctor 
te°a îngrijit?… Eøti tristæ!… Nu°mi place; hai cu mine; hai cu noi…“

Øi le lua, øi le ducea: la restaurante, la spectacole, la conferinfle, în 
fafla tribunelor mondiale, în cælætorii – fugarnice izolæri – unde°øi recupera 
puterile, gonind cu automobilul, nesæflios de vitezæ, de miøcare.
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Simfleai cæ de°a lungul lacurilor elvefliene, torentelor alpine, corni
øelor mediteraneene, autostradelor berlineze, øirurilor de plopi ale øoselelor 
franceze, un singur lucru puteai face spre a°i mærturisi prietenia.

Sæ taci.
La întoarcere, prin puhoiul livrelelor care se reværsa din holul 

Palace°urilor, la sosirea Rolls°Royce°ului cunoscut în toatæ Europa, prindeai 
câte o privire pismuitoare, un gest de invidie…

Ce°i spuseseræ favoritele acestor plimbæri?…
Tæcuseræ!
Simfleai alæturi, în reculegerea vitezei, de°a lungul panoramelor 

schimbætoare, cum se încærca din nou acumulatorul energiei, gândirii, 
acfliunii, talentului.

Fuseseræ în drum øi opriri: popasuri de veselie exuberantæ. Potentatul 
forurilor internaflionale cunoøtea ascunziøurile modeste ale hanurilor de 
munte, terasele adumbrite cu clematite, unde localnicii jucau popici cu 
mânecile suflecate, micile restaurante de pescari pe margini de ape line, 
localurile unde patroana alerga în jurul meselor, læsând deschisæ uøa 
bucætæriei cu alæmuri strælucitoare øi miresme gastronomice. Se bucura øi 
zburda copilæreøte, mirându°se øi cercetând:

– Ce v°a îndemnat sæ væ aøezafli aci?… Câfli suntefli în întreprindere?… 
Cât renteazæ?

Øi îndatæ se lega o intimitate cu cârciumarul sau fermiera, cu copiii 
dolofani ai casei, cu subretele sfioase, cu pescarii asudafli de povara argintie 
a nævoadelor.

– „Vedefli fetelor! Æøtia sunt adeværafli artiøti ai muncii. Ei muncesc 
cu toflii laolaltæ, în cadrul de frumusefle pe care øi°l creeazæ, harnici, demni, 
cinstifli…“

Øi strângea mâna hangiilor la bucætærie øi pupa pe copii.
Îmi reamintea atunci pe bæieflandrul sprinten pe care°l væzusem 

prima datæ, cu râs voios, cu accente de triumf în glas. Intrase la Capøa 
într°o dimineaflæ. Era în frac. Luase în brafle o uriaøæ cutie de bomboane. 
Am aflat cæ el era tânærul de care se vorbea în clipa aceea, la Paris ca øi la 
Bucureøti. Era în prima tinerefle, încununat cu laurii concursului general 
din Franfla. Avea dreptul acolo la o catedræ. O refuzase. Aci înflelegea el 
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sæ°øi croiascæ drumul triumfal øi spinos. Întâlnirea de la Capøa se nimerise 
în zona romanticei lui cæsætorii cu vecina de moøie din Tituleøti, cu Caterina 
cea cu ochii verzi.

Acesta a fost semnul sub care l°am cunoscut pe Titulescu: al 
destæinuirii comorilor lui afective.

Micaela Catargi, Titulescu intim, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 Cel de°al doilea bæiat, Alexis Catargi (n. 1919), a avut drept naø de botez pe Nicolae 
Titulescu.

2 Alexis Catargi (m. 1923), diplomat øi compozitor, fiul diplomatului Alexandru Catargi, 
care a avut misiuni în Rusia, Serbia øi Marea Britanie.

Micaela Catargi

„Metode tiranice de asuprire a anturajului feminin“

Era o plæcere sæ°l cunoøti pe Titulescu, sæ°l auzi vorbind. Dar nu 
era plæcere mai mare ca aceea de a sta lângæ el, încântætoarea surprizæ a unei 
personalitæfli cu mii de faflete, focuri øi iradieri de nestemate.

Astfel s°a întâmplat sæ fim împreunæ la Chamonix, într°unul din 
puflinele popasuri ale uriaøei lui activitæfli. Am petrecut acolo câteva zile 
fermecætoare, cu el øi cu soflia lui, pe cât de frumoasæ, pe atât de deøteaptæ 
øi închinând fiecare clipæ, fiecare gând, soflului iubit mai presus de toate.

Darurile nenumærate ale omului de stat, ale oratorului, ale cule
gætorului, ale prietenului afectuos, original øi glumefl, se împleteau cu meto
de tiranice de asuprire a anturajului feminin: ne reglementa timpul, ne 
întocmea itinerariul plimbærilor, ne deschidea scrisorile.

Pæræsisem mæreflele priveliøti ale lanflului Mont Blanc øi ale Mærii de 
Gheaflæ cu câteva zile înaintea întoarcerii Tituleøtilor la Paris. De°abia 
sositæ de la garæ, primisem un telefon peremptoriu de la Chamonix. Nicu 
striga în receptor.
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– Ai uitat aci o cærticicæ demoralizantæ øi oribilæ. fii°o aduc mâine.
Recapitulam cu îngrijorare citirile mele alpestre, întrebându°mæ 

care din ele stârnise atâta indignare. În acelaøi timp mæ miram ce carte i se 
pærea destul de preflioasæ ca sæ°i poarte atâta grijæ.

Controlându°mi bagajul, mi°am dat seama cæ îmi lipsea un mic 
volum, foarte frumos legat, însemnat aproape la toate rândurile øi cu filele 
uzate de prea multæ cercetare. Era cærticica mea de cæpætâi: Imitaflia lui Isus 
Christos.

– Înfleleg sæ te familiarizezi cu asemenea citire, – îmi spusese înmâ
nându°mi prefliosul volum – dar sæ°fli placæ! Dar sæ°fli fie îndreptar! Ce 
laøitate! Abdici controlul asupra ta, asupra fiinflei øi gândurilor tale. Apoi ce 
înseamnæ atitudinea asta de umilinflæ, de renunflare? Ce rost are acest apetit 
al morflii?

Întrucât era cu neputinflæ sæ înfrunfli focul de artificii al argumentelor 
titulesciene, i°am ræspuns numai cæ de ar scruta mai atent gândirea 
cucernicului Thomas à Kempis1, øi°ar da seama cæ îndrumarea lui spiritualæ 
nu priveøte numai viafla sau moartea trupeascæ. Nu spune nicæieri cæ 
împæræflia lui Dumnezeu începe pentru noi dincolo de viaflæ ci, dimpotrivæ, 
cæ se aflæ în noi înøine, fiind condiflia øi consecinfla naøterii øi progresul 
vieflii de veci în sufletul nostru.

S°a ræsucit pe loc, mi°a aruncat o privire pætrunzætoare øi m°a 
întrebat:

– Tu crezi în aøa ceva?
Øi n°a mai spus nimic.
Câteva zile dupæ asta, într°una din discufliile nævalnice în care se 

pricepea atât de bine sæ°øi atragæ auditoriul, am pus la îndoialæ una din 
afirmafliile lui. Cu un gest furtunos m°a luat de mânæ, m°a tras pânæ în 
colflul iatacului, unde o icoanæ de argint stætea rezematæ pe o mæsuflæ, øi°a 
fæcut cruce øi a strigat:

– Uite, îfli jur pe icoana maicii mele, cæ ceea ce îfli spun este 
adeværat.

– Crezi, vrea sæ zicæ, în aøa ceva? am observat eu.
Dualismul spiritual al acestei autoritare personalitæfli universale a 

situat pentru mine totala deosebire de viziune între ortodoxia noastræ 
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mlædioasæ, cuprinzætoare øi îngæduitoare compromisurilor de conøtiinflæ, 
cu atitudinile categorice ale lumii catolice.

Este nevoie, prin urmare, sæ ne mutæm pe un plan sufletesc cu totul 
stræin tradifliei noastre de gândire spre a înflelege separatismul spiritual, în 
aceeaøi societate umanæ, dintre catolicism øi materialism, cu ocuparea unor 
poziflii fundamental opuse. Acest proces se suprapune tuturor celorlalte, 
îngreunând læmurirea fenomenelor atât de variate ale vieflii franceze.

Multe valuri ale vieflii trecuseræ peste noi, luând cu ele fiinfle iubite, 
printre care marele patriot, strælucitul jurist a cærui amintire era totuøi, 
pentru noi, mai ales, a unui neprefluit prieten. Mæ aflam acum la Paris, pe 
linii de gândire øi de acfliune unde îmi lipseau la tot pasul cælæuza supremæ 
a îndemnurilor øi a pærerilor lui. Plinæ de curiozitate faflæ de evoluflia unui 
popor alæturi de care træisem ani nenumærafli, cæutam sæ descifrez substratul 
crizei prin care trecea.

Micaela Catargi, Paris, astæzi øi mâine, ediflie îngrijitæ øi cuvânt înainte de Georgeta 
Filitti, Editura Fundafliei Culturale Române, Bucureøti, 2001, pp. 116–118.

NOTE

1 Thomas à Kempis (Thomas Hemerken) (1379 sau 1380–1471). Mistic german. Este în 
general considerat drept autorul cærflii Imitaflia lui Iisus Christos.

Armand Cælinescu

„Am impresia cæ Rex øi°a pierdut încrederea în el“

1932
10 septembrie. Mihalache mæ ia de la Cameræ la masæ la el sæ°mi 

arate scrisorile læsate de experfli. Propun un adeværat control stræin. Delegafli 
la diferitele servicii importante la Finanfle. În schimb, nu se promite nimic. 
Suntem indignafli. Este evident cæ politica preconizatæ pânæ atunci – 
concursul Ligii Nafliunilor – se poate socoti eøuatæ. Mihalache a vorbit la 
telefon cu Titulescu, care dezaprobæ pe experfli.



262

20 septembrie. Vaida, la Cameræ, îmi spune cæ a vorbit cu Titulescu 
la telefon øi i°a spus: „Te aøteaptæ aici un fotoliu de ministru, de prim°mi
nistru, de ce vrei!“ El a ræspuns, fireøte, glumind øi a spus cæ nu trebuiau 
chemafli experflii. Vaida a ræspuns cæ el a semnat scrisoarea de invitaflie, dar 
ideea øi redacfliunea este a lui Titulescu. Criticæ pe Titulescu.

21 septembrie. Mihalache îmi spune cæ situaflia guvernului e 
proastæ. Cu Titulescu în afaræ øi Iunian înæuntru, ca adversari, øi cu Vaida 
nervos.

25 septembrie. Mihalache merge la Rege øi îi spune cæ situaflia nu 
mai merge. Regele blameazæ atitudinea lui Iunian, care a fæcut ræu flærii. 
Spune cæ Vaida e cel mai potrivit astæzi. Despre Titulescu nu se pronunflæ 
în termeni tocmai favorabili.

27 septembrie. Titulescu demisioneazæ din toate însærcinærile. 
E trimis Madgearu la Geneva.

• Ne întrunim tofli subsecretarii la „Chateaubriand“1 øi avem o 
conferinflæ pânæ la 2 noaptea. Gafencu ne pune la curent cu chestia externæ. 
Cædere a telefonat cæ Litvinov vrea sæ discute direct cu noi.2 Vaida a dat 
ordin sæ ia contact. Când a aflat, Titulescu s°a supærat. El pretindea sæ ne 
mærginim la Pactul Kellogg – Briand. Impresia jenantæ e cæ Titulescu a 
vrut sæ se degajeze de o ræspundere.3

Examinæm situaflia internæ øi constatæm cæ nu o mai putem duce.

29 septembrie.
• La Cameræ interpelarea Goga øi chestia Titulescu. Tofli vorbesc în 

sensul atitudinii luate de guvern în chestia tratativelor cu ruøii. Amabili cu 
Titulescu. Singur Cuza4 îl atacæ. Ræspunsul lui Vaida bun.

30 septembrie. Mihalache pleacæ mâine la Paris pentru a consulta 
un specialist (are colitæ) øi va face apoi o curæ. Vrea sæ vadæ neapærat pe 
Titulescu. A vorbit cu Maniu. Acesta e de pærere cæ, dupæ terminarea 
tratativelor cu Sovietele, Titulescu sæ ia conducerea guvernului. Mihalache 
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este pentru, în principiu, dar spune cæ Maniu e dator sæ o facæ el. Maniu 
nu primeøte câtæ vreme e Puiu Dumitrescu la Palat. Spune lui Mihalache 
cæ dacæ reuøesc tratativele cu ruøii, Vaida are succes øi, deci, nu mai poate 
fi uøor înlocuit.

3 octombrie. Titulescu publicæ un interviu în care criticæ guvernul 
în chestia tratativelor cu Sovietele. Impresie penibilæ øi în flaræ, øi în 
stræinætate. Cædere comunicæ lui Gafencu cæ Litvinov i°a spus cæ dupæ 
publicarea interviului a primit ordin de la Moscova sæ polemizeze cu 
Titulescu pe chestia Basarabiei. Nu a fæcut°o, însæ, fiind favorabil 
impresionat de discursul în Cameræ al lui Vaida. Altfel, discufliile s°ar fi 
rupt imediat.

9 octombrie. Mæ întorc de la Piteøti. Fæcându°mi raportul, 
Cristescu5 de la Siguranflæ îmi comunicæ cæ astæzi a avut loc o convorbire 
telefonicæ între Mircea de la „Sud°Est“, vorbind din Londra, øi Stelian 
Popescu, comunicând acestuia cæ Titulescu a primit sæ intre în guvern ca 
ministru de Externe. Apoi, convorbire între Tabacovici6 øi Puiu Dumitrescu, 
primul spunând cæ Titulescu a primit, al doilea ræspunzând cæ Regele va 
fi vesel.

• Dupæ dejun, la Senat væd pe primul°ministru øi îi comunic cele de 
mai sus. În acelaøi timp, apare o ediflie specialæ a „Universului“ comentând 
faptul.

Primul°ministru mæ ia în camera de consiliu øi îmi povesteøte pe 
larg desfæøurarea evenimentelor. Când Titulescu øi°a dat demisia – care era 
adresatæ „Consiliului de Miniøtri øi Regelui“ – , nu i°a ræspuns. S°a dus la 
Rege øi a prezentat demisia guvernului. Regele i°a spus:

– Nu, dle Vaida, eu am încredere în d°ta, øi apoi, nu vreau criza 
acum. Cu dl Titulescu voi încerca sæ aranjez eu!

– Pânæ când, Majestate? (Era duminicæ).
– Pânæ pe joi.
Vinerea viitoare apare interviul [lui] Titulescu. Færæ a°l citi, se duce 

din nou la Rege. Nici Regele nu citise interviul. Vaida reînnoieøte demisia. 
Regele acelaøi ræspuns.
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Între timp, Mihalache îl cheamæ la telefon de la Londra (Nu era 
vorba sæ se ducæ la Titulescu. Mie îmi spusese cæ se duce la Paris, dar cæ 
dacæ va întâlni din întâmplare pe Titulescu va fi bucuros. De cæutat nu°l 
va cæuta) øi îi spune cæ Titulescu are dreptate øi propune sæ°l cheme în flaræ 
sæ se explice. Vaida spune cæ el nu o face, cæci Titulescu a læsat 4 zile færæ 
ræspuns o telegramæ a sa. [Mihalache]: „Atunci eu nu°mi mai iau nicio 
ræspundere!“ Vaida: „Dar ce ræspundere, cæci pe aceasta o am eu!“ 
Mihalache: „Voi telegrafia øi Regelui, în acelaøi sens“.

Mergând la Roman, la…7 Vaida vorbeøte din nou Regelui de chestia 
Titulescu. Regele primise telegrama lui Mihalache øi spune: „Nu am vrut 
sæ ræspund pânæ nu mæ consult cu d°ta“. Vaida formuleazæ pânæ seara 
(când se reîntâlnesc la dineu) un text de ræspuns: se primeøte demisia, 
întrucât nu°l mai poate obliga sæ meargæ la Geneva în aceste condiflii; îi 
oferæ însæ pe mai departe legaflia de la Londra øi eventual, cu asentimentul 
Regelui, portofoliul Externelor. Regele a aprobat øi a trimis textul øi lui 
Mihalache. Când Vaida a vorbit Regelui de demisia lui Mihalache, nu a 
vrut sæ audæ. Mihalache, plecând din flaræ, mi°a încredinflat o scrisoare 
pentru Vaida. Acesta a refuzat sæ o primeascæ.

• Vaida vrea excluderea lui Iunian øi a celorlalfli care au votat contra 
conversiunii din partid. Maniu se opune în lipsa lui Mihalache. Vaida îmi 
vorbeøte de ruperea fuziunii.

10 octombrie. Mihalache, Madgearu øi Titulescu sosesc vineri. Se 
pare cæ Vaida ar vrea sæ demisioneze înainte.

11 octombrie8. La 10 dimineafla vorbesc cu Mihalache la Paris prin 
telefon. Îmi spune cæ Titulescu vine sincer øi hotærât sæ colaboreze cu 
noi. […].

Merg la Vaida øi îi spun convorbirea. Vaida tot supærat. Vrea sæ 
meargæ la Rege øi sæ°i cearæ sæ aleagæ între politica lui øi aceea a lui 
Titulescu.

14 octombrie. Mergem la Episcopia Bihorului, unde întâmpinæm 
(eu cu Ghelmegeanu9) pe Mihalache, Titulescu, Madgearu øi Lugoøianu. 
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Informæm pe Mihalache asupra celor întâmplate în flaræ. El regretæ plecarea 
lui Iunian10, dar nu vede posibilitatea reîntoarcerii. Ne spune cæ în chestia 
ruseascæ Titulescu are dreptate; cæ a discutat cu Herriot, cu care s°a înfleles, 
øi cæ are chiar scris de la Herriot aceastæ înflelegere. Adaugæ cæ Titulescu ar 
fi avut informaflii de la Intelligence Service°ul englez cæ ruøii ar fi bægat 
bani în flaræ în aceastæ chestiune (Puiu, Tilea, Mme Gf.11). Mihalache crede 
cæ cea mai bunæ formulæ ar fi guvern Maniu. El nu°øi ia acum ræspunderea 
decât dacæ ar intra øi Maniu în guvernul lui. Titulescu nu primeøte 
prevederile nimænui, astfel singura formulæ posibilæ este cu Vaida mai 
departe, cu Titulescu øi oarecari garanflii interne. Altfel, în opoziflie. În 
privinfla sænætæflii lui ne spune cæ Rony a pus diagnosticul apendicitei øi a 
recomandat grabnicæ operare.

Pe la ora 4, Titulescu vine la mine în compartiment, unde sunt cu 
Ghelmegeanu. Foarte afabil, se aøazæ lângæ mine øi ne explicæ chestia 
tratativelor cu ruøii. El e de pærere sæ se continue – fiindcæ s°au început – 
tratativele, dar sæ le continue el, pentru a rupe. El crede cæ ideea a fost 
greøitæ. Noi avem Pactul Kellogg – Briand, semnat de 60 de state øi cu 
duratæ nelimitatæ. Acum facem un pact bilateral, pe termen de 3 ani, care 
în fond slæbeøte Pactul Kellogg øi nu ne dæ nimic. El spune cæ ruøii urmæresc 
sæ repunæ în discuflie chestia Basarabiei. Titulescu are informaflii cæ nu 
Litvinov a vrut sæ trateze direct cu noi, ci Cædere, prin polonezi, a provocat 
aceasta. Se plânge cæ Vaida nu l°a flinut în curent, cæ a venit la el, la Viena, 
Cædere øi i°a spus: „Am penibila sarcinæ sæ væ informez cæ væ înlocuiesc în 
tratativele cu ruøii“. Când Vaida i°a pomenit în telegramæ de Ministerul de 
Externe, el a acceptat pentru ca astfel sæ°l încurce pe Vaida øi sæ poatæ 
zædærnici tratativele, care constituie o „crimæ“. Pentru asta e în stare sæ 
meargæ øi în stradæ! E de acord cu Herriot, de la care are scris. E informat 
cæ s°au luat bani…

La Azuga se urcæ Buzdugan12, care îi comunicæ cæ Vaida a vorbit cu 
Puiu D[umitrescu] la telefon øi i°a spus cæ nu øtie dacæ sæ mai vie la Sinaia 
fiindcæ îi e teamæ cæ Regele nu°l va primi odatæ cu Titulescu. Titulescu e 
radios la auzul acestei informaflii. La Sinaia vine Puiu D[umitrescu] în 
întâmpinare…
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15 octombrie. Gafencu vine la Interne pentru a ne citi dosarul 
chestiei pactului cu ruøii. Chem øi pe Andrei øi Ghelmegeanu. Lucrurile 
stau astfel:

Beck, subsecretarul la Externe polonez, vine la Bucureøti øi sugereazæ 
ideea de a se începe prin polonezi tratative cu Moscova. Se acceptæ. În 
acord cu Titulescu, Patek13 – ministrul Poloniei la Moscova – va prezenta 
ca din partea sa proiectul Titulescu, care este o recunoaøtere a Pactului 
Briand – Kellogg. Litvinov face obiecfliuni øi cere sæ vorbeascæ direct cu 
Cædere când va trece prin Polonia spre Geneva. Vaida primeøte aceastæ 
propunere într°o noapte, pe când era la un bal la Externe. Dæ ordin lui 
Cædere sæ porneascæ. Se întâlnesc14 între Bialystock øi Varøovia; exprimæ 
dorinfla noastræ de a ne înflelege. Urmeazæ ca tratativele, cu un alt text decât 
cel [formulat de] Titulescu, sæ se continue la Evian. Titulescu, aflând, se 
supæræ øi demisioneazæ. La Gæøteni15 stabilesc alte…16 pe care acum 
guvernul le abandoneazæ. În rezumat, Titulescu voia sæ nu se trateze direct, 
ci prin polonezi øi francezi; Vaida a acceptat sæ se trateze direct øi pe baza 
altei formule. De aici, conflictul Titulescu.

17 octombrie. Vaida prezintæ la Sinaia demisia guvernului. Mæ 
duc la Sinaia cu Ghelmegeanu, Andrei øi Ralea cu gândul de a îndemna pe 
Mihalache sæ nu împingæ lucrurile pânæ la rupturæ. […]. În acest timp stau 
cu Titulescu, care reia discuflia pactului, Mihalache se întoarce øi spune cæ 
a recomandat guvern Maniu.

18 octombrie. Maniu e primit de Rege, care°l însærcineazæ cu 
formarea guvernului. Spune cæ respectæ pe Vaida, dar e bine sæ fie asociat 
øi Titulescu, care este o capacitate. Maniu ræspunde cæ nu refuzæ, dar vrea 
sæ se consulte întâi cu prietenii.

20 octombrie. Guvernul se constituie. Maniu preøedinte, Mironescu 
vicepreøedinte, Titulescu Externe, Mihalache Interne, Madgearu Finanfle, 
ceilalfli neschimbafli. Halippa, Criøan øi Sæveanu provincii.17 Subsecre tari 7. 
Eu ræmân la Interne.18



267

21 octombrie. Primul Consiliu de Miniøtri. Titulescu declaræ cæ se 
simte legat de guvern prin dragostea faflæ de Maniu personal.

22 octombrie. Mihalache mæ cheamæ øi îmi spune cæ se ridicæ o 
problemæ gravæ. M[ajestatea] Sa Elena vrea sæ vie în flaræ.19 Regele s°ar 
împotrivi dupæ interviurile date de ea în stræinætate. Mergem amândoi la 
Titulescu spre a ne consfætui. Titulescu spune cæ Regele i°a înmânat, încæ 
înainte de formarea guvernului, o scrisoare interceptatæ în stræinætate din 
care reieøea cæ principesa s°a pus de acord cu Øtirbey spre a întreprinde o 
acfliune contra Regelui. Titulescu este de pærere cæ chestia trebuie lichidatæ. 
El o iubea pe principesæ, dar s°a înfleles cu ea la Londra sæ nu întreprindæ 
nimic færæ a°l consulta, fiindcæ îøi propunea sæ aranjeze el chestia. Iar 
principesa a cælcat cuvântul øi din moment ce vrea sæ vinæ în asemenea 
condiflii, guvernul trebuie sæ i se împotriveascæ. Ea se aflæ la Florenfla øi ia 
simplonul care soseøte mâine searæ în Bucureøti. Trebuie mai întâi încercat 
sæ o oprim de a veni; eventual, opritæ la graniflæ. Maniu, cu care a vorbit, 
ar vrea sæ o lase sæ vinæ la Bucureøti, unde sæ trateze cu ea. […].

• Sunt informat de procurorul general cæ Forflu (profesorul)20 a scos 
o foaie în care reproduce articole stræine ofensatoare pentru Rege. Mæ 
cheamæ øi Puiu D[umitrescu] la telefon, de la Sinaia, pentru a°mi cere sæ le 
confiscæm. Vorbesc cu Mihalache øi Titulescu. Suntem de acord sæ le 
confiscæm, ceea ce øi executæm. Mihalache vrea sæ°l arestæm. Titulescu zice 
cæ nu e bine acum, în ziua când vine Elena. Ar fi scandal.

23 octombrie. Mihalache mæ cheamæ de dimineaflæ øi îmi spune cæ 
a vorbit cu Maniu. Acesta spune cæ [principesa Elena] s°ar putea opri la 
graniflæ, dar nu insistæ. […].

Mergem la Titulescu, unde vine apoi øi Samsonovici21. Titulescu 
spune cæ Maniu a dat o [telegramæ] cifratæ lui Caius Brediceanu sæ meargæ 
sæ o întâmpine øi sæ o roage sæ renunfle. Nu a reuøit. Atunci s°a telefonat lui 
Gurænescu, care a cerut intervenflia Regelui Alexandru. Acesta a trimis pe 
prinflul Paul. Se ræspunde cæ nici el nu a reuøit. Regele Alexandru a spus sæ 
fim energici øi sæ o oprim. Noi ezitæm.
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Vorbim cu Maniu, care e la Cluj, cu Regele, la o expoziflie. Maniu 
spune sæ o læsæm. Titulescu îl întreabæ dacæ îøi ia angajamentul sæ o 
expedieze repede; el ræspunde afirmativ.

– Dar dacæ ea n°ar mai vrea sæ plece?22

– Atunci plec eu. […].
• Dupæ°amiazæ, la Titulescu, unde vine øi Puiu D[umitrescu], 

Titulescu vorbeøte la telefon cu Regele: „Sire, în aceastæ chestiune Majestatea 
Voastræ nu are niciun amestec, ea priveøte pe guvern. Rog pe M[ajestatea] 
V[oastræ] sæ spunæ dlui Maniu sæ vinæ imediat la Bucureøti… Aøadar, 
M[ajestatea] Voastræ aprobæ acest punct de vedere“.

27 octombrie. Regele ar fi foarte afectat de aceastæ chestie. El avea 
un aranjament cu Elena, semnat de aceasta, prin care ea se obligæ sæ nu vie 
în flaræ decât cu aprobarea Regelui øi sæ aibæ copilul în stræinætate douæ 
luni. Regele a venit de la Sinaia pentru câteva ore, a luat din casa de fier 
acest document øi l°a dat lui Titulescu spre a°l studia. Voievodul Mihai a 
venit øi a stat cu Elena o zi.

29 octombrie. Consiliul de Miniøtri, færæ subsecretari de stat. Eu 
am fost chemat de Maniu. Titulescu aduce un memoriu scris asupra 
pactului de neagresiune cu ruøii øi ne cere sæ°l examinæm. El explicæ situaflia 
generalæ europeanæ. În urma întæririi partidelor de dreapta în Germania, 
Franfla øi Polonia sunt îngrijorate øi vor sæ se înfleleagæ cu Rusia pentru a o 
separa de Germania. Totodatæ, Rusia a fæcut însemnate comenzi în Fr[anfla] 
øi Pol[onia], ceea ce mæreøte interesul acestora. Situaflia noastræ nu e la fel. 
Titulescu crede cæ în niciun caz nu trebuie sæ micøoræm eficacitatea Pactului 
Kellogg – Briand, de aceea propune ca în protocolul de semnat sæ se spunæ 
expres cæ „prezentul tratat nu însemneazæ o modificare sau restrângere a 
Pactului K[ellogg] – B[riand], ci va fi interpretat ca o dezvoltare a lui“. 
Apoi propune modificæri în art. 1 øi 2 care au acelaøi scop. Titulescu adaugæ 
cæ textul ce°l propune el este…23

Maniu spune: „Eu examinasem cu dl Tit[ulescu] aceastæ chestiune 
înainte de a forma guvernul øi fusesem de acord cu d°sa. De aceea, zvonurile 
contrarii sunt neîntemeiate. În realitate, observ cæ nu existæ divergenfle cu 
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dl Vaida. La o conferinflæ la Externe (când a plecat Mihalache în stræinætate) 
ni s°a cerut o formulæ. Am dat°o øi aceea este adoptatæ øi astæzi“.

Titulescu: „Sunt fericit sæ fiu de acord cu dl Vaida. Eu nu am venit 
sæ fac chestie øi dificultæfli. Textul e în mâna ruøilor cel propus de noi. 
Noroc cæ dl Cædere nu are delegaflie decât ad referendum24“.

Popovici øi Mihalache întreabæ de ce ne varietur25. Titulescu 
menfline.

Maniu completeazæ: „Chestia e simplæ. Noi suntem suverani pe 
actele noastre. Noi înflelegem cæ dl Tit[ulescu] are datoria øi dreptul sæ 
spunæ cæ acest text îl primim noi. Ce se poate întâmpla? Litvinov face 
propuneri. Atunci delegaflii nu au voie sæ schimbe, ei raporteazæ. Dl 
Tit[ulescu] poate singur sæ revinæ. Deci, dl Tit[ulescu], færæ sæ ne întrebe, 
poate lucra în limitele raportului. Dacæ d°sa gæseøte singur necesar sæ 
propunæ modificæri, noi le examinæm“.

Titul[escu]: „Ne varietur însemneazæ cæ pactul e o interpretare a 
Pactului Kellogg, iar nu o obligaflie nouæ. Întreb, am dreptul sæ rup pe 
aceastæ formulæ?“

Maniu: „Ai dreptul“.

5 noiembrie.
• Titulescu a notificat miniøtrilor stræini ocuparea postului.26

14 noiembrie. Consiliul de Miniøtri sub preøedinflia Regelui, la 
Palat, pentru citirea Mesajului. Se discutæ mult pasajul privitor la minori
tæfli. […].

Titulescu: „A fost un guvern în trecut care le°a promis statut. Îmi 
pare bine cæ nici Regele, nici Maniu, nu au aceastæ concepflie“.

15 noiembrie. Deschiderea Camerei. Regele trece repede asupra 
pasajului privitor la reforma electoralæ. Mihalache (pe care îl vizitez zilnic 
la sanatoriu) îmi spune cæ Titulescu i°a comunicat cæ dupæ Consiliul de 
ieri Regele l°a chemat øi i°a spus: „Titulescu, m°ai læsat!“ (în discuflii asupra 
legii electorale).
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19 noiembrie. Merg la Rege în audienflæ. De acord cu Titulescu, 
vorbesc contra serviciului de informaflii al lui N.S. Petrescu. Aræt cæ e 
nesigur, øantajist etc. Regele îmi spune, însæ, cæ în fond e bun un 
contraserviciu de informafliuni øi cæ trebuie sæ°l ia Savel R[ædulescu]. Îmi 
vorbeøte de jandarmerie, læudând pe generalul Dumitrescu, øi ne cere sæ 
menflinem regimul jandarmeriei.

23 noiembrie. La Cameræ vorbeøte Titulescu în chestia externæ, 
dezvoltând punctul sæu de vedere. Ræspund øefii de partide care, în genere, 
aprobæ politica în chestia pactului de neagresiune. Stau pe bancæ lângæ 
Titulescu care, la un moment, îmi aratæ o notæ a lui Vaida din 3 octombrie 
cætre Cædere în care îl autorizæ sæ semneze chiar cu formula: „diferende 
prezente sau viitoare!“

Dupæ øedinflæ Titulescu îmi spune: „Am fæcut destul pentru partidul 
vostru!“ (Nu prea înfleleg, adeværul era contrariu). „Eu am intrat cu voi 
numai ca sæ împiedic acest act; altfel ce, crezi cæ eram prost!“ În acest timp 
se apropie Duca øi Titulescu îi spune: „Jean, îfli mulflumesc, tu ai fost cel 
mai bine!“ Am tæcut. El a observat. Mare decepflie pentru mine acest om!27

• Siguranfla îmi spune cæ Titulescu a fost la Mme L[upescu], la 
Sinaia.

29 noiembrie. Consiliul de Miniøtri. Samsonovici aratæ cæ la o 
conferinflæ a reprez[entanflilor] de stat major ai Micii Antante i s°a cerut 
explicaflie asupra situafliei armatei. Aceasta denotæ cæ aliaflii nu mai cred 
utilæ alianfla, dat fiind slæbiciunea armatei noastre. Stæm prost de tot. 
Titulescu spune cæ ar trebui sæ ne ajute Franfla, altfel gæsim sprijin aiurea!

5 decembrie. Mæ întorc de la garæ cu Mihalache în automobil øi fac 
remarca pe care øi el o recunoaøte exactæ. Îmi spune cæ a vorbit cu Titulescu 
în ce priveøte situaflia, aøa cum i°o arætasem. Titulescu ar fi vorbit cu Regele, 
care ar fi spus cæ nici nu se gândeøte la liberali; cæ se întemeiazæ pe noi spre 
a aborda problema marilor reforme. Sunt, totuøi, sceptic.
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13 decembrie. Spun lui Mihalache cæ Duca acrediteazæ versiunea 
cæ vin la guvern în înflelegere cu Titulescu. El îmi ræspunde cæ astæzi, la 
Consiliul Apærærii Naflionale, Regele i°a spus lui Maniu în prezenfla 
generalilor: „Avefli toatæ încrederea mea, continuafli cu hotærâre opera de 
guvernare“. Mihalache adaugæ cæ Titulescu ar fi spus: „Eu nu mæ fæceam 
caraghios sæ intru într°un guvern provizoriu“.

16 decembrie. Nici Titulescu nu mai e bine væzut la Palat, fiindcæ 
ar fi împiedicat unele afaceri ale lui Barbu Ionescu.

17 decembrie. Mæ duc de dimineaflæ la Mihalache. Îmi spune cæ a 
avut asearæ o consfætuire cu Titulescu, Madgearu øi Maniu asupra situafliei. 
În realitate, Regele nu a spus nimic special lui Vaida la audienflæ. Totul a 
fost provocat de atitudinea lui Maniu øi Regele ar fi fost surprins. Lui 
Titulescu, Regele – care era bolnav, legat la cap – i°ar fi spus: „Nu înfleleg 
pe Maniu. Îmi cere sæ opresc pe dna L[upescu] de a mai ieøi în oraø. Cum 
sæ fac asta, Titulescu, când eu i°am spus sæ mai iasæ din casæ“. Regele a 
promis cæ schimbæ pe generalii Florescu øi Ionescu øi cæ va muta pe Amza. 
Titulescu este furios; el a spus lui Maniu cæ, în condifliile acestea, el nu va 
mai merge la Belgrad28. Ce autoritate ar avea el dacæ ar læsa guvernul aici 
în crizæ. Lui Mihalache i°a spus furios cæ el nu ar fi fost caraghios sæ intre 
într°un guvern de 2 luni. Mihalache øi Madgearu insistæ pe lângæ Maniu sæ 
nu insiste pe chestia Puiu D[umitrescu].

1933
5 ianuarie.
• Øi Maniu, øi Mihalache vorbesc cu Titulescu la telefon la St.°Moritz. 

Acesta øtia chestia (poate a vorbit la telefon, între 6 øi 8 seara, cu Regele – 
voi verifica). Titulescu e de pærere sæ nu ne retragem øi Mihalache sæ le 
dea29 o admonestare.

• Verific notele stenografice luate asupra convorbirilor telefonice øi 
stabilesc cæ Tabacovici îl vestise pe Titulescu.

6 ianuarie. Regele îl întreabæ pe Maniu ce face cu Geneva.
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– Majestate, nu mai putem face nimic. Dl Mihalache este demisionar 
øi M[ajestatea] V[oastræ] îøi închipuie lesne cæ øi eu sunt demisionar atunci. 
În aceste condiflii, noi nu mai putem lua niciun angajament.

Regele spune sæ fie chemat Titulescu øi, pânæ la venirea lui, sæ nu 
se…30 chestia.

• Seara mæ cheamæ Titulescu la telefon de la St.°Moritz. Se plânge 
cæ nu l°a prevenit Mihalache. Îi explic. El, în fond, spune cæ e de acord. Îi 
comunic ultima soluflie. O gæseøte f[oarte] bunæ øi se miræ cæ nu a fost 
primitæ.31 Am impresia cæ Titulescu, øtiind cæ conversafliile sunt mereu 
ascultate, a spus miniøtrilor cæ se solidarizeazæ cu guvernul. Dar adaugæ 
mereu cæ e supærat cæ nu a fost consultat în prealabil. Cautæ gâlceavæ 
sau ieøire.

7 ianuarie. Mi se raporteazæ cæ astæ°noapte Regele a vorbit cu 
Titulescu la telefon. N°am note dar, dupæ relatarea telefonistei, Regele l°ar 
fi chemat la Bucureøti øi ar fi adæugat: „Am auzit cæ te°ai solidarizat cu 
guvernul“, la care Tit[ulescu] ar fi ræspuns: „Formal, da!“

8 ianuarie.
• Øedinfla biroului.32 Lipsesc Vaida øi Popovici. Tofli se solidarizeazæ 

cu Mihalache øi admit atitudinea. Maniu, încheind, face un lung istoric al 
raporturilor cu Regele. Reaminteøte condiflia constituflionalismului expusæ 
prin scrisoarea trimisæ cu Mironescu la reluarea øefiei. Punea douæ condiflii: 
1. mâna liberæ la personalul administrativ; 2. cei de la Palat ar putea fi 
schimbafli, însæ motivat. Regele a aprobat atunci. Reaminteøte chestia cu 
Regina Maria øi Ileana, care au venit la Bucureøti în noiembrie øi au luat 
juræmântul cercetaøilor. Regele a fost indispus øi a trimis pe Maniu la 
Reginæ sæ°i cearæ sæ plece Ileana din flaræ. Ar fi spus: „Dle Maniu, eu dacæ 
vorbesc mæ cert cu Regina; d°ta øtii sæ spui lucrurile færæ sæ superi!“ Aratæ 
ultimele incidente øi crede cæ Regele voia sæ°l concedieze. Se hotæræøte sæ 
continue biroul când vin ceilalfli.

Mæ trimite pe mine, care am fost de faflæ, sæ întâmpin pe Titulescu 
øi sæ°l pun în curent.
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9 ianuarie. Întâmpin pe Titulescu la Braøov. „Ce mi°ai fæcut, 
Armand?“ începe el. Recapitulæm faptele. Îmi spune cæ Regele la telefon 
i°a spus cæ Maniu vrea sæ plece, nu mai vrea sæ guverneze øi cæ el nu se 
aøtepta ca Mihalache sæ aibæ aceastæ atitudine. Titulescu crede cæ Regele e 
foarte plictisit de crizæ øi îngrijorat; nu crede cæ are altæ formulæ. Mæ 
autorizæ sæ comunic la Bucureøti: 1. el se opreøte la Sinaia, cerându°i [acest 
lucru] Regele; 2. el va spune Regelui cæ e solidar cu orice atitudine ar lua 
guvernul; 3. crede însæ cæ ræmânerea la putere e o „necesitate europeanæ“ 
(se pune problema revizuirii tratatelor øi trebuie un prim°ministru ardelean); 
4. va læmuri cu Regele chestia dacæ suntem læsafli sæ guvernæm; 5. e mâhnit 
cæ nu a fost prevenit de crizæ.

Eu îi explic cum s°au desfæøurat lucrurile, arætând cæ îndatæ ce s°au 
væzut proporfliile i s°a telefonat. Dezvolt: 1. cæ noi vrem sæ guvernæm; 2. cæ 
Mihalache nu a înfleles niciun moment sæ atingæ pe Rege; 3. cæ noi avem 
impresia cæ Regele urmæreøte plecarea noastræ.

Vine în compartiment øi Mihai Popovici. El propune formula: 
Marinescu sæ demisioneze; Mihalache sæ nu°i primeascæ [demisia], dar sæ°l 
pedepseascæ cu 15 zile. Titulescu o gæseøte bunæ øi mæ întreabæ dacæ 
Mihalache ar accepta°o. Eu spun cæ nu øtiu, dar sæ încercæm.

• Întors în Bucureøti, comunic formula lui Mihalache. El nu o 
primeøte øi mæ autorizæ sæ telefonez dlui Titulescu, la Sinaia. […].

• La 22,30 îmi telefoneazæ Titulescu de la vila Tabacovici (Sinaia):
– Am gæsit aici o situafliune care m°a impresionat mult. Regele e 

profund jignit. Voi spunefli cæ væ lucreazæ. Inexact. Regele spune cæ v°a 
chemat la guvern într°un moment când nu væ aøteptafli. V°a dat libertate 
în toatæ acfliunea. În schimb, voi l°afli øicanat continuu pe chestie de 
persoane…

Îi comunic lui Titulescu ce mi°a spus Mihalache. El spune cæ nici 
formula lui nu e primitæ de Rege. Îl va mai vedea mâine dimineaflæ øi apoi 
vine la Buc[ureøti]. „Ce sæ væ fac eu. M°afli chemat dupæ ce afli încurcat 
lucrurile“.
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10 ianuarie. Titulescu vine de la Sinaia. Dupæ°amiazæ, lungæ 
consfætuire la Maniu [cu] Mihalache, Mironescu, Popovici, Titulescu, 
Pop°Cicio, Madgearu. Sunt øi eu admis.33

Titulescu explicæ cæ nu trebuie sæ plecæm – din cauza problemelor 
externe øi, îndeosebi, „revizuirea tratatelor“. Regele vrea sæ ne pæstreze. 
Este, însæ, chestie de prestigiu pentru el sæ cedæm noi. Propune formula 
„demisie respinsæ“. […].

Maniu spune categoric cæ el nu mai poate sæ se înfleleagæ cu Regele 
øi cæ deci sarcina de a forma guvernul sæ o ia Titulescu ori Mironescu ori 
Cicio°Pop. El îi va da concurs.

11 ianuarie. Se convine sæ se dea concurs lui Titulescu pentru a 
forma un guvern. În niciun caz altul din partid.

12 ianuarie.
• Merg la ora 1 la Mihalache. Îmi spune cæ Maniu a fost în audienflæ 

øi øi°a dat demisia. Mihalache a fost chemat la 3,30, Titulescu înainte, la 
2,30. Dupæ aceea iar Maniu øi la 5 preøedinflii Camerelor.34

• La 5,30 suntem la Titulescu acasæ: Mihalache, Popovici, Madgearu, 
Savel, Ghelmegeanu øi eu. Titulescu furios. Regele i°a propus sæ intre 
într°un guvern Vaida. El nu acceptæ, din cauza lui Gafencu øi Tilea. Ne 
spune cæ Gafencu e politiceøte incorect (când era sub Mironescu la Externe35 
a venit la Geneva øi a tratat cu germanii nu øtiu ce chestie peste capul lui). 
Titulescu a propus Regelui øi acesta a semnat un decret de numire a lui 
Savel la Londra. Astfel, el ræmâne pe dinafaræ. Nu voia sæ lucreze sub noii 
miniøtri de Externe. Titulescu se plânge cæ i s°a fæcut aceastæ situaflie. El, 
care a adus atâtea servicii. Spune cæ Regele Alexandru era hotærât „sæ 
divorfleze de noi politiceøte“ (alianfle) øi sæ rupæ cu familia regalæ a noastræ. 
El a refæcut.

Vine Maniu de la Rege. El spune cæ audienfla a fost scurtæ. A propus 
Regelui formula concediului. Nu s°a admis. Atunci a demisionat, consiliind 
sæ se facæ un guvern cu actualele Camere. Spune cæ „avem atâflia foøti 
preøedinfli de Consiliu“, adaugæ øi pe Titulescu. Impresia e cæ nu l°a 
recomandat formal. Titulescu observæ øi e plictisit. […].
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• La ora 6 mergem la Consiliul de Miniøtri. Sunt øi preøedinflii 
Camerelor.

Maniu: […]. Mulflumesc dlui Titulescu pentru oboseala ce øi°a dat 
ca sæ aplaneze conflictul. Nu a reuøit însæ. […]. M[ajestatea] Sa a consultat 
pe câfliva prieteni – Tit[ulescu] øi Mihalache – , apoi iar pe mine. […]. 
Elogiazæ pe Titulescu. […].

Titulescu: „Am fost miøcat de cuvintele spuse. Am avut legæturi 
sufleteøti cu dv. Pe viitor eu am douæ cæi în viafla politicæ: sau la Londra – 
când, însæ, mi s°a întâmplat ceea ce mi s°a întâmplat, nu mai pot merge 
acolo, de aceea am închis calea, numind pe Savel; a doua cale e Ministe rul 
de Externe. Aø dori sæ fie posibil. Mærturisesc, însæ, cæ nu væd posi
bil“. […].

Titulescu: „Øi d°ta ai fost betonat“.
Titulescu e vizibil vexat fiindcæ nu a fost propus, deøi i se pro

misese.

13 ianuarie. Dacæ s°ar face un guvern Titulescu, ceea ce el doreøte, 
e sigur cæ Tit[ulescu] m°ar obliga sæ ræmân cu mânæ liberæ la Interne, poate 
chiar m°ar face ministru plin.

14 ianuarie.
• Mergem la 12 ore la Titulescu (Mihalache, Madgearu øi eu). Ne 

spune cæ Vaida i°a propus astæ°noapte sæ intre în guvern. Øi°a rezervat 
ræspunsul. Ar accepta, acum nu mai intræ Gafencu, ci numai Tilea. 
Tit[ulescu] vrea ca Tilea sæ intre la orice departament, afaræ de Interne øi 
Preøedinflie, pentru a nu manevra presa.

Tit[ulescu] pronunflæ pentru Interne numele lui Ghelmegeanu. 
Înfleleg cæ Vaida nu mæ mai vrea pe mine øi relev lucrul. Titulescu protesteazæ 
øi spune cæ eu aø intra. Înfleleg cæ a…36 Madgearu a spus atunci cæ va cere 
sæ merg eu la Finanfle. […].

Vaida a mai fost o datæ la Rege. Asemenea Titulescu. […].
Titulescu îmi explicæ cæ Tilea a fost adus de Puiu D[umitrescu] 

dupæ indicaflia Regelui øi i s°a explicat. Regele amabil.
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16 ianuarie. Øedinflæ Consiliu de Miniøtri. Se discutæ chestia 
acordului cu Geneva. Lugoøianu face un expozeu, arætând cæ punctele 
în discuflie sunt: 1. termenul; 2. primul delegat sæ fie „reprezentant“ sau 
„expert“; 3. caracterul consultativ; 4. anexæm sau nu un program economic.

Titulescu face o lungæ expunere: „Acordul cu Geneva are o impor
tanflæ externæ mare. În 1927, când V[intilæ] B[rætianu] voi un împrumut 
de stabilizare, i°am spus sæ°l facæ prin Soc[ietatea] Nafl[iunilor]. Nu am 
reuøit. De atunci Soc[ietatea] a fost în declin. Ungaria, Bulgaria, Grecia nu 
au onorat împrumuturile fæcute cu girul Soc[ietæflii]. Totuøi, trebuie fæcut. 
Sub Iorga creditul s°a înræutæflit. Dl Arg[etoianu] a chemat pe Rist sæ 
controleze pe…37 Rist! Acesta, ca sæ°øi acopere øi o proprie ræspundere, a 
fæcut un raport øi a spus sæ mergem la Ligæ. Când am primit un blam, 
suntem forflafli sæ mergem la Ligæ. Poate sæ câøtigæm ceva, în niciun caz nu 
pierdem. Jucæm o «carte forflatæ». Eram în flaræ, în iunie trecut. Puaux mi°a 
fæcut o vizitæ øi mi°a spus sæ mergem la Geneva. Funcflionarii erau neplætifli. 
Am redactat atunci scrisoarea care s°a trimis øi la care Maniu a adæugat 
partea economicæ. Eram de pærere ca studiul planului economic sæ fie 
contraparte a acordului. Maniu nu a mai vrut. Totuøi, aveam ca avantaj 
acordul cu purtætorii titlurilor româneøti øi încrederea Europei“.

Popovici: „Poincaré m°a chemat la el când a auzit cæ vrem sæ 
mergem la Paris, acum doi ani, pentru împrumut øi mi°a spus: «Afli început 
cu noi; ræmânefli aci. Dacæ væ ducefli în altæ parte, Banca Franflei nu va 
participa!» Eu am fost de la început contra Genevei. Puteam aduce øi singur 
experfli. Geneva e o iluzie, împreunatæ cu o deziluzie internæ când se va 
vedea cæ avem control. Trebuie cel puflin plan economic“.

17 ianuarie. Titulescu e de pærere sæ nu se îngreuneze situaflia celor 
de la sate, [aceasta] nefiind politicæ flæræneascæ.

19 ianuarie. Asearæ, masæ la Madgearu cu Mihalache, Titulescu, 
Maniu, Ghelmegeanu, Ralea øi alflii.
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29 ianuarie. Væd pe Titulescu, care îmi spune cæ a dat plenipotenflæ 
lui Lugoøianu sæ semneze, cu rezerva chestiei Bæncii Naflionale. El e cam 
contra lui Auboin38 øi are aerul de a aproba pe Angelescu.

2 februarie. Seara, la 7, fac raport lui Vaida, la Popovici Mihai. 
[…]. Îi spun cæ se impun mæsuri energice pentru redresarea autoritæflii de 
stat: arestarea comuniøtilor, apærarea edificiilor øi lucrærilor de artæ de cætre 
soldafli, întærirea garnizoanelor importante øi revocarea concediilor 
jandarmilor.

Vaida aratæ cæ e mai bine sæ proclamæm starea de asediu. […].
În cele din urmæ se adoptæ hotærârea cu unanimitate, raliindu°se øi 

ceilalfli. Au lipsit Titulescu, Halippa øi subsecretarii.

3 februarie. Mironescu pleacæ la Rege sæ cearæ asentimentul. Se 
întoarce cu mesajul semnat. Îmi spune cæ Titulescu ar fi supærat fiindcæ nu 
a fost consultat, dar cæ Vaida e dus acolo sæ°l împace.

4 februarie.
• Mironescu mæ trimite la Titulescu, dupæ°amiazæ, sæ vorbesc cu el 

øi cu Vaida, care dejunase acolo, sæ meargæ unul la Palat sæ cearæ numirea 
unui alt comandant la Corpul 2 [armatæ]. Se hotæræøte sæ intervinæ 
primul°ministru, care se øi duce la Rege pe la orele 6, îmbræcat în haine de 
stradæ. Regele promite sæ reflecteze.

5 februarie. […]. La masæ, la Titulescu, Puiu D[umitrescu] nu s°a 
sfiit sæ spunæ: „Dl Maniu nu are decât sæ demisioneze acum!“

7 februarie. Consiliul de Miniøtri, la Cameræ. Titulescu aduce 
jurnalul prin care se autorizæ construcflia unui pod peste Dunære, la 
T. Severin. Madgearu informeazæ despre rezultatul tratativelor cu creditorii; 
ni s°a acordat o scædere de 2.250 mil[ioane] din amortismente. În aceasta 
intræ 500 mil[ioane] datorii de ræzboi, a cæror reducere se obfline la 
Lausanne. În caz când suma nu ar fi suficientæ, ne facem rezerva de a cere 
ulterior o reducere a cuponului. Titulescu are o ieøire contra lui Madgearu, 
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spune cæ am tratat prost, cæ trebuia sæ cerem mai mult. Madgearu replicæ 
cæ a cerut atât cât era evaluat amortismentul. Titulescu continuæ cæ el, 
dupæ o viaflæ întreagæ în stræinætate, a ajuns sæ°i urascæ pe stræini. În cele din 
urmæ propune o uøoaræ modificare de text øi ca… întotdeauna, se raliazæ la 
pærerea celorlalfli. Vaida propune sæ se autorize încheierea tratativelor.

Seara pleacæ la Geneva Titulescu cu Mihalache.39

• Madgearu vorbind cu Vaida, acesta se aratæ neliniøtit de atitudinea 
lui Titulescu. Are impresia cæ pregæteøte lovitura.40

19 februarie.
• La Geneva se semneazæ acordul de întærire a Micii Antante.41 

[…].
• Titulescu telefoneazæ furios de la Geneva ca sæ anunfle demisia 

fiindcæ Mirto a dat un interviu în stræinætate explicând grevele øi acfliunea 
comunistæ prin neîncheierea pactului de neagresiune.42

20 februarie. Dupæ lungi parlamentæri prin telefon, Mironescu øi 
Vaida reuøesc sæ determine pe Titulescu sæ renunfle de a mai veni în flaræ. 
Însuøi Regele a intervenit. Titulescu a discutat o dezminflire pe care Mirto 
a fost nevoit sæ o dea ziarelor.

6 martie. Ralea se întoarce de la Geneva.43 Îmi spune cæ defline de 
la Viøoianu cæ Titulescu m°ar fi criticat cætre Mihalache, spunându°i cæ eu 
aø fi fæcut jocul lui Maniu în chestia colonel Marinescu, împingând pe 
Mihalache în acea direcflie! […]. Ciudat om este Mihalache, se lasæ aøa 
uøor influenflat de intrigi! Pe Titulescu îl înfleleg, fiindcæ am semnalat 
manevrele lui cu liberalii øi pentru cæ i°am fæcut øicanæ la subvenfliile 
faimosului Mircea44.

9 martie. […] Cu prilejul unei descinderi fæcute de fisc la repre
zentanflii uzinelor Škoda s°ar fi gæsit documente militare. Ele au fost ridicate 
de comisarul regal […]. La început Titulescu s°a temut de un protest al 
Legafliei cehoslovace.
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16 martie. Titulescu a fæcut astæzi un expozeu asupra pactului 
Micii Antante în fafla Comisiilor afacerilor stræine ale Camerei øi Senatului 
reunite.

21 martie.
• Dupæ øedinflæ ræmân mult cu Vaida. E amærât. Se vede læsat de 

Rege øi lucrat de funcflionærimea Palatului. Îmi povesteøte cum el n°a vrut 
sæ primeascæ guvernul øi cæ a propus pe Titulescu. Regele a insistat øi a spus 
cæ „face apel la el, fiindcæ se gæseøte într°o situaflie grea“.

23 martie.
• Dupæ øedinfla Camerei, la ora 1 noaptea, spun cæ Seletzki trebuie 

arestat. Mironescu întreabæ pe Titulescu la telefon øi se pun de acord.

14 aprilie. Se pare cæ Titulescu a reuøit sæ influenfleze cercurile 
politice franceze øi parte cele engleze pentru a se abandona planul 
Mussolini45. Acesta publicæ un articol vehement în contra Micii Antante. 
Se schifleazæ o politicæ de uniune între Italia, Germania, Austria øi Ungaria.

25 aprilie. Mironescu crede cæ Titulescu, întors în flaræ (pentru 
nunta lui Lugoøianu), ar fi avut veleitæfli de a forma un guvern de concentrare, 
socotindu°se mai tare ca oricând. E o simplæ presupunere a lui 
Mironescu.

1 mai. Dejun la Madgearu cu Titulescu, Tilea øi Ghelmegeanu. 
Dupæ masæ, convorbire în jurul demisiei lui Maniu. Aspect penibil. Eu 
spun cæ ar fi bine sæ temporizæm, fiindcæ am impresia cæ Regele are deja 
altæ formulæ. Titulescu replicæ, dimpotrivæ, cæ dacæ rezolvæm problema 
imediat „guvernarea noastræ abia începe“. (Lui Madgearu, în particular, i°a 
relevat aceastæ formulæ ca fiind a Regelui). E vizibil cæ Titulescu este pentru 
Vaida; parcæ Mihalache nu a existat. Caracteristic pentru sentimentele de 
prietenie ale „marelui diplomat“! Mæ întreabæ ce formulæ cred eu cæ are 
Regele. Îi ræspund: „Argetoianu, Goga, Iunian“. El contestæ. Eu adaug: „În 
orice caz, nu vor veni liberalii!“ „Te înøeli, dle“, replicæ Titulescu cu o 
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vioiciune care trædeazæ simpatiile lui pentru aceøtia. Øi dupæ un moment: 
„Nu, Regele nu are astæzi nicio formulæ. Când pe iarnæ Regele era bolnav 
øi Maniu voia demisia lui Puiu, m°a trimis pe mine. Am gæsit pe Rege în 
pat, legat cu o batistæ la cap. Îi spun: «Sire, avem crizæ. Maniu demisioneazæ». 
«De ce?» «Vrea sæ°i dafli locul lui Florescu øi generalului Ionescu.» «Dar 
bine, are pe cineva în loc?» «Nu!» «Alors, c’est idiot.»46 «Øi mai cere, Sire, 
demisia lui Puiu, fiindcæ iese cu dna L[upescu].» Atunci Regele øi°a smuls 
batista de pe cap øi a særit în sus din pat: «Dar Titulescu, ce mæ fac, cæ nu 
mai am guvern!» Øi eu – adaugæ Titulescu – credeam, dupæ spusa lui 
Maniu, cæ Regele se gândea la liberali“.

3 mai.
• Titulescu îmi spune cæ Regele ar fi pus liberalilor condiflia sæ se 

împace47 spre a lua în considerare eventuala aducere la putere.

10 mai. Mihalache merge în audienflæ la Rege. […]. Face apel la 
Mihalache sæ plece în stræinætate cu Titulescu, ca o dovadæ a solidaritæflii 
cu guvernul. Mihalache refuzæ.

11 mai. Consiliul de Miniøtri. Titulescu expune conversaflia avutæ 
în stræinætate în legæturæ cu propunerile lui Mussolini relativ la acordul 
celor 4 Mari Puteri. Spune cæ acest acord instituia o adeværatæ dictaturæ în 
politica internaflionalæ øi confirmæ ideea de revizuire a tratatelor. În Franfla 
nu mai existæ acum o rezistenflæ ortodoxæ la ideea revizuirii. „Stânga“ este 
pentru revizuire. „Dreapta“ contra. Herriot la mijloc. Boncour e bun prie
ten României. Titulescu a vorbit cu tofli øi le°a spus cæ dacæ Mica Antantæ 
duce o politicæ alæturi de Franfla e tocmai pentru menflinerea tratatelor, 
cæci altfel interesele economice îi dicteazæ altæ politicæ, øi a adæugat: „Vrefli 
sæ facefli revizuirea ca sæ evitafli ræzboiul? Ei bine, dimpotrivæ, îl provocafli“. 
Guvernul francez a fæcut un memoriu în care a respins propunerile lui 
Mussolini. Mergând la Londra, Titulescu a discutat cu MacDonald øi 
ceilalfli, spunându°le cæ Mica Înflelegere nu va accepta niciodatæ sæ comparæ 
în fafla celor 4 Mari Puteri în baza acordului ce se propune. Mussolini, 
discutând la Roma cu MacDonald,48 i°a arætat cu degetul pe hartæ care ar 
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fi aproximativ îndreptærile de frontieræ ce s°ar cere de la noi în folosul 
Ungariei: din Banat, Arad, Oradea, Sighetul Marmafliei. „Norocul nostru – 
spune Titulescu – cæ actualele frontiere ale noastre au fost trasate în 1919 
de englezi øi americani, care, de altfel, le cunosc bine“. Adaugæ cæ inifliativa 
lui Mussolini (care e aproape eøuatæ) e datoritæ unor necesitæfli de politicæ 
internæ.

7 iunie. Dineu la Preøedinflie49, cu diplomafli. Dupæ plecarea in
vitaflilor ræmân de vorbæ cu Vaida pânæ la ora 2 noaptea. […]. Îmi spune 
cæ øi Titulescu ar fi supærat, fiindcæ Nae Ionescu – prin ziarul „Cuvântul“, 
care e socotit ziarul Regelui – îl atacæ. Titulescu s°a dus la Rege, i°a pus 
chestia de încredere. Se pare cæ a fost satisfæcut.

9 iunie. Consiliul de Miniøtri. Titulescu expune tratativele în 
legæturæ cu pactul celor 4 øi garanflia obflinutæ de la francezi, pe care o crede 
suficientæ. Schifleazæ situaflia europeanæ.

Italienilor le este fricæ de germani. Hitler trebuie sæ dea o satisfacflie 
poporului sæu øi nu o poate face decât cu culoarul Danzig sau Anschluss. 
El crede cæ e mai probabil Anschlussul. Mica Antantæ ar vrea sæ se opunæ. 
A întrebat pe Beneš: cum? Ambii au convenit cæ nu se poate mobiliza 
pentru aceasta. Politica franco°italianæ ræspunde pentru o unire austro°un
garæ. Împotriva acesteia Titulescu a spus stræinilor cæ noi vom mobiliza.

În ce priveøte chestia ruseascæ, la Geneva aceøtia au dat o definiflie 
a agresorului care e mulflumitoare. Trebuie sæ ducem o politicæ de 
apropiere.

În ce priveøte Conferinfla de la Londra, crede cæ nu trebuie sæ luæm 
nicio inifliativæ pe chestia monedei.

23 iunie.
• Avem informaflii cæ la Londra Madgearu ar fi în dezacord cu 

Titulescu. Vorbind øi în numele Partidului Agrar[ian]50, M[adgearu] ar fi 
neglijat Mica Antantæ. Se zice cæ Beneš ar fi fæcut reproøul. Nu avem 
posibilitate de a controla. […]. Spun lui Mironescu, cam în glumæ: „Ar fi 
mai simplu sæ°l anunflæm pe Madgearu sæ°øi dea demisia de la Londra“.
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2 iulie. Titulescu telefoneazæ Regelui cæ a semnat un pact cu ruøii 
øi alte câteva state vecine, în care s°a adoptat o asemenea definiflie a 
agresorului, încât inviolabilitatea øi intangibilitatea teritoriilor este asigu
ratæ.51 În timpul convorbirii se produce o întrerupere. Titulescu crede cæ 
l°am interceptat noi, aici. În realitate, întreruperea s°a fæcut la Viena, unde 
probabil s°a ascultat.

6 august. Mironescu îmi scrie cæ Titulescu este supærat fiindcæ s°a 
înfiinflat Oficiul de Turism la Preøedinflie. Crede cæ aceasta implicæ un 
serviciu de propagandæ în stræinætate care ar trece peste M[inisterul de] 
Externe.

16 septembrie. Titulescu ne dæ concursul mai departe în guvernare, 
nu vede altæ formulæ realizabilæ.

25–27 septembrie. Serbærile Peleøului la Sinaia se desfæøoaræ dupæ 
programul stabilit. […]. Cu prilejul serbærilor s°a flinut øi Consiliul Micii 
Antante. Au participat Beneš øi Jevtiç. […].

Regele a acordat o deosebitæ atenflie lui Duca. Regele Alexandru l°a 
primit în audienflæ specialæ. Titulescu l°a luat la o consfætuire cu Beneš. 
Incontestabil, este desemnat ca succesor la guvern.

• Situaflia noastræ se aratæ la început proastæ. Chestia chemærii 
expertului stræin potrivit acordului cu Geneva pare a fi cheia conflictului 
din guvern. Mihalache se opune. Madgearu øi Titulescu insistæ pentru 
aplicarea acordului. Vaida se alæturæ la pærerea lui Mihalache. De altfel, 
majoritatea membrilor guvernului au sentimentul cæ nu e bine sæ cædem în 
brafle øi cu acest ponos. Dupæ îndelungi discuflii, se ajunge în Consiliul de 
Miniøtri la o împæcare. Chemarea expertului este amânatæ.

29 octombrie. Titulescu a spus lui Mironescu cæ la sosirea în Sinaia 
Puiu D[umitrescu] i°a spus: „Lumea mæ acuzæ pe mine cæ sprijin prea mult 
guvernul“. Apoi e guvernul M[ajestæflii] S[ale] în funcfliune øi este dator sæ 
o facæ! Titulescu crede cæ a fost numai o sondare. Din partea Regelui nu a 
observat nicio schimbare. A discutat cu el chestiunea miøcærilor hitleriste. 
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R[egele] nu prea era convins, dar în cele din urmæ a convenit cæ trebuie sæ 
se ia mæsuri.

30 octombrie. Regele Carol øi Regele Boris, însoflifli de Vaida, 
Titulescu øi Muøanov, se întâlnesc la Giurgiu øi Rusciuk.

31 octombrie. Primul°ministru îmi spune cæ nu a discutat cu 
Regele ieri asupra situafliei. A vorbit cu Titulescu, cæruia i°a propus sæ ia 
preøedinflia, el, Vaida, ræmânând la un resort. Titulescu a ræspuns cæ nu se 
amestecæ în politica internæ øi cæ, de altfel, vorbind cu Regele ar fi primit 
ræspunsul: Vaida restera tant qu°il voudra. C’est un homme adorable52.

4 noiembrie.
• Mironescu vede pe Titulescu, care îi spune cæ s°a întâlnit cu Duca. 

Acesta i°ar fi spus cæ Regele l°ar fi asigurat cæ°l aduce la guvern dupæ noi. 
Când? Nu°i poate spune: „Vaida s°a purtat foarte bine øi nu pot sæ°l 
schimb“.

Duca îi spune lui Titulescu sæ intervinæ pe lângæ Mironescu pentru 
a læsa liberæ întrunirea de la 15. Titulescu a refuzat sæ facæ acest oficiu øi l°a 
consiliat pe Duca sæ nu facæ adunarea în ziua de 15 noiembrie. Duca ar fi 
ræspuns cæ va aviza dacæ nu poate amâna pe ziua de 16.

Mironescu îmi spune cæ Titulescu nu ar fi aøa de refractar la ideea 
de a i se trece mâna de cætre Vaida. Mæ însærcineazæ sæ merg sæ væd pe 
Vaida înainte de a merge la Rege spre a°l informa. L°a væzut pe Vaida 
descurajat.

7 noiembrie.
• Seara am mers la Titulescu. Se aratæ surprins, nu°øi explicæ ce a 

intervenit øi crede cæ va fi adus Duca…

8 noiembrie. Merg seara cu Madgearu, din nou, la Titulescu 
pentru a°l determina sæ propunæ un guvern de alegeri. Brætianu53 øi Regele 
trebuie sæ se degajeze, altfel toate partidele vor fi contra lui. Brætianu øi 
ardelenii vor lua atitudine, probabil, pe tema Maniu. Titulescu – care era 
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invitat la dejun pentru mâine, joi – spune cæ el va vorbi Regelui de nedeli
cateflea faflæ de Vaida øi va exprima pericolul izolærii ardelenilor pentru 
politica lui externæ øi îi va sugera ideea unui guvern de alegeri. […].

Despre Nae Ionescu. Spune cæ a primit – printr°un ministru dus la 
Ankara – comunicare din partea lui Litvinov cum cæ Nae Ionescu, væzând 
la Berlin un ministru rus, ar fi spus cæ Titulescu e vræjmaø al ruøilor, cæ stæ 
vremelnic øi cæ va fi curând înlæturat, încât nu trebuie ca ruøii sæ trateze cu 
el. Titulescu a raportat Regelui. Acesta ar fi spus cæ este o copilærie a lui 
Nae. Titulescu a spus: Sire, c’est un peu plus, c’est de la trahison!54

9 noiembrie. Vaida se aratæ furios pe camarilæ øi propune abflinerea 
de la alegeri. Are o ieøire violentæ contra lui Titulescu, care venea de la 
Sinaia. Îi spune: „D°ta nu trebuie sæ mergi din pat în pat! Trebuie sæ te 
solidarizezi cu noi“.

Titulescu a fost la Rege. El pretinde cæ i°a arætat greøeala de a fi lovit 
astfel pe Vaida, primejdia de a izola Ardealul […]. Regele i°a spus cæ e 
definitiv fixat pentru liberali øi cæ Titulescu i°ar fi ræspuns cæ guvernul de 
alegeri ar fi primejdios.

10 noiembrie.
• Se încearcæ presiuni55 pe lângæ Titulescu sæ nu intre în guvern 

Duca. […].
• În partid se observæ un reviriment spre Maniu. Titulescu, la dânsul 

acasæ, îmi spusese cu 2 zile înainte, privindu°mæ fix în ochi: „Scrie ce°fli 
spun eu. În øase luni vom avea guvern Maniu øi camarila plecatæ“.

13 noiembrie. Iau masa la Titulescu cu Madgearu, Duca øi dr. 
Costinescu56.

1934
1 ianuarie. Dupæ insistenflele lui Titulescu, guvernul dæ un jurnal 

prin care dizolvæ Garda de Fier øi o øterge de pe buletinele de vot. Se 
procedeazæ la arestæri în masæ. […].



285

• În seara zilei de 29 decembrie, pe peronul gærii Sinaia a fost 
asasinat Duca de cætre numitul N. Constantinescu57, absolvent al Acade
miei Comerciale øi membru al Gærzii de Fier. El a tras prin spate cinci 
gloanfle în capul primului ministru. Moartea a fost instantanee. Asasinul 
a avut complici doi tineri macedoneni: Belimace58 øi Caranica59. Tofli au 
fost prinøi.

4 ianuarie. Existæ o convorbire telefonicæ între Savel R[ædulescu] 
øi Titulescu în noaptea dupæ atentat. Titulescu a acuzat pe Puiu D[umi
trescu] øi a spus: „Sæ se descurce acest domn cum poate acum“. Se pare cæ 
iar a intervenit o ræcealæ între Rege øi Puiu.

5 ianuarie. Titulescu a sosit în flaræ. Cenzura, însæ, a oprit publica
rea øtirii.

6 ianuarie. La Preøedinflie întâlnesc mai întâi pe Savel R[ædulescu], 
care°mi spune în treacæt cæ Titulescu øi el nu vor intra în guvern pânæ ce 
mai întâi nu se vor limpezi lucrurile la Palat: „Nu se poate pune ordine în 
politica externæ câtæ vreme nu e ordine internæ“. Face apoi aluzie la Puiu 
D[umitrescu]. Înfleleg cæ e în conflict cu Regele. […].

• Sunt la Ghelmegeanu, unde vine dr. Blumenfeld. Ne spune cæ 
atitudinea lui Titulescu inspiræ serioase îngrijoræri. Venind din stræinætate, 
a descins la gara Mogoøoaia, unde a fost primit de Dinu Brætianu, Dimitriu, 
Sassu60 øi alfli dintre bætrâni.61

Titulescu s°a întâlnit seara cu Tætærescu øi i°a spus: „Eu sunt gata sæ 
intru în guvernul d°tale ca sæ dau o lecflie cuziøtilor din flara aceasta, arætând 
cæ cu statele mele de serviciu primesc sæ intru în guvernul unui om tânær 
ca d°ta, dar cu condiflia sæ fie înlæturate cinci persoane: Puiu D[umitrescu], 
g°ral Dumitrescu62, Gabriel Marinescu63, g°ral Stângaciu øi g°ral Uicæ64“.

Tætærescu: „Eu nu pot face aceasta. Eu sunt continuatorul angaja
mentelor øi propunerilor lui Duca“.

Titulescu: „Da, dar de atunci a intervenit un cadavru, acela al lui 
Duca“.
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Titulescu a plecat astæzi la Sinaia, spre a se prezenta Regelui. Îi va 
pune hotærât condifliile sub forma de a fi împlinite într°un termen, de o 
lunæ de pildæ. Nu speræ, însæ, ca Regele sæ agreeze, øi pentru aceastæ ipotezæ 
øi°a preparat o notæ pentru toate agenfliile în care vorbeøte de nevoia de a 
avea mâinile libere guvernanflii care au øi ræspunderea.

Blumenfeld spune cæ era la Titulescu când s°au anunflat Inculefl øi 
Franasovici. Titulescu a exclamat: „Ce vor de la mine domnii aceøtia? Nu 
am pentru dlor decât un sfert de oræ!“

Blumenfeld ne povesteøte cum s°au desfæøurat lucrurile când s°a 
dizolvat Garda. Titulescu a ridicat chestiunea øi a cerut ca Regele sæ semneze 
decret pentru a aræta stræinætæflii cæ în aceastæ chestiune nu existæ echivoc 
la Palat. Duca, însæ, a vrut jurnal al Consiliului [de Miniøtri], pentru a 
întæri; juriøtii i°au spus cæ un decret nu poate fi susflinut øi în fafla justifliei 
ca act de guvernæmânt, øi apoi el e dator sæ acopere pe capul statului. 
Regele, crezând cæ Titulescu nu va semna jurnalul øi cæ Duca nu va vrea 
decret, [a sperat cæ] chestia va fi amânatæ. Titulescu a stæruit din nou øi a 
reuøit. Dar tot ce se vorbea cu Regele, a doua zi apærea în „Cuvântul“, 
probabil prin Puiu D[umitrescu]. Codreanu a fost anunflat de Gavrilæ 
Marinescu – dupæ informafliile [parvenite] lui Titulescu – øi a dispærut.

7 ianuarie. Pe când eram la Dobreøti, ne telefoneazæ Blumenfeld øi 
Gafencu, spunând cæ Regele ar fi primit condifliile lui Titulescu.

8 ianuarie. Regele ar fi revenit, îndeosebi asupra schimbærii g[ene]
ralului Uicæ de la Ministerul Armatei. Titulescu, însæ, persistæ în punctul 
lui de vedere. Ameninflarea cu exemplul Iugoslaviei65 n°o ia în serios. 
Pretinde cæ Regele Alexandru ar fi spus Regelui nostru: „Pofli sæ îmi ceri 
orice, afaræ de formula pe care am întrebuinflat°o eu, fiindcæ atunci nu vei 
mai putea ieøi pe stradæ!“

10 ianuarie. Titulescu intræ în guvern øi dæ un interviu în care 
spune cæ „trebuiau satisfæcute anumite exigenfle ale voinflei de stat – øi 
astæzi sunt“!
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Se pare cæ nu a obflinut decât înlocuirea celor doi, Dumitrescu øi 
g°ral Stângaciu, care de altfel demisionaseræ singuri. […].

• Vine Tilea. Îmi spune cæ în fond îndepærtarea Dumitreøtilor este 
mai mult opera dnei L[upescu], deci camarila creøtinæ a fost înfrântæ de 
cealaltæ, semitæ! Constat cæ Mirto a fost la Sinaia, la Rege. El a lucrat astfel 
ca Titulescu sæ nu aibæ un prea mare succes! De aceea Regele, dupæ ce la 
început cedase complet, a revenit în parte apoi. […].

• Vorbesc la telefon cu Madgearu de la St.°Moritz. Îmi spune cæ 
Regele øi guvernul au o presæ foarte proastæ în stræinætate. Toate ziarele 
laudæ atitudinea lui Titulescu.

13 ianuarie. Væd pe Mironescu, care îmi relateazæ ceea ce defline de 
la Titulescu. Titulescu a telefonat din primul moment dupæ asasinarea lui 
Duca lui Savel, spunându°i cæ nu mai merge, trebuie schimbatæ atmosfera 
de la Palat. A fæcut aceasta fiindcæ øtia cæ notele telefonice se comunicæ la 
Rege. Întorcându°se în flaræ, s°a dus la Rege øi i°a spus: „Sire, eu nu pun 
nicio condiflie, dar eu previn pe M[ajestatea] Voastræ cæ færæ înlæturarea 
persoanelor din anturaj nu se poate crea o atmosferæ liniøtitæ în flaræ. Spun 
acestea øi pentru interesul flærii, øi al M[ajestæflii] Voastre“. Regele a acceptat 
tot øi a spus cæ va vorbi cu Tætærescu pentru a face formele.

Tætærescu a fost în audienflæ øi la înapoiere i°a spus lui Titulescu cæ 
Regele i°a vorbit foarte vag de unele lucruri. Nicio dispoziflie precisæ. A 
cerut ca Titulescu sæ meargæ din nou (peste 2 zile) în audienflæ.

De data aceasta Regele l°a primit în picioare, nu i°a dat mâna øi pe 
un ton imperativ i°a spus: „Eu, Regele flærii, îfli ordon sæ intri în guvern. Eu 
nu pot primi condiflii.“[…]. Titulescu a surâs øi a ræspuns: „Nu am nimic 
de zis, Sire, în ceea ce priveøte mæsurile pe care voifli sæ le luafli. Nu mæ 
privesc. Însæ, personal, eu nu pot decât sæ plec în stræinætate, sæ°mi câøtig 
existenfla cum voi putea“.

A plecat de la audienflæ færæ ca Regele sæ°i fi întins mâna. Odatæ 
întors la Bucureøti øi fiind extrem de îngrijorat, a chemat pe Ciolac Antiç66, 
ministrul Iugoslaviei, øi i°a încredinflat toate documentele personale ce mai 
avea aici – cele mai multe le are în safe la Londra –, rugându°l sæ i le 
pæstreze.
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În ziua urmætoare Tætærescu a plecat la Titulescu, rugându°l sæ 
meargæ din nou la Rege. El nu a vrut. Între timp i°a telefonat chiar Regele 
øi l°a chemat. S°a dus. De data aceasta Regele l°a primit bine øi s°a scuzat 
de scena precedentæ, spunându°i cæ era suferind øi plictisit. Titulescu 
ræspunde cæ în condifliile acestea, ce încredere mai poate avea în el: dacæ 
mâine Regele va fi din nou indispus etc. Regele i°a spus cæ convine la 
schimbarea Dumitreøtilor. În ceea ce priveøte pe generalul Uicæ, îl ia asupra 
lui primul°ministru, iar în ceea ce priveøte pe Gabriel Marinescu, Regele a 
spus textual: „Acesta reprezintæ garda mea personalæ, atâta lucru nu pot 
avea øi eu pentru siguranfla mea?“ Titulescu a ræspuns cæ e convins cæ e o 
greøealæ, dar nu insistæ. Se pare cæ Titulescu a luat o notæ scrisæ de la Rege, 
ca sæ fie sigur!

Titulescu se plânge cæ între prima øi a doua audienflæ ar fi mers 
Mirto la Rege øi l°ar fi încurajat în rezistenflæ.

Titulescu crede cæ guvernul nu poate merge. Nu are nicio stimæ 
pentru Tætærescu, care nu reprezintæ nimic. E îngrijorat de situaflia generalæ 
din flaræ øi de situaflia Coroanei! Oarecum Regele a ieøit micøorat din aceastæ 
chestiune. E înfricoøat øi aproape nu mai vrea sæ iasæ din castel. Mæsuri 
militare de pazæ extraordinaræ.

27 ianuarie. Væd pe Mironescu, care spune cæ la recepflia decoraflilor 
cu „Regele Ferdinand“, Regele i°a vorbit de destindere øi liniøte în 
parlament. […].

Mironescu îmi spune cæ Regele a fost foarte atent cu Vaida tot 
timpul.

Îmi aratæ o scrisoare ce a primit°o, la care e ataøatæ copia unei adrese 
cætre Rege øi primul°ministru semnate de Garda de Fier. Se cere retragerea 
guvernului liberal øi plecarea dlui Titulescu, sub ameninflarea de „a da foc 
Cæii Victoriei“, tuturor locuinflelor miniøtrilor; îndeamnæ pe Rege „sæ se 
mute la Sinaia“.

5 februarie. Madgearu îmi spune cæ Titulescu ar fi demisionat. La 
ultima audienflæ, înainte de a pleca la Belgrad pentru semnarea Pactului 
Balcanic, i°a spus Regelui cæ nu mai poate continua, apoi nu se înflelege cu 
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Tætærescu, în fine se pregæteøte achitarea lui Nae Ionescu cu asentimentul 
însuøi al Regelui. Ceea ce va întæri în stræinætate […]67 contra noastræ pe 
chestia politicii hitleriste. În fine, fiindcæ nu a fost arestat Codreanu, ca o 
ultimæ favoare a cerut Regelui sæ semneze decretul de numire a lui Savel 
Rædulescu la Londra. Regele tot timpul a protestat, arætând dragostea lui 
pentru Titulescu, dar la sfârøit i°a scæpat o reflecflie: cæ Savel nu ar putea 
lucra cu alt ministru! În cele din urmæ a semnat decretul. Cu prilejul 
audienflei d[octo]rului Costinescu68, Regele ar fi spus cæ va trece la Externe 
Victor Antonescu.

11 februarie. Mihalache are informaflii cæ Regele s°ar gândi la 
dictaturæ în cazul când ar fi obligat sæ se despartæ de Tætærescu. Pe Titulescu 
îl socoteøte republican øi pe Mihalache asemenea, prin influenfla acestuia!

19 martie. Începe procesul Gærzii de Fier la Consiliul de Ræzboi.
• Væd pe Mironescu, care°mi spune cæ ieri Titulescu s°a arætat foarte 

descurajat. Nu demisioneazæ imediat ca sæ nu i se reproøeze cæ a ræsturnat 
guvernul, mai ales cæ e convins cæ liberalii vor fi în curând ræsturnafli de 
Rege, care are altæ formulæ.

30 martie.
• Acum câteva zile vorbind cu Victor Antonescu asupra legii apærærii 

statului îmi spune cæ a obflinut foarte greu mesajul de la Rege. Au trebuit 
trei audienfle; la una a participat øi primul°ministru. Proiectul este întocmit 
dupæ intenfliile lui Titulescu, care ar fi spus cæ este bine sæ existe aceastæ 
lege pentru ca Regele sæ aibæ o piedicæ moralæ în momentul când ar vrea sæ 
facæ guvern cu Garda de Fier.

4 aprilie. La Cameræ, Maniu interpeleazæ asupra politicii externe. 
Se asociazæ Dinu Brætianu. Ræspunde pe larg Titulescu, în termeni extrem 
de curtenitori pentru Maniu. Impresia este cæ [e] o acfliune concertatæ între 
persoanele pe care R[egele] nu le apreciazæ.
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5 aprilie. Masæ la Palat pentru g[ene]ralul Pétain. R[egele] spune 
acestuia cæ este pentru un guvern al „bunului Cezar“. Titulescu e con
sternat.

28 aprilie.
• Aflu de la g°ral Cihoski69 cæ în 1931, când se maøina rezilierea 

contractului Škoda, principii de Hohenzollern, care au fost în flaræ, ar fi 
intervenit pe lângæ R[ege] ca sæ se dea comanda la casa Bofors din Suedia – 
camuflare a uzinei Krupp; Titulescu s°ar fi opus atunci.

1 iunie. Mihalache spune cæ de la Mihai Popovici defline cæ Gabriel 
Marinescu ar fi comunicat Regelui cæ Mihalache, Lupu, Titulescu øi 
Brætianu conspiræ în contra sa (nu øi Maniu!!)

9 iunie. Se schimbæ la Geneva scrisori între Titulescu øi Litvinov 
pentru reluarea raporturilor diplomatice cu URSS.

20 iunie. Recepflie pentru Barthou la Externe. Dna Titulescu mæ 
prezintæ adæugând: La jeune opposition! 70 Barthou exclamæ: Encore l’oppo
sition, mais il n’y a que de l’opposition içi! 71

4 iulie.72

• La Comisia Afacerilor Stræine Titulescu face un expozeu asupra 
reluærii raporturilor cu Rusia. Explicafliile asupra recunoaøterii implicite a 
Basarabiei sunt lungi øi cam confuze. Maniu, lângæ care stau, îmi spune: 
„Niciodatæ nu s°a confirmat mai mult principiul cæ dacæ vrei sæ dovedeøti 
prea mult, nu dovedeøti nimic“. Apoi Titulescu dæ explicaflii asupra 
Tezaurului, despre care spune cæ îl pæstreazæ pentru a face obiect de com
pensaflie cu tunurile ruseøti capturate de noi. Maniu îmi øopteøte cæ 
niciodatæ Titulescu nu a fæcut atâtea imprudenfle ca în discursul de azi.

Cuza, Gh. Brætianu øi Goga combat destul de viu politica lui 
Titulescu. Mihalache îi dæ adeziunea.
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1 octombrie. Guvernul îøi prezintæ pe neaøteptate demisia. Se aflæ 
îndatæ cæ Titulescu øi°a înaintat cu 2 zile înainte demisia sa, pe motivul cæ 
guvernul ar fi încælcat atribufliile sale. Cabinetul se reface færæ Titulescu øi 
cu introducerea câtorva tineri ca subsecretari de stat. Presa stræinæ, îndeosebi 
cea francezæ, comenteazæ absenfla lui Titulescu ca o încercare de schimbare 
a politicii externe româneøti. Îndeosebi se lanseazæ cæ guvernul s°ar apropia 
de politica Poloniei. Cercurile Ministerului de Externe (amicii lui Titulescu) 
acrediteazæ cæ Tætærescu ar fi cerut færæ øtirea lui Titulescu la Moscova sæ 
nu instaleze consulate în Basarabia. Moscova, în lipsa lui Litvinov, ar fi 
ræspuns înflepat cæ nu se intenflioneazæ sæ facæ aceasta într°un teritoriu 
„litigios“! Titulescu ar fi fost furios, zicând cæ e cea mai mare gafæ øi cæ, 
dimpotrivæ, el ar fi cerut tocmai înfiinflarea consulatelor pentru a obfline 
astfel imediat o recunoaøtere.

Nu pot verifica exactitatea. În orice caz, se pare cæ Rex a vrut sæ°l 
lucreze pe Titulescu, iar acesta, væzând vizitele lui Tætærescu la Paris øi 
Belgrad, a vrut sæ pareze încercærile contra lui prin plæsmuirea unei chestii 
de politicæ externæ.

9 octombrie. Regele Alexandru al Iugoslaviei este ucis la Marsilia, 
împreunæ cu Barthou. Asasinul este un croat. Vestea provoacæ o mare 
impresie în toate cercurile. Titulescu reintræ imediat în guvern. Se pare cæ 
a obflinut o nouæ scrisoare prin care se fixeazæ pe mai departe liniile politicii 
noastre externe. […].

• Mironescu îmi spune cæ defline de la Xeni cæ Tætærescu ar fi mers 
la Belgrad pentru a sugera ca Rex Alexandru sæ cearæ mareøalatul Franflei 
spre a putea fi acordat apoi øi Regelui nostru øi cæ Tætærescu ar fi exclamat 
odatæ: „Acum væd eu ce uøor e sæ fii ministru de Externe!“ Tot Xeni øtie de 
la Goga (la Karlsbad) cæ acesta ar fi pregætit o constituflie despre care s°ar fi 
întreflinut în mai multe rânduri cu Regele. Ar fi fost vorba de un text în 
care sæ se spunæ cæ Rex este øeful politicii externe!?

11 octombrie. Mihalache îmi spune cæ a væzut pe Titulescu, care 
i°a arætat scrisoarea cuprinzând øase puncte pe care Tætærescu se angajeazæ. 
Se pare cæ Tætærescu a întreprins din propria inifliativæ demersuri la Paris øi 
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Belgrad, în care a eøuat. El a voit sæ afirme pentru Partidul Liberal reluarea 
legæturilor cu stræinætatea. Regele nu ar fi mulflumit de Tætærescu øi i°ar fi 
spus chiar lui Titulescu: „Te jeneazæ prezenfla lui?“ Titulescu l°a sfætuit pe 
Mihalache sæ facæ o demonstraflie, declarându°se gata a lua succesiunea. 
Sunt intrigi contra noastræ, dar trebuie luptat.

17 octombrie. Stæncescu a cerut lui Abramovici, comisarul ataøat 
pe lângæ Titulescu, relaflii asupra vieflii acestuia, cheltuielile ce face etc.

• Regele merge la Belgrad la funeraliile Regelui Alexandru. A trium
fat astfel Titulescu.

29 octombrie. Blumenfeld a væzut pe Tætærescu, care i°a spus cæ 
Regele ar fi fost sfætuit sæ nu meargæ la manevre, de teama atentatelor; øi 
Titulescu l°ar fi consiliat.

• Cristescu73 îmi spune cæ în strada Simonide 13, la Cernæianu74 
(însurat cu o varæ a dnei Lupescu, unde a fost ascuns câtva timp Corneliu 
Codreanu) ar exista un serviciu de informaflii øi control al convorbirilor 
telefonice. Se duc acolo foarte des øi dirijeazæ Stæncescu øi Pitulescu75 de 
la poøtæ.

31 octombrie. Væd pe Mironescu. Îmi povesteøte conversaflia lui 
Titulescu relativ la neînflelegerile cu Tætærescu. Pe varæ era în stræinætate, 
când a primit un telefon de la Jevtiç, care îl ruga ca Savel, la întoarcerea în 
flaræ, sæ se opreascæ sæ°l vadæ. Savel s°a oprit la Bled. Jevtiç i°a spus sæ°i 
comunice lui Titulescu cæ Gurænescu76 insistæ din partea lui Tætærescu ca 
sæ°l invite pe acesta la Belgrad. Nu øtie ce vrea øi ce ar putea vorbi cu el, 
întrucât stæ în contact continuu cu Titulescu. În cele din urmæ, neavând ce 
face, a profitat de scrisorile din Iugoslavia øi l°a poftit. Dupæ puflin timp 
Titulescu se pomeneøte cu Beneš, care îi spune acelaøi lucru. Beneš, însæ, a 
ræspuns lui Emandi cæ va vedea. Reper cam dur. În ziua urmætoare Tewfik 
Rüstü Bey îi comunicæ, de asemenea, cæ Tætærescu se doreøte invitat la 
Ankara. Nu a putut da curs, întrucât în octombrie urma sæ fie Titulescu 
acolo. Faflæ de aceste acte, care repetaseræ pe cel de la Paris, unde s°a fæcut 
invitat øi a læsat o proastæ impresie, nefiind în curent cu nimic, Titulescu 
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i°a trimis o telegramæ în care îi spune cæ, întrucât se face o acfliune externæ 
peste capul lui, nu mai poate colabora. S°a petrecut criza din septembrie. 
Când s°a întors Titulescu în flaræ, s°a întâmplat drama de la Marsilia. 
Titulescu a fost cel dintâi informat de Agenflia Havas. El a comunicat 
Regelui, care a plâns la telefon øi l°a chemat imediat. În cursul conversafliei 
a læsat sæ se înfleleagæ cæ îi dæ situaflia pentru un guvern de concentrare. A 
intrat în guvern, obligând pe Tætærescu în scris sæ nu se mai amestece în 
politica externæ. Nu a vrut sæ depunæ juræmântul decât la unu noaptea, 
întrucât era marfli øi el nu face niciun act marflea! Tætærescu consilie pe 
Rege sæ nu meargæ la Belgrad. Titulescu a spus cæ el nu poate sæ°øi ia o 
ræspundere, dar el e dator sæ spunæ ceea ce era normal, adicæ sæ meargæ. 
Ræmâne ca Regele singur sæ decidæ.

11 noiembrie. Vizitez pe Titulescu øi îl informez asupra situafliei 
dezastruoase în care se aflæ siguranfla statului azi. Nu mai urmæreøte nimeni 
problemele de spionaj, iredentism etc.

Titulescu îmi spune cæ în chestiunea Škoda el nu a prea fost pus la 
curent. Acum, în urmæ, Tætærescu i°ar fi spus cæ se va incrimina Cihoski 
pentru neglijenflæ øi Mihai Popovici pentru cæ a provocat dispariflia 
documentelor. Titulescu i°ar fi replicat cæ incriminarea lui Popovici dæ 
naøtere la o contradicflie. Dacæ au dispærut documente, cum poate fi 
implicat Cihoski øi viceversa? Tætærescu ar fi fost impresionat de aceastæ 
observaflie.

Apoi, Titulescu îmi descrie situaflia externæ, discuflia lui cu Beck în 
privinfla ieøirii lui Arciszewski – pe care a cerut sæ°l recheme –, iar la replica 
lui Beck cæ atunci nu mai trimite un ministru în loc, Titulescu a ræspuns 
cæ atunci nici el nu°l va mai vedea pe Arciszewski. Îmi explicæ politica 
Poloniei alæturi de Germania øi în contra Cehoslovaciei. Îmi aratæ un 
document în copie pe care îl are de la Barthou øi în care Beck fixase 
atitudinea Poloniei.

Îmi spune apoi cæ, cu prilejul vizitei la Ankara, turcii i°au arætat o 
copie a tratatului nostru cu Polonia! 

[…]. Îi spun cæ din anumite cercuri am aflat cæ Rex ar vrea un 
guvern Titulescu pentru ca sæ… scape astfel de el, fiindcæ dupæ câteva luni 
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de asemenea guvernare Titulescu, cæzând, nu va mai putea ræmâne nici la 
Externe. Îmi ræspunde cæ nu va primi.

25 noiembrie.
• Titulescu pleacæ în stræinætate. Øi acum, ca øi atunci când a plecat 

la Ankara, nu a læsat la minister niciun interimar. E rezultatul vechiului 
conflict cu Tætærescu. În orice caz, caracteristic pentru relafliile dintre 
membrii guvernului.

8 decembrie.
• Titulescu, întors câteva zile din stræinætate spre a raporta Regelui, 

spune cæ situaflia este foarte îngrijorætoare. Vorbind cu Jevtiç øi spunându°i: 
„La revedere, la Geneva“, acesta i°a ræspuns: „La revedere, la Budapesta!“ 
Dat fiind cæ Jevtiç e cunoscut ca om cumpætat, se înflelege ce stare de spirit 
e în Iugoslavia.

21 decembrie. Viøoianu, ministrul nostru la Haga, vine sæ mæ 
vadæ. Îmi spune cæ Titulescu a avut un mare succes la Geneva cu prilejul 
conflictului Iugoslaviei cu Ungaria. Titulescu este astæzi cel mai mare 
orator acolo øi cel mai bun cunoscætor al tratatelor.

Titulescu i°a spus cæ s°a despærflit de Rege foarte amical când a 
plecat din flaræ øi asigurat de o vacanflæ liniøtitæ. El a consiliat pe Rege sæ 
pæstreze pe liberali cât va fi posibil, iar apoi sæ aducæ pe n[aflional]°fl[æræniøti], 
ceea ce este øi pærerea Regelui. Pe Tætærescu Rex îl disprefluieøte. Numai 
Titulescu spune cæ sub raportul demnitæflii Vaida a fost „Himalaia“ pe 
lângæ Tætærescu!

Viøoianu a gæsit la Quai d’Orsay o atmosferæ foarte defavorabilæ 
cu prilejul schimbærii noastre la statul major. I s°ar fi spus cæ general 
Samsonovici trece drept germanofil. În principiu Rex este foarte suspectat 
în stræinætate øi orice gest este interpretat ca o tendinflæ de apropiere de 
germani.

1935
4 ianuarie. Regele s°ar gândi la o formulæ Titulescu, cu un guvern 

naflional. Nu ar fi exclusæ nicio formulæ Iorga. De aceea, dupæ pærerea lui 
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Tilea noi ar trebui sæ lucræm pentru a împiedica orice formulæ afaræ 
de aceea a lui Titulescu, care singuræ ne poate duce apoi la guvern 
Mihalache.

11 ianuarie. Tilea îmi spune cæ versiunile puse în circulaflie despre 
o apropiatæ crizæ de guvern s°ar datora lui Blank. Acesta, nemulflumit de 
liberali, ar fi luat inifliativa de a vorbi cu Titulescu. Regele nu l°ar fi oprit. 
Titulescu nu i°a ræspuns negativ.

11 februarie. Mihalache spune cæ a væzut pe Titulescu, care a gæsit 
pe Rege în aceeaøi bunæ dispoziflie faflæ de noi. La Titulescu a întâlnit pe 
Victor Antonescu, care i°a mærturisit cæ guvernul nu se mai poate fline.

15 februarie. • Ralea spune cæ a væzut pe Titulescu, care i°a spus cæ 
Regele i°ar fi dat cuvântul de onoare cæ dupæ Tætærescu îl aduce pe 
Mihalache. Titulescu a adæugat cæ el are acum în mânæ situaflia, fiindcæ 
încheindu°se alianflæ militaræ între Franfla øi Rusia, iar el fiind în cei mai 
buni termeni cu guvernele acestor flæri, va putea oricând influenfla politica 
internæ. Între Franfla øi Rusia, România nu poate face nimic øi vom ajunge 
iar sæ decidæ miniøtrii Franflei øi Rusiei la Bucureøti!

26 februarie.
Mihalache îmi spune cæ a væzut pe Titulescu, care e îngrijorat din 

cauza atitudinii Regelui. Se gândeøte la o schimbare a politicii externe øi 
orientare spre Germania? Un fost escroc de la Paris, Lecca77, pretinde cæ a 
adus Regelui o scrisoare din partea lui Rosenberg78, aghiotantul lui Hitler. 
Titulescu l°a sfætuit sæ înceapæ o campanie violentæ spre a ræsturna guvernul 
în 1–2 luni, altfel e posibil ca liberalii sæ se consolideze.

2 martie. La Titulescu, trei ore. Este øi el îngrijorat de situaflie, a 
gæsit pe Rege schimbat. Se teme îndeosebi de acfliunea lui Vaida. Prea mulfli 
nemulflumifli s°ar putea coaliza: Vaida, Mironescu, Goga, Argetoianu. […].

Tætærescu a spus lui Titulescu cæ Regele i°a sugerat o modificare a 
Constitufliei, dar el nu a primit. […]. Titulescu nu crede cæ guvernul nu 
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poate cædea. În orice caz, el a consiliat pe Mihalache sæ întreprindæ o 
acfliune mai vie spre a se afirma.

18 mai.
• Blumenfeld transmite lui Mihalache din partea lui Titulescu cæ ar 

vrea sæ se înfleleagæ împreunæ în vederea unei modificæri a Constitufliei pe 
cale normalæ pentru la toamnæ.

19 mai.
• Ralea îmi spune cæ Titulescu i°a recomandat ca noi sæ nu ne 

împotrivim în mod absolut modificærii Constitufliei, pe care o intenflioneazæ 
Tætærescu.

9 octombrie. Mironescu e pentru un guvern naflional. Îmi spune 
cæ Titulescu i°ar fi fæcut aceasta, declarând cæ el însuøi nu se gândeøte. 
Titulescu nu a øtiut de venirea prinflului Paul. El crede, însæ, cæ a reuøit sæ°l 
convingæ sæ pæstreze politica externæ. Titulescu, însæ, nu a fæcut cu inima 
uøoaræ nici convenflia cu Rusia; e preocupat de consecinflele ei. Titulescu e 
nemulflumit de întrevederile Regelui cu ministrul Poloniei79.

15 octombrie. Se face zgomot în jurul unei pretinse convenflii între 
noi øi ruøi, prin care s°ar autoriza trecerea armatei sovietice pe teritoriul 
nostru spre Cehoslovacia (în ajutorul ei), în caz de ræzboi. Gh. Brætianu 
adreseazæ o interpelare. Vaida întreabæ øi el, cu prilejul unei adunæri.

Mi se aduce stenograma unei conversaflii telefonice între Savel 
Rædulescu øi Titulescu asupra acestei chestiuni (11.X.1935):

Bucureøti80: „S°a interpretat greøit interviul dv.“.
Geneva81: „Apoi, atunci ce crezi? Sæ dæm un comunicat oficial?“
Buc[ureøti]: „Nu, sæ nu se creadæ cæ°l dæm sub presiune“.
Geneva: „Pe mine mæ supæræ faptul cæ ei interpreteazæ cæ armata 

rusæ va trece prin România, când eu nu am deschis nici gura. Dacæ nu le 
place, eu plec, sæ ræmânæ guvernul. Sæ°i spui toate astea lui Tætærescu“.
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22 octombrie. Sân°Georgiu82 a fost la Rege. Regele e supærat pe 
Titulescu. A spus despre el cæ e prea personal, se crede indispensabil, face 
lucrurile numai din proprie ræspundere, færæ a se consulta cu nimeni; a 
ajuns sæ°i impunæ pe cine trebuie sæ primeascæ øi pe cine nu Regelui 
(afacerea Arciszewski).

Sân°Georgiu crede cæ dacæ Regele va izbuti sæ°l înlæture pe Titulescu, 
atunci vom avea un guvern de dreapta. […].

• Væd pe Savel Rædulescu, cæruia îi aræt informafliile mele asupra 
situafliei lui Titulescu; are øi el aceleaøi impresii. Se întreabæ dacæ Vaida, 
Goga øi ceilalfli nu au inspiraflii sau încurajare de sus spre a ataca politica lui 
Titulescu.

7 noiembrie. Titulescu se întoarce în flaræ supærat. Interceptez 
convorbirile lui telefonice cu Savel øi o comunicare în care spune cæ a 
plecat neaøteptând niciun ræspuns de la Tætærescu, „fiindcæ el nu e la co
manda nimænui“.

Este întâmpinat de Inculefl øi de dr. Angelescu la Sinaia. Primul îi 
spune cæ va stæpâni situaflia; cel de al doilea spune, dimpotrivæ, cæ e 
imposibil øi cæ vom avea dezordini.

Mihalache vede pe Titulescu, care recunoaøte cæ politica lui nu are 
decât în noi un sprijin serios. Cere timp spre a vedea ce se poate face.

• Informatorul meu de la Palat îmi spune cæ acolo e panicæ. Regele 
s°ar gândi momentan la o formaflie Dinu Brætianu sau dr. Angelescu sau 
Victor Antonescu. Dacæ nu reuøeøte, vrea pe Vaida – Goga – Argetoianu, 
spre a întæri o a treia forflæ øi a ieøi din jocul celor douæ partide, dar øi 
pentru a scoborî pe Titulescu.

8 noiembrie.
Seara Mihalache a avut lungi întrevederi cu Lupu øi Titulescu, la 

acesta din urmæ.
La întoarcere Lupu îmi spune cæ Mihalache a fost admirabil în 

audienflæ, cæ e complet de acord cu el øi cæ Titulescu de asemenea a declarat 
cæ ne va sprijini. „Fac parte din acest guvern øi de aceea trebuie sæ procedez 
cu oarecare precaufliune“.83
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9 noiembrie. Ne întrunim mai mulfli membri ai delegafliei la 
Mihalache. Ne relateazæ, în rezumat, audienfla. Suntem tofli de pærere ca, 
din deferenflæ faflæ de Rege, sæ suspendæm demonstrafliile anunflate øi con
vocarea comitetului. Vom lua aceastæ hotærâre seara, dupæ audienfla lui 
Lupu. […].

Dr. Lupu îmi spune cæ formula a fost inspiratæ de Titulescu.

12 noiembrie.
• Titulescu a fost într°o lungæ audienflæ la Rege. A chemat apoi pe 

Mihalache, care mi°a spus cæ Titulescu a avut o vie explicaflie cu Regele.
Titulescu i°a comunicat cæ Regele s°a declarat foarte satisfæcut de 

audienfla lui Mihalache:
• Simt cæ m°am apropiat foarte mult sufleteøte de el. Am auzit cæ 

Mihalache fli°a relatat audienfla; ia spune°mi, ce fli°a comunicat?
Titulescu povesteøte. Apoi Regele:
• fii°a spus mai puflin decât a fost. Eu chiar l°am autorizat sæ facæ uz 

de apelul meu.84 Într°un moment de emoflie, l°am îmbræfliøat.
Titulescu:
• Atunci, Majestate, dupæ cât înfleleg eu, M[ajestatea] Voastræ i°a 

dat asiguræri lui Mihalache?
• Aøa am înfleles øi eu! Ræspunde Regele.
Titulescu îøi exprimæ încæ o datæ via lui nemulflumire pe guvern øi 

spune cæ Regele îl disprefluieøte pe Tætærescu. Cum îl menfline, nu°øi 
explicæ; crede cæ trebuie sæ fie ceva între ei.

Victor Antonescu a întrebat pe Titulescu dacæ este adeværat cæ 
Regele l°a repezit pe Mihalache, fiindcæ aøa a spus Tætærescu. Titulescu: 
„Nu, dle, minte. Regele l°a îmbræfliøat pe Mihalache“.

25 noiembrie.
• Væd pe Mironescu […]. Titulescu i°a spus cæ nu crede ca guvernul 

s°o mai ducæ mult. Va fi chemat Mihalache, dar îi este teamæ sæ nu°i punæ 
condiflii pe care acesta sæ nu le primeascæ. […].

• Interceptez o convorbire telefonicæ între Zeuceanu øi Victor 
Antonescu. Rezultæ cæ tratativele financiare cu Parisul merg foarte prost, 
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ceea ce ar fi indispus øi pe Titulescu. Zeuceanu adaugæ cæ i°a spus Bonnet85 
cæ guvernul francez se va retrage curând.

26 noiembrie.
• Are loc, la Dinu Brætianu, o reuniune a miniøtrilor plini, la care 

participæ Titulescu. Dinu Brætianu reproøeazæ lui Tætærescu cæ nu a realizat 
nimic în materie de înarmare. Tætærescu se supæræ. Are loc un schimb viu 
de cuvinte. Titulescu intervine øi°i împacæ. Se dæ un comunicat care se zice 
cæ a fost redactat de Titulescu.

28 noiembrie. Madgearu vede pe Titulescu øi°i reproøeazæ acfliunea 
de conciliere a liberalilor. Acesta este foarte ambarasat. Titulescu îi spune 
cæ se petrec unele fapte care sunt în contradicflie cu vechea situaflie. A fost 
invitat de Tilea sæ ia masa cu Vaida øi a acceptat. Titulescu evolueazæ. 
Mihalache e indispus.

29 noiembrie.
• Titulescu i°a spus lui Madgearu cæ Regele intenflioneazæ sæ 

numeascæ pe Titeanu86 la Siguranflæ, ca director.

30 noiembrie. Madgearu vede din nou pe V. Antonescu, care°i 
spune cæ a væzut pe Tætærescu øi i°a raportat conversaflia din ajun. Eu îi 
spun cæ Titulescu îi îndeamnæ sæ mai stea øi cæ tot el stæruieøte sæ se încheie 
tratativele financiare cu francezii, probabil pentru anume calcule ale lui 
personale.

2 decembrie. Mihalache a væzut pe Titulescu øi i°a reproøat cæ 
susfline guvernul liberal, adæugându°i cæ în primævara trecutæ el ne°a îndem
nat sæ începem campania de ræsturnare. Ce s°a schimbat? Øi reproøeazæ, de 
asemeni, cæ s°a dus la Dinu Brætianu. [Titulescu] spune cæ nu ar avea o 
importanflæ dacæ noi mai aøteptæm câteva luni. Principalul este cæ chestiunea 
de principiu a succesiunii în favoarea noastræ este rezolvatæ. Contestæ cæ ar 
stærui el sæ se încheie tratativele financiare, pe care le declaræ duse pe baze 
greøite. Mihalache pleacæ spunându°i cæ ræmâne nedumerit.
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4 decembrie. Am o lungæ convorbire cu Titulescu, cu prilejul unui 
ceai la Externe.

Îi spun cæ nu mai înfleleg nimic. Miniøtrii spun cæ ar voi sæ se retragæ, 
dar nu°i lasæ Titulescu. De altæ parte dânsul, invitând la dejun pe Cuza, 
acceptând o invitaflie la Vaida øi fraternizând în Cameræ cu Goga dæ 
impresia cæ încurajeazæ dreapta.

Titulescu, însæ, ræspunde pe larg, dar confuz øi contradictoriu. 
Niciodatæ nu l°am væzut aøa. În esenflæ, povesteøte incidentul de la Dinu 
Brætianu. Tætærescu a spus pe un ton iritat: „D°ta, dle Brætianu, m°ai sabo
tat prin tofli intriganflii din jurul d°tale, nu mai pot ræmâne în casa d°tale!“ 
Seara Tætærescu a venit la Titulescu øi i°a spus cæ e hotærât sæ°l decapiteze 
pe Dinu. Titulescu i°a spus cæ nu e bine, fiindcæ ar însemna sæ se formeze 
apoi între Dinu øi Gh. Brætianu un partid liberal „legitimist“. Spune cæ 
vrea sæ meargæ cu Tætærescu la Paris pentru a°l sprijini sæ mai primeascæ 
100 de tunuri. Apoi îmi spune cæ Regelui i°ar plæcea un guvern Goga, dar 
nu°l vede posibil acum. Aceasta numai dacæ ar triumfa Hitler în viitor. 
Crede, de asemenea, cæ Tætærescu øi Goga urmæresc probabil, cu concursul 
Regelui, eliminarea partidelor democrate øi acapararea puterii de cætre 
dânøii.

Confrunt cu Mihalache impresiile noastre øi convenim cæ Titulescu 
nu e sincer cu noi, urmæreøte ceva, cæci e prea ambarasat.

7 decembrie. Væd pe Mironescu øi°i spun cæ nu înfleleg atitudinea 
lui Titulescu. Poate urmæreøte sæ facæ el un guvern.

Mironescu zice cæ lucrul e posibil, cæci Titulescu pentru aøa ceva e 
gata sæ se uneascæ „øi la dreapta øi la stânga“. Cu Goga s°a împæcat încæ de 
la Gærdeni, astæ°varæ. Poate Titulescu în acest scop are nevoie de oarecare 
timp, pentru a°øi pregæti formula.

Îmi povesteøte cum s°au petrecut lucrurile în 1931.87 Mironescu 
vorbise din vreme Regelui cæ „batem apa în piuæ“ øi cæ i°ar trebui un guvern 
naflional øi propusese pe Titulescu. Regele acceptase în principiu. Mironescu 
chemase pe Titulescu în flaræ. Acesta aflase lucrul de la Rege øi fæcuse o serie 
de vizite pentru a pregæti formula. Plecând apoi în stræinætate ca sæ vorbeascæ 
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øi cu Maniu, care era la Paris, lucrurile s°au precipitat în flaræ. Titulescu – 
rechemat – a fost furios, fiindcæ nu era gata. Încercarea a eøuat.

Mironescu mai spune cæ acum câtva timp Titulescu i°a spus cæ 
într°un guvern Vaida – Mironescu el ar intra. Ar intra øi într°un guvern 
Vaida – Goga. Un guvern Goga nu°l crede posibil øi nici nu°øi închipuie 
cæ ar putea lucra. […].

• Titulescu a luat masa la Goga. Îi spune lui Madgearu cæ Goga i°a 
atras atenflia asupra faptului cæ în discursul de la Cameræ a evitat de a se 
declara antisemit. Aceasta l°a fæcut pe Titulescu sæ creadæ cæ are vreo 
promisiune de la Rege.

11 decembrie. Mæ cheamæ Victor Antonescu, care°mi spune cæ 
guvernarea lor e pe sfârøite; cæ ei au interes sæ venim noi, nu naflionaliøtii. 
Aceøtia din urmæ le°ar îngreuna øi mai mult poziflia lor. El nu spune cæ noi 
avem situaflia periclitatæ, dar nu trebuie sæ creæm prea mulfli miniøtri. În 
special, nu e bine sæ încordæm raporturile cu majoritæflile øi sæ ne certæm cu 
Titulescu, care e indispus fiindcæ îl bænuim øi care totuøi fline la noi. […].

Totuøi, Antonescu i°a mai spus cæ în audienfla de ieri la Rege, Regele 
l°a întrebat când pregæteøte noul buget, adæugând cuvinte de laudæ la adresa 
lui Tætærescu. Antonescu, care altæ datæ spusese Regelui cæ nu poate la 
sfârøit de guvernare sæ vinæ cu impozite noi, acum a ræmas surprins. 
Întrebând pe Titulescu, acesta a spus cæ cuvintele Regelui fac parte din 
codul monarhilor – aøa i°a spus øi lui Vaida cu câteva zile înainte de a°l 
concedia.

14 decembrie. Blumenfeld vede pe Titulescu. Acesta îi spune cæ a 
fost la Rege øi l°a întrebat care e situaflia, cum pleacæ el øi ce spune stræinilor 
dacæ e întrebat asupra situafliei? „Spune°le cæ vine Mihalache“, a replicat 
Regele.

1936
14 ianuarie. Vine sæ mæ vadæ Viøoianu înainte de a pleca sæ°øi ia 

postul de ministru la Varøovia. Îmi povesteøte audienfla lui la Rege. Regele 
a vrut sæ°l ia repede: „Vezi cæ d°ta mergi sæ iei un post în condiflii grele, 
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întrucât înlocuieøti un om care a læsat mari simpatii (Cædere)“. Asta nu l°a 
împiedicat pe Rege sæ°l aøeze pe Cædere. Când Titulescu a propus sæ°l ducæ 
în America de Sud, Regele nu i°a luat apærarea. „Da, Sire, dar pretutindeni 
miniøtrii M[ajestæflii] Voastre lasæ simpatii. Øi eu am læsat la Haga“. Vorbind 
apoi de Germania øi Viøoianu spunând în treacæt cæ noi nu avem conflicte 
cu acest stat, Regele a replicat repede øi cu mare satisfacflie: „Nu e aøa cæ nu 
avem conflicte cu Germania?“

Viøoianu îmi vorbeøte de Titulescu – pe care nu°l înflelege – cæ 
Titulescu øi°a pierdut cheia internæ. Mergând pe calea de astæzi, îøi va putea 
pierde øi situaflia în stræinætate.

21 ianuarie. Tot Xeni a vorbit cu Titulescu, care era alarmat dupæ 
atentatul contra lui Niemirower88 øi acum crede cæ Tætærescu trebuie 
ræsturnat.

20 februarie.
• Mihalache vede pe Titulescu, care°i spune cæ Rex a fost foarte 

bine primit øi la Londra, øi la Paris. Acolo noi avem o situaflie foarte 
favorabilæ. A vorbit cu R[egele], care a spus cæ el se încrede în Mihalache, 
dar trebuie ca øi acesta sæ se încreadæ în el. Nu poate fixa data schimbærii 
de guvern, dar succesiunea va fi a noastræ. Titulescu îi mai spune cæ atunci 
când Franasovici, la frontieræ, i°a raportat R[egelui] rezultatul alegerilor, 
R[egele] s°a uitat discret la Titulescu cu satisfacflie; în schimb, a fost 
nemulflumit de cele întâmplate la Banca Naflionalæ. Titulescu crede cæ 
R[egele] urmæreøte instaurarea lui Tætærescu la øefia Partidului Liberal. 
Pare a conveni aceasta øi lui Titulescu, care se teme de Gh. Brætianu øi 
spune cæ acesta ar fi Marghilomanul actual al României. Mihalache îi 
explicæ, însæ, cæ aceastæ atitudine a lui R[ex] îl pune pe el în furculifla lui 
Maniu. Titulescu recunoaøte justeflea observafliei.

21 februarie.
• Mihalache a mai aflat de la Titulescu cæ R[egele] ar fi dat indicaflii 

de la Paris sæ se schimbe metoda guvernului la Paris.
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28 februarie.
• Vine la mine C. Viøoianu, ministrul nostru la Varøovia. Mæ 

informeazæ asupra raporturilor cu Polonia. Îmi spune apoi cæ Titulescu 
crede cæ Mihalache ar forma noul guvern. Cæ el a lucrat øi lucreazæ în 
aceastæ direcflie, dar de câteva zile are impresia cæ la Palat s°a schimbat 
ceva.

• Maniu a plecat la Viena chemat de Hodža89, prim°ministru 
cehoslovac.

• Mihalache îmi spune cæ el øtie de la Titulescu cæ i se va spune sæ 
nu stea în calea Partidului Nafl[ional]°fiærænesc, care nu poate veni la 
guvern din cauza atitudinii lui.

29 aprilie. Dinu Brætianu e furios, cheamæ la el pe Titulescu øi°l 
întreabæ care e situaflia externæ, pentru cæ el nu øtie nimic øi cæ [e] în situaflia 
penibilæ când îl întreabæ unii øi nu øtie ce sæ ræspundæ. […]. Øtiu aceste 
detalii de la Titulescu.

• Pe când eram la Mihalache, pe la ora 3, soseøte prima veste. 
Titulescu, care venea de la Palat, ne spune în mare tainæ øi rugându°ne sæ 
nu transmitem nimænui cæ astæzi dupæ masæ, în conversaflia cu Regele 
spunându°i cæ Mihalache e contrariat, Regele i°a ræspuns: „Titulescu, voi 
aduce la guvern pe Mihalache øi pe nimeni altul. Ne vom mai întâlni øi eu 
am obraz“. Titulescu s°a arætat mulflumit de aceastæ comunicare. Nu ne 
spune, însæ, de ce a fost chemat de Rege în flaræ øi când va fi criza90. El 
adaugæ cæ Regele s°a convins cæ problema Maniu nu se poate rezolva decât 
la guvern. Adæuga cæ Regele a fæcut haz de speranflele unora, între care 
Vaida. Se teme, însæ, cæ noi întotdeauna am recurge la convocæri øi 
consultæri de comitet. Titulescu i°a spus cæ Mihalache e om hotærât. Regele 
ræspunde cæ crede cæ se va înflelege cu Mihalache.

Vorbim apoi de miøcarea de dreapta. Titulescu întreabæ ce plan 
avem noi cu ei. El spune la un moment dat cæ trebuie sæ fim mai concilianfli 
cu Rex: „Øi eu am luat°o tare odatæ øi am intrat cu oiøtea în gard. Acum am 
schimbat metoda sæ lucrez, mæ înfleleg cu el. Ce sæ fac?“

Ne spune cæ în ce priveøte politica externæ el crede cæ acum 
Anschluss°ul e un pericol øi cæ, de asemenea, în cazul restaurærii Habsburgilor 
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ar trebui sæ mobilizæm. Prinflul Paul91 de asemenea recunoaøte pericolul 
Anschluss°ului, care ar apropia Germania de Italia. În aceastæ privinflæ 
Stojadinoviç are alte pæreri.

• Cristache Nicolescu de la Banca Urbanæ îmi spune, ca o mare 
tainæ, cæ Titulescu lucreazæ la un guvern Mironescu care sæ cuprindæ pe 
Vaida øi Mihalache, realizând astfel împæcarea.

30 aprilie.
• În conversaflia cu Titulescu, acesta spunea mereu: „Eu sunt sin

gurul om care nu am fost avansat de la ræzboi pânæ acum, fiindcæ am ræmas 
tot ministru“. Este aici o dorinflæ de a forma un guvern?

7 mai. Kalustian a væzut pe Vaida, care i°a spus: „Eu cu Mironescu 
nu merg la drum. El e cu Franfla francmasonicæ, eu merg cu Franfla lui 
Tardieu. Dincolo de actualele alegeri, cred cæ Franfla va fi în mâna lui 
Tardieu. Mironescu nu cunoaøte sentimentul real al Rex. El crede cæ Rex 
e sincer în politica cu Franfla, dar va schimba maøina øi va merge la Berlin, 
pentru care lupt eu. Eu nu mai cred nici în Franfla, nici în Liga Nafliunilor, 
care e fructul evreilor. Sæ facem o politicæ cum face Polonia demult øi cum 
încearcæ acum Iugoslavia. Sæ facæ E. Beneš øi Hodža politica de slugærnicie 
cætre Franfla. În interior sæ facem o politicæ de disciplinæ româneascæ. Am 
auzit cæ Titulescu ar încerca sæ facæ un guvern cu sprijinul n[aflional]°fl[æræ
niøtilor] – electoral – øi cu mine, dar sæ aibæ în guvern pe cine vrea el, un 
fel de guvern tehnician. Eu îl cunosc bine, nu øtiu ce va face dl Mihalache, 
dar eu lui Titulescu i°am spus cæ nu înfleleg cæ colaborez cu el decât când 
se va ocupa numai de politica internæ. Va veni o zi când va fi silit la aceasta. 
Câtæ vreme e tare în stræinætate, el îmi poate trimite în spate un raport al 
lui Cesianu! […]. Rex se menfline la punctul lui de vedere (a fost în 
audienflæ). Cu toatæ aversiunea pentru Franfla, el nu admite ca în Franfla lui 
Ludovic al XIV°lea sæ ajungæ stæpân Leon Blum. Va trebui, totuøi, sæ 
mergem cu aceastæ Franflæ, pentru aceasta e indicat Mihalache øi partidul 
sæu. Cesianu øi Titulescu i°au vorbit categoric Regelui cæ dacæ guvernul 
Sarraut nu vrea sæ livreze comenzile militare fiindcæ la Bucureøti e o politicæ 
confuzæ, cu atât mai puflin ne°ar livra Blum. […]“.
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10 mai. Inculefl telefoneazæ lui Titulescu sæ intervinæ pe lângæ Dinu 
Brætianu pentru convocarea congresului92, altfel Tætærescu demisioneazæ. 
Strecor informaflia în „Dimineafla“, „Curentul“ øi „Zorile“ spre a impresiona 
pe Titulescu.

24 mai.
• Ralea îmi spune cæ Ostrovski s°a exprimat cætre el cæ nu mai are 

încredere în Titulescu; deøi la congresul studenflesc de la Tg. Mureø au fost 
delegafli germani øi polonezi care l°au criticat, nu a relevat lucrul.

31 mai.
• Titulescu aflæ cæ, dupæ vizita lui Beck la Belgrad, Stojadinoviç ar 

pretexta nesiguranfla prinflului Paul pentru a mai veni în România. Pe urmæ 
Titulescu pleacæ cu avionul la Belgrad, de acolo telefoneazæ lui Savel sæ°i 
trimitæ un serviciu de ceai øi cæmæøi naflionale pentru dna Stojadinoviç. Cu 
aceasta se poate întæri alianfla…

8 iunie.
• Cât a stat prinflul Paul la flaræ, Stojadinoviç telefona de mai multe 

ori pe zi øi°øi exprima temerea sæ nu se întâmple vreun atentat.
• Titulescu a spus lui Mihalache cæ s°ar fi ajuns la un acord perfect 

pe chestia externæ între cei trei øefi de state. Totuøi, sunt unele ecouri care 
aratæ cæ prinflul Paul ar fi foarte rezervat pe chestia ruseascæ. Titulescu 
spune cæ întrebând pe Beneš ce va face în cazul Anschluss°ului, a ræspuns: 
„Voi aøtepta sæ væd ce face Franfla, iar dacæ Franfla nu mobilizeazæ, mæ voi 
înflelege cu Germania. Je serai le bon domestique de l’Allemagne93“.

11 iunie. Am la dejun pe ministrul Poloniei, Arciszewski, care°mi 
spune, cu lacrimi în ochi, cæ a suferit o mare ofensæ. O.E.T.R. a invitat 
pentru 8 iunie o echipæ de stræjeri polonezi. S°a trimis o delegaflie în frunte 
cu ofifleri. Mai întâi, legaflia noastræ la Varøovia a fæcut dificultæfli cu viza 
paøapoartelor; sosifli în flaræ, au fost plimbafli prin Bucovina cu gândul de a 
le întârzia sosirea; venifli în Bucureøti, dupæ multe peripeflii, nu au fost 
admiøi la defilare. Guvernul polon a cerut acum sæ se facæ un demers sever 
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la Ministerul Armatei noastre pentru a cere satisfacflie. Poate s°a voit 
îndepærtarea pentru a nu asista odatæ cu Beneš. Sau Titulescu va fi voit sæ°i 
dea o replicæ lui Beck pentru încercarea de a împiedica venirea prinflului 
Paul la Bucureøti?

19 iunie.
• Væd la sanatoriul francez pe dr. Bl[umenfeld] (Scrutator), care°mi 

transmite de la Titulescu cæ e contrariat de concepflia lui Mihalache, care 
l°a întrebat dacæ „nu are un caz de conøtiinflæ în chestia Rusiei“ øi care apoi 
a trimis 10 studenfli n[aflional]°fl[æræniøti] în Polonia. Crede cæ e influenflat 
de mine øi°mi reproøeazæ cæ am avut invitat la dejun pe Arciszewski. Spune 
cæ nu putea sæ lase sæ defileze pe polonezi când øtia cæ Beck a fæcut o 
convenflie cu Ungaria, cæreia îi recunoaøte dreptul de a revendica o porfliune 
din Ardeal, øi o convenflie cu Germania, cæreia i se recunoaøte dreptul de a 
revendica o porfliune din Cehoslovacia… Dacæ e aøa, mæ întreb de ce mai 
pæstreazæ alianfla noastræ cu Polonia?

6 iulie.
Antonescu94 îmi spune apoi cæ Titulescu a eøuat în politica lui. 

Conferinfla de la Montreux, în fond, nu duce la închiderea Dardanelelor. 
Alianfla balcanicæ ne°a adus la acest rezultat.

Titulescu e supærat; Inculefl, aplicând cenzura „Universului“, a 
invocat cererea lui Titulescu. Convorbiri telefonice agitate între Titulescu 
cu Inculefl, Stelian Popescu, Savel R[ædulescu], în care cel dintâi se plânge 
cæ e amestecat. În cele din urmæ Externele dau un comunicat în care 
spun cæ Titulescu nu a cerut niciodatæ cenzura – e un fel de desolidarizare 
de pæreri.

12 iulie. Titulescu vine furios în flaræ dupæ ce, în câteva convorbiri 
telefonice cu Savel R[ædulescu], îøi anunflæ demisia din guvern. De la garæ 
se duce direct la Rege pentru o audienflæ de 4 ore. Nu°l primeøte, apoi, pe 
Tætærescu sub pretext cæ e obosit. Acesta se supæræ øi a doua zi pleacæ la 
Poiana.
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Titulescu øi°a dat demisia, predând Regelui o copie de pe text. E 
redactat astfel spre a°i servi de acoperire. Spune cæ nu permite sæ i se 
conteste naflionalismul, pe care l°a învæflat la øcoala lui Take Ionescu øi 
Vintilæ Brætianu. Aratæ apoi cæ stræinætatea ne°a întors spatele. Litvinov i°a 
spus cæ regretæ acum înflelegerea fæcutæ cu noi. Dacæ ar fi øtiut cæ graflie 
lucrurilor din România va avea pe germani la Nistru, nu øi°ar fi luat niciun 
angajament, fiindcæ ar fi preferat sæ ducæ ræzboiul pe teritoriul nostru. 
Guvernul francez ne°a trimis o notæ foarte aspræ în care aratæ cæ e încredinflat 
cæ într°o flaræ cu cenzuræ nu se permite unei anumite prese sæ fie insultat 
øeful unui guvern amic, ca Blum. În fine, o notæ de la un personaj din 
Ministerul de Externe englez trimisæ lui Titulescu cu rugæmintea de a aræta 
øi Regelui ne anunflæ cæ e probabil sæ avem ræzboi germano°rus în toamnæ 
sau primævaræ øi cæ situaflia noastræ externæ e foarte proastæ, încât am putea 
sæ ne aøteptæm a deveni teatrul operafliilor. Titulescu învinovæfleøte pe Goga 
øi Gh. Brætianu øi acoperæ guvernul liberal, ceea ce regretæ puflin acum.

Regele l°a sfætuit sæ gæseascæ o formulæ de înflelegere cu guvernul.
Întâlnindu°se cu Mihalache, Titulescu – furios – spune cæ a plecat 

definitiv øi, ca sæ facæ o demonstraflie în plus, øi°a validat dreptul de senator 
de drept, „spre a putea vorbi øi el în Parlament“.

Totuøi, dupæ noi discuflii cu Victor Antonescu, Franasovici øi 
Inculefl, se ajunge la înflelegere, miniøtrii liberali øi primul°ministru semnând 
un angajament de a respecta politica externæ tradiflionalæ øi de a veghea ca 
presa sau grupærile de dreapta sæ nu mai ræspândeascæ manifeste în flaræ.

Comunicând aceasta lui Mihalache, acesta i°a spus cæ lucrul e 
neserios øi cæ în viitor ne vom orienta færæ a mai fline seamæ de el. Titulescu 
replicæ nervos: „E o ameninflare?“

Ca un indiciu al situafliei: Presa italianæ atacæ vehement pe Titulescu. 
Savel Rædulescu, dupæ cererea lui Titulescu, se duce la cenzuræ øi cere sæ se 
opreascæ comentariile peste noapte. Cenzura nu reacflioneazæ însæ; Savel 
anunflæ øi demisia lui.

Se fline apoi un Consiliu de Miniøtri øi se dæ un comunicat prin care 
guvernul elogiazæ pe Titulescu øi se angajeazæ a°i respecta politica. La 
Montreux, între timp, se fac de cætre englezi øi ruøi propuneri nefavora
bile nouæ.



308

Liberalii se laudæ cæ l°au îngenunchiat pe Titulescu øi, în orice caz, 
situaflia lui e slæbitæ. Titulescu spune cæ noi, naflional°flær[æniøtii], nu 
existæm.

24 iulie. Væd pe Victor Antonescu, care îmi spune cæ toleranfla faflæ 
de dreapta este exclusiv tactica lui Inculefl. Nu°l înflelege, însæ, deoarece cu 
prilejul conflictului Titulescu l°a secondat pe el spre a pæstra pe ministrul 
de Externe în guvern. Îmi spune cæ o parte din miniøtri, în frunte cu 
Tætærescu øi Franasovici, au vrut sæ debarce pe Titulescu, fiindcæ erau 
convinøi cæ acesta a venit sæ°i ræstoarne de la guvern. I°a propus95 lui 
Antonescu sæ ia Ministerul de Externe. Antonescu a ræspuns cæ primeøte 
numai în cazul când presupunerile asupra intenfliilor lui Titulescu ar fi 
exacte. S°a convins, însæ, cæ nu era adeværat øi atunci a refuzat Externele øi 
a mijlocit împæcarea. Nici Regele nu a voit plecarea lui Titulescu. […].

Gabriel Marinescu îmi spune cæ, cu prilejul venirii lui Titulescu, 
guvernul era aproape cæzut. Dacæ s°a redresat e numai fiindcæ chestiunea 
nu era aranjatæ cu noi. El a voit sæ vinæ la mine sæ mæ informeze, dar nu l°a 
læsat Urdæreanu96, pentru ca nu cumva chestia sæ eøueze øi apoi sæ fie el din 
nou învinovæflit.

10–30 august. 
• Se remaniazæ guvernul. Inculefl øi V[aler] Pop pleacæ de la vechile 

departamente. E debarcat Titulescu, færæ a fi prevenit. Dinu Brætianu – de 
acord cu tot ce se petrece.

Comentarii în jurul debarcærii lui Titulescu. Viøoianu îmi spune cæ 
lui Paul°Boncour, Tætærescu i°a explicat aceasta numai pe consideraflii 
interne, Titulescu ieøind nemulflumit øi nesigur. Mitiflæ Constantinescu, 
guvernatorul B[æncii] N[aflionale], îmi spune, însæ, cæ Tætærescu i°a explicat 
îndepærtarea lui Titulescu ca o necesitate a îmbunætæflirii raporturilor cu 
Polonia øi cu Italia. În orice caz, liberalii ræspândesc tot felul de legende pe 
socoteala acestuia spre a°l discredita. Se spune cæ a sabotat contractele de 
înarmare etc.
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15–20 septembrie. Titulescu la St.°Moritz. Grav bolnav. Cauza: 
depresiunea nervoasæ în urma debarcærii din guvern.

19 octombrie.
• Gafencu îmi spune cæ ministrul Angliei i°a spus cæ stimeazæ pe 

Maniu ca personalitate, dar politica pe care o duce el în chestia dnei 
L[upescu] este „idioatæ“. Tot Gafencu a aflat de la Victor Antonescu cæ øi 
Rüstü Aras øi Beneš i°au arætat satisfacflia de plecarea lui Titulescu. 
Antonescu a adæugat: „Nu°mi închipuiam ca bietul Tit[ulescu] sæ fie aøa 
impopular“.

La Externe se va face o miøcare în diplomaflie. Stoica97 – pe care 
Regele voia sæ°l ducæ la Londra, – fiindcæ a dat o telegramæ deschisæ în care 
aræta cæ la Sofia un ziar  a atacat pe Tit[ulescu] øi cerea intervenflie, nu a 
mai fost mutat acolo, ci dus, drept avertisment, la Riga!

14 noiembrie. În politica externæ, Rex i°a spus98 cæ ræmâne cre
dincios alianflelor. Titulescu a fæcut o bunæ politicæ øi va mai fi nevoie de 
el. A cæzut pe chestii personale. Nu e bine sæ fie cunoscute tocmai pentru 
a nu°i øtirbi prestigiul.

1937
14 ianuarie.
Vorbind apoi de chestia Titulescu, i°a arætat99 Rex harta øi i°a spus: 

„Iatæ, Sire, Titulescu ne°a certat cu toatæ lumea. Cu Iugoslavia, ræcealæ. 
Prinflul Paul nu a vrut sæ vinæ la 8 iunie, spunând cæ nu are încredere în 
Titulescu, care ne înøalæ pe tofli. Cu polonezii iaræøi. Asemenea cu germanii 
øi italienii.“

4 martie.
Litvinov a spus lui Ciuntu, la Moscova: „Cât era Titulescu, noi 

eram liniøtifli, fiindcæ øtiam cæ România face politicæ cu Franfla øi Mica 
Antantæ. Nici nu ne trecea prin minte sæ trimitem un soldat la Nistru. 
Eram gata sæ dæm garanflii suplimentare pentru hotarele României. Azi 
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situaflia s°a schimbat, nemflii sunt pe cale sæ se instaleze la Bucureøti øi, dacæ 
acfliunea continuæ, o vom considera ca o primejdie pentru noi“.

30 aprilie. Væd pe Titulescu, la Paris. Nu mai e în formæ. Continuu 
obsedat de pericolul atentatelor. Cât am stat la hotel, s°a certat cu personalul 
fiindcæ s°a stricat broasca de la uøæ. Crede cæ cineva a încercat sæ descuie. 
Aflu cæ, în realitate, încurcase cheia cu a lui Savel Rædulescu øi de aceea nu 
putuse deschide.

Îmi spune cæ nu vine în flaræ. Francezii øi englezii sunt amabili cu el. 
A væzut pe Blum øi Delbos. Pretinde cæ aceøtia l°ar fi însærcinat sæ încerce 
un sondaj pentru o înflelegere franco°germanæ! În acest scop el va merge la 
Moscova, unde va pronunfla un discurs în care, între altele, va face un 
avans Germaniei. Are discursul pregætit øi°mi citeøte pasagii. Se bazeazæ pe 
proiectul de acord ce fæcuse cu Litvinov, în vara 1936, øi pe care nu l°a dus 
la bun sfârøit. Se pare cæ rusul nu avusese autorizaflia guvernului sæu. În 
legæturæ cu acest acord se zvonise în flaræ cæ se autoriza trecerea trupelor 
sovietice în caz de ræzboi. Îmi aratæ textul, care este adnotat de Litvinov. În 
realitate se spunea cæ armatele ruse nu vor trece decât cu autorizarea 
guvernului român øi vor fi obligate sæ se retragæ imediat ce guvernul romîn 
o va cere. În discursul de la Moscova, dupæ ce va aminti aceasta, va adæuga 
cæ nu a înfleles sæ îndrepte acest acord contra Germaniei øi, ca probæ, îl 
propune în acelaøi conflinut øi Germaniei! (În ce calitate el mai propune, 
nu prea înfleleg)

Vorbeøte apoi de situaflia din flaræ øi crede cæ nu vom fi aduøi noi. În 
treacæt îmi spune cæ Blum l°a întrebat dacæ Vaida e germanofil, iar Titulescu 
a replicat cæ nu, øi a adæugat cæ el, Titulescu, a cerut øi obflinut cordonul 
„Legiunii de Onoare“ pentru Vaida.

14 mai. Sunt primit în audienflæ de Rege o oræ øi jumætate.
Îi raportez mai întâi conversaflia cu Titulescu. Când pomenesc de 

proiectul mergerii la Moscova, Rex mæ întreabæ: „Crezi cæ face bine?“ 
Ræspund cæ nu øi cæ eu l°am consiliat sæ vinæ în flaræ. Rex îmi subliniazæ 
greøelile lui Titulescu øi ocoleøte problemele… ca un „simplu avocat“. Îmi 
citeazæ un caz: „Era aici, pe scaunul pe care stai d°ta – spune Rex – , când 
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am discutat chestiunea Strâmtorilor. I°am spus cæ formula lui nu era bunæ, 
cæci dacæ suntem amici cu turcii, în caz de ræzboi ne vor læsa sæ trecem 
chiar pânæ…100, iar dacæ vom fi inamici, ne vor închide drumul chiar 
cu…101 Nu este aøa? Titulescu a recunoscut øi apoi l°am întrebat de ce vrea 
sæ încheie acordul? «Ca sæ pot protesta în caz de nerespectare!» a ræspuns 
Titulescu. Iatæ, deci, cu ce mentalitate lucra“. Am impresia cæ Rex øi°a 
pierdut încrederea în el.

18 mai.
• Dejunez la Ostrovski, care îmi spune cæ anul trecut, când a fost 

prima crizæ provocatæ de demisia lui Titulescu, au primit instrucflii de la 
guvernele lor sæ facæ tot posibilul spre a împiedica plecarea lui Titulescu. 
S°au întâlnit tofli la o masæ spre a se consfætui asupra mijlocului potrivit.

7–8 iunie.
• Titulescu se agitæ în stræinætate. A avut la Toulouse102 o întrevedere 

cu Litvinov. Se pare cæ a fost însoflit de Antoniade care, din aceastæ pricinæ, 
este imediat rechemat din postul de ministru la Berna103.

15 iunie. Dimæncescu104, ataøatul nostru de presæ la Londra, îmi 
spune cæ a væzut pe Titulescu. Acesta a avut un eøec la Londra.105 Toate 
interviurile ce a dat presei au fost oprite la publicare de cabinetul englez. 
Titulescu øi°a dat atunci seama de situaflie øi i°a spus lui Dimæncescu: „Nu 
mai însemn nimic în stræinætate. Mæ voi reface în flaræ. Mæ întorc øi°mi 
exercit mandatul de senator“. Cu Litvinov s°a întâlnit la cererea acestuia, 
care i°a comunicat cæ, faflæ de atitudinea României, vechile angajamente øi 
promisiuni sunt anulate.

Titulescu mai spune cæ s°a întâlnit cu Maniu, care i°a vorbit de 
republicæ în România!? La aceasta el, Titulescu, i°a ræspuns cæ, în momentul 
alegerii lui Særæfleanu106, a venit la dânsul Ef. Antonescu, consilier la Casaflie, 
care, indignat, i°a declarat: „Închipuieøte°fli cæ au ales pe Særæfleanu, în loc 
sæ mæ aleagæ pe mine!“ „Prin urmare – adaugæ Titulescu – , vezi dle Maniu 
câfli Antoneøti am avut ca pretendenfli!“
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8 decembrie. Vine Titulescu. Garda anunflæ cæ°i va combate candi
datura pe listele noastre. Va fi prezentat în Olt.

• Se anunflæ vizita lui Delbos. Partidul dæ un comunicat în care 
anunflæ cæ membrii sæi nu vor participa la recepflie. Gestul îndreptat contra 
lui Thierry107. La Legaflia Franflei, dupæ dineul la care a participat Regele, 
s°a dat o recepflie restrânsæ cu membrii guvernului. Se zice cæ Rex a cerut 
sæ nu fie invitafli Maniu øi Titulescu. Cei de la Legaflia francezæ, emoflionafli 
de hotærârea n[aflional]°fl[æræniøtilor], cred cæ este o greøealæ. De altfel, sunt 
din ce în ce mai nemulflumifli de întorsætura luatæ de evenimente.

9 decembrie. Væd pe Mihalache, îi spun cæ nu înfleleg gestul faflæ de 
Franfla. Îmi explicæ motivele: noi am sugerat [ca Delbos] sæ nu vie acum, 
spre a nu se interpreta ca un concurs dat guvernului Tætærescu; Thierry a 
dat o recepflie pentru dra Tætærescu în timpul crizei! Fleacuri. Se pare cæ tot 
sugestia lui Titulescu øi Filipescu108.

10 decembrie. În atitudinea faflæ de Delbos am ieøit complet 
ridicoli. Filipescu, care a montat chestia, a sfârøit prin a participa la recepflie. 
Titulescu a dat o lungæ telegramæ secretarului general de la Externe, la 
Paris, în care spune cæ a suferit øi s°a sacrificat pentru Franfla øi acum el nu 
gæseøte niciun loc în casa Franflei. Telegrama a fost publicatæ la Paris, dar a 
avut un ecou defavorabil pentru Titulescu. Delbos a vorbit cu Gafencu øi 
i°a spus cæ nu înflelege nimic. Thierry…109 sæ arate la Palat lista invitaflilor. 
Ca sæ nu froaseze pe nimeni, nu a invitat nici pe Dinu Brætianu, mærgi
nindu°se la oficialitæfli.

Eu am depus cærfli de vizitæ la legaflie pentru Delbos øi Thierry. 
Mi°au ræspuns imediat.

13 decembrie. Titulescu a trimis o telegramæ la Paris lui Léger110, 
spunând cæ „el, care a luptat øi s°a sacrificat pentru Franfla, nu e primit 
acum în casa francezilor“.

• Gafencu a væzut pe Delbos, care i°a spus cæ nu mai înflelege nimic 
din atitudinea noastræ. Thierry a procedat corect. El era dator sæ arate lista 
invitaflilor la Palat din moment ce venea Rex. Væzând cæ Titulescu øi Maniu 
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nu sunt dezirabili, a schimbat natura recepfliei øi a chemat numai miniøtri. 
Ca probæ, nu a fost invitat nici Dinu Brætianu.

• Sauerwein111 a spus lui Gafencu cæ a væzut pe Titulescu øi cæ acesta 
a ameninflat cæ el va împæca Moscova cu Berlinul!

• Titulescu publicæ în „Universul“ un lung articol – „Eu øi Garda 
de Fier“ – în care susfline cæ el s°a opus la dizolvare în 1933 øi cæ actul se 
datoreøte lui Duca. Articol mediocru øi dovedeøte laøitate. Grigore Duca îi 
face o scrisoare de ræspuns drastic, în care noteazæ actul lui Titulescu drept 
o monstruozitate.

Armand Cælinescu, Însemnæri politice. 1916–1939, ediflie îngrijitæ øi prefaflatæ de 
dr. Al. Gh. Savu, Editura Humanitas, Bucureøti, 1990, pp. 98, passim.

NOTE

1 Cunoscut restaurant, onorat de elitele politice øi diplomatice româneøti, dar øi de numeroase 
personalitæfli stræine.

2 Încæ din prima jumætate a anului 1931 începuseræ, din inifliativa guvernului URSS, negocieri 
româno°sovietice pentru încheierea unui pact de neagresiune menit sæ completeze øi sæ dezvolte 
Pactul Briand–Kellogg. Purtate, într°o primæ fazæ, direct, negocierile fuseseræ întrerupte din 
cauza cererii pærflii sovietice de a se stipula cæ între cele douæ state exista un diferend. A urmat o 
fazæ de negocieri prin intermediul unor guverne prietene, iar în septembrie 1932 s°au restabilit 
contactele directe. [n. Al.Gh.S.]

3 Impresia era nefondatæ. Atitudinea lui Titulescu a fost dictatæ, pe de o parte, de faptul cæ 
guvernul sovietic nu renunflase la cererea iniflialæ, iar pe de altæ parte, de amestecul nemijlocit al 
premierului Al. Vaida°Voevod în desfæøurarea negocierilor. [n. Al.Gh.S.]

4 A.C. Cuza.
5 Eugen Cristescu.
6 Nicolae Tabacovici.
7 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
8 În manuscris se indicæ, eronat, 10 octombrie. [n. Al.Gh.S.]
9 Mihai Ghelmegeanu (1896–1984). Jurist, om politic øi de stat român. Doctor în drept al 

Universitæflii din Paris. Membru al Partidului fiærænesc; din 1926, dupæ fuziune, membru al 
Partidului Naflional fiærænesc. Deputat. Subsecretar de stat al Ministerului Agriculturii øi 
Domeniilor (7 iunie–10 august 1932; 11 august–17 octombrie 1932; 21 octombrie 1932–12 
ianuarie 1933; 14 ianuarie–14 iunie 1933). Subsecretar de stat la Finanfle (14 iunie–9 noiembrie 
1933). Ministru al Lucrærilor Publice (30 martie 1938–1 februarie 1939; 1 februarie–28 sep
tembrie 1939; 28 septembrie–23 noiembrie 1939) øi ministru de Interne (30 noiembrie 1939–
11 mai 1940; 11 mai–4 iulie 1940). Membru al Directoratului Frontului Renaøterii Naflionale. 
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Vicepreøedinte al Frontului Plugarilor. Preøedinte al Comisiei române pentru aplicarea Convenfliei 
de armistifliu (11 aprilie 1945–23 iunie 1946). Deputat în MAN. Profesor la Facultatea de Drept 
din Bucureøti; cercetætor la Institutul de Cercetæri Juridice al Academiei RPR (1954–1964). 
Vicepreøedinte al Societæflii pentru Ræspândirea Cunoøtinflelor Cultural Øtiinflifice. Vicepreøedinte 
al Comitetului de Stat pentru Culturæ øi Artæ (1955–1962).

10 Grigore Iunian demisionase oficial din PNfi la 11 octombrie. Imediat dupæ aceasta, el a 
declanøat, împreunæ cu un grup de oameni politici care l°au urmat, o campanie zgomotoasæ 
pentru a închega o grupare proprie – Partidul Radical°fiærænesc. [n. Al.Gh.S.]

11 Este vorba, probabil, de soflia lui Grigore Gafencu. [n. Al.Gh.S.]
12 Fiul lui Gheorghe Buzdugan, fostul membru al Regenflei. [n. Al.Gh.S.]
13 Stanislas Patek (1866–m.?). Diplomat øi om de stat polonez. Însærcinat cu afaceri în Elveflia, 

Franfla, Marea Britanie. Preøedinte al Secfliei Criminale a Curflii de Apel. Membru al Curflii 
Supreme. Membru al delegafliei poloneze la Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Ministru al 
Afacerilor Stræine (1919–1920). Ministru la Tokyo (1920–1926), Moscova (1927–1933). 
Activitatea sa în capitala URSS conduce la încheierea øi ratificarea unui pact de neagresiune, ca øi 
la încheierea unei convenflii de conciliere între Polonia øi Uniunea Sovieticæ. La 9 februarie 1932, 
la Moscova, semneazæ cu Sovietele, Statele Baltice øi România „Protocolul Litvinov“ punând în 
vigoare cu anticipare Pactul Briand °Kellogg din 1928. Ambasador în SUA (1933–m.?). Membru 
al Academiei Diplomatice Internaflionale (1928).

14 Victor Cædere øi Maxim Litvinov. [n. Al.Gh.S.]
15 Bad Gastein (?!).
16 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
17 Ca miniøtri de stat færæ portofolii, cei trei oameni politici ræspundeau de problemele 

specifice dezvoltærii unor provincii istorice. [n. Al.Gh.S.]
18 Ca subsecretar de stat. [n. Al.Gh.S.]
19 Dupæ urcarea Regelui Carol al II°lea pe tron, fosta lui soflie pæræsise România, stabilindu°øi 

domiciliul în Italia. De atunci nu mai vizitase flara noastræ, deøi, formal, avea acest drept. 
[n. Al.Gh.S.]

20 Grigore Forflu (1878–m.?). Profesor. Licenfliat al Facultæflii de litere øi filosofie din Bucureøti. 
Profesor la Liceul „Gheorghe Lazær“ din Bucureøti. Inspector general al învæflæmântului secundar. 
Membru al Consiliului Casei de Credit a Corpului didactic. Membru al Consiliului permanent 
al Ministerului Instrucfliunii. 

21 Nicolae Samsonovici (1877–1950). Ofifler, om politic øi de stat român. Absolvent al Øcolii 
Superioare de Ræzboi. General de brigadæ (1919). General de divizie (1928). Profesor øi 
comandant al Øcolii Superioare de Ræzboi (1921–1926). Øef al Marelui Stat Major General 
(1927–1932; 1934–1937). Ministru al Apærærii Naflionale (11 august–17 octombrie 1932; 20 
octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–9 noiembrie 1933). Arestat, întemniflat øi decedat 
la Sighet. 

22 Din text rezultæ cæ întrebarea i°a fost pusæ lui Iuliu Maniu de cætre Nicolae Titulescu. 
[n. Al.Gh.S.]

23 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
24 Care urmeazæ sæ fie luat în considerare. (lat.)
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25 Care sæ nu fie nimic schimbat. (lat.)
26 De ministru al Afacerilor Externe. [n. Al.Gh.S.]
27 Armand Cælinescu era nemulflumit, îndeosebi, de tendinfla manifestæ a lui Titulescu de a 

promova o politicæ externæ neafectatæ de schimbærile politice interne; Titulescu îi pærea „neloial“ 
faflæ de PNfi. [n. Al.Gh.S.]

28 Unde urma sæ aibæ loc o conferinflæ a Micii Înflelegeri. [n. Al.Gh.S.]
29 Generalului Dumitrescu øi colonelului Marinescu. [n. Al.Gh.S.]
30 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
31 Îndepærtarea sau mutarea demnitarilor indezirabili, formulæ respinsæ de Rege. [n. Al.Gh.S.]
32 Este vorba de biroul Comitetului Executiv al Partidului Naflional fiærænesc. [n. Al.Gh.S.]
33 Aceasta atesta prefluirea de care se bucura Armand Cælinescu, cæci consfætuirea a avut un 

caracter extrem de restrâns, la ea nefiind invitafli nici mæcar tofli membrii biroului Comitetului 
Executiv al PNfi (din care, de altfel, Cælinescu nu fæcea atunci parte). [n. Al.Gh.S.]

34 Denumire utilizatæ în epocæ pentru Adunarea Deputaflilor øi Senat. [n. Al.Gh.S.]
35 Probabil în timpul primului guvern prezidat de Iuliu Maniu (16 noiembrie 1928–7 iunie 

1930). [n. Al.Gh.S.]
36 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
37 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
38 Roger Auboin, controlor financiar francez, precum øi Charles Rist, venit în România 

pentru împrumuturile de stabilitate.
39 Cei doi oameni politici conduceau delegaflia flærii noastre la lucrærile Comisiei Generale a 

Conferinflei dezarmærii, ce se reluaseræ la 2 februarie. [n. Al.Gh.S.]
40 Existau suspiciuni cæ începuse sæ se orienteze spre liberali. [n. Al.Gh.S.]
41 Instituirea dictaturii naziste în Germania, însoflitæ de accelerarea politicii militariste, 

revanøarde øi revizioniste, a determinat statele din Mica Antantæ sæ adopte urgent mæsuri de 
întærire a relafliilor reciproce. Reunifli la Geneva, în zilele de 15 øi 16 februarie, miniøtrii de 
Externe ai României, Iugoslaviei øi Cehoslovaciei au adoptat un Pact de reorganizare a Micii 
Antante în care, printre altele, se prevedea: constituirea, ca organism director al politicii comune, 
a unui Consiliu Permanent; înfiinflarea unui organ de coordonare a intereselor economice ale 
statelor aderente; conlucrarea la realizarea planurilor de apærare etc. În perioada urmætoare Mica 
Înflelegere øi°a afirmat tot mai pregnant individualitatea la Liga Nafliunilor, în politica 
internaflionalæ, ca factor important al securitæflii colective, adversar ferm al forflelor fasciste øi 
revizioniste. [n. Al.Gh.S.]

42 În cadrul noii runde a negocierilor de dezarmare de la Geneva se purtau tratative asidui în 
scopul perfectærii unei convenflii pentru definirea agresiunii. Promotorii principali ai acestor 
tratative erau reprezentanflii URSS øi statelor Micii Înflelegeri. Interviul acordat de Eduard Mirto 
putea irita guvernul sovietic øi, implicit, complica misiunea delegafliei române de la Geneva, ceea 
ce explicæ vehemenfla protestului lui Nicolae Titulescu. [n. Al.Gh.S.]

43 Fæcuse parte din delegaflia românæ la Conferinfla dezarmærii. [n. Al.Gh.S.]
44 Mircea Mihail (Melic S. Mendel).
45 La 23 decembrie 1932, într°un discurs rostit la Torino, Mussolini lansase ideea unui „pact 

cvadripartit“ la care urmau sæ adere Franfla, Italia, Anglia øi Germania. Scopul declarat al pactului 
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era „o împærflire bine delimitatæ a sferelor expansiunii economice øi politice ce revine de drept øi 
logic unora din Marile Puteri europene…“ Dupæ un øir de tratative de culise, în martie 1933 a 
avut loc o vizitæ a primului°ministru øi ministrului de Externe englez în capitala Italiei, cu care 
prilej partenerii au precizat punctele schiflate de Mussolini anterior. Statele aderente la Mica 
Înflelegere, alæturi de multe alte flæri, au protestat vehement împotriva proiectatului pact, 
considerându°l o gravæ primejdie pentru pace, o tentativæ de înlocuire a politicii securitæflii 
colective printr°un dictat al celor patru Mari Puteri øi o deschidere periculoasæ spre revizuirea 
statu quo°ului teritorial. În aprilie 1933, Nicolae Titulescu s°a deplasat la Paris øi Londra, 
protestând viguros. [n. Al.Gh.S.]

46 Atunci, e idiot. (fr.)
47 Carol al II°lea a intervenit adeseori în problemele interne ale partidelor politice, de obicei 

pentru a le submina unitatea. „Împæcarea“ la care se referæ autorul echivala cu forflarea vechiului 
PNL sæ accepte infuzia grupærii georgiste, fidelæ Palatului. [n. Al.Gh.S.]

48 Vizita primului°ministru britanic la Roma a avut loc, aøa cum s°a mai arætat, în martie 
1933. [n. Al.Gh.S.]

49 Este vorba de preøedinflia Consiliului de Miniøtri. [n. Al.Gh.S.]
50 Partid de guvernæmânt în Cehoslovacia. [n. Al.Gh.S.]
51 La Londra s°au semnat, de fapt, douæ Convenflii de definire a agresorului, având însæ acelaøi 

conflinut: prima, la 3 iulie, între Uniunea Sovieticæ, România, Polonia, Estonia, Letonia, Turcia, 
Iranul øi Afganistanul; a doua, la 4 iulie, între Uniunea Sovieticæ, statele din Mica Înflelegere øi 
Turcia. În discuflia telefonicæ, N. Titulescu a comunicat, probabil, cæ urma sæ semneze convenflia 
a doua zi, nu cæ o semnase deja (cum noteazæ Armand Cælinescu). [n. Al.Gh.S.]

52 Vaida va ræmâne atât cât va dori. Este un om încântætor. (fr.)
53 Constantin (Dinu) I.C. Brætianu.
54 Sire, este puflin mai mult, este o trædare. (fr.)
55 Din partea unor fruntaøi ai Partidului Naflional fiærænesc. [n. Al.Gh.S.]
56 Dr. Ion Costinescu.
57 Nicolae Constantinescu
58 Doru Belimace.
59 Ion Caranica.
60 Vasile P. Sassu (1877–1962). Magistrat, avocat, om politic øi de stat român. Membru 

marcant al Partidului Naflional Liberal. Deputat. Senator. Ministru al Industriei øi Comerflului 
(19 ianuarie 1922–30 octombrie 1923; 30 ianuarie–26 februarie 1934). Ministru al Agriculturii 
øi Domeniilor (26 februarie–1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934–29 august 1936; 29 august 
1936–23 februarie 1937; ad interim 23 februarie–14 noiembrie 1937). Ministru al Justifliei (23 
februarie–14 noiembrie 1937; 17 noiembrie–28 decembrie 1937). Arestat øi întemniflat la Sighet 
(mai 1950–iulie 1955). 

61 Pentru a se înflelege unele evenimente politice consemnate de autor în anii 1934–1938, 
reamintesc cæ în Partidul Naflional Liberal se confruntau – de altfel încæ din perioada anterioaræ – 
douæ orientæri: prima, a „bætrânilor liberali“, era promovatæ de cadrele centrale øi locale fidele 
îndeobøte familiei Brætianu øi strâns legate de grupul financiar din jurul Bæncii Româneøti; a 
doua, a „tinerilor liberali“, exprima interesele unei pærfli din cadrele centrale øi locale cu tendinfle 
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centrifuge, ele neavând de regulæ relaflii prea intime cu capitalul brætienist. Conceptual øi 
programatic, confruntarea dintre „bætrâni“ øi „tineri“ se înfæfliøa ca o luptæ intestinæ între 
tendinflele conservatoare, rigide, ale primilor øi tentativele de adaptare a partidului la noile realitæfli 
fæcute de ultimii. Diferenflele de vârstæ între exponenflii celor douæ orientæri nu erau atât de 
marcante pe cât pæreau sæ indice titulaturile lor. Pânæ la asasinarea lui I.G. Duca, în Partidul 
Liberal øi în guvernele respective precumpæniseræ constant „bætrânii“, ceea ce contribuise la 
înæsprirea divergenflelor, cæci „tinerii“ se considerau nedreptæflifli øi flinufli departe de posturile 
superioare spre care aspirau. Pentru a slæbi Partidul Liberal, Regele a profitat de dispariflia lui 
Duca pentru a propulsa în prim°plan gruparea tinerilor, în frunte cu Gheorghe Tætærescu. 
Obligat faflæ de Palat øi dependent substanflial de bunævoinfla Suveranului, guvernul Tætærescu s°a 
raliat tot mai mult politicii lui Carol al II°lea, îndepærtându°se de linia tradiflionalæ, brætienistæ, a 
PNL Ca urmare, relafliile dintre „bætrâni“ øi „tineri“ s°au agravat, iar capacitatea PNL de a frâna 
tendinflele dictatoriale ale Regelui s°a diminuat substanflial. [n. Al.Gh.S.]

62 Ca urmare a exigenflelor formulate de ministrul de Externe, Constantin Dumitrescu, 
comandantul Jandarmeriei, acuzat de insubordonare faflæ de autoritatea guvernamentalæ, a fost 
înlæturat din funcflie de Carol al II°lea.

63 Gabriel (Gavrilæ) Marinescu (1886–1940). General øi om de stat român. Prefect al Polifliei 
Capitalei (11 iunie 1930–25 noiembrie 1939). General de brigadæ (10 mai 1937). Subsecretar 
de stat la Ministerul de Interne (23 februarie–14 noiembrie 1937; 17 noiembrie–28 decembrie 
1937; 1 februarie–21 septembrie 1939). Ministru de Interne (21–28 septembrie 1939). Ministru 
secretar de stat cu Ordinea Publicæ (28 septembrie–23 noiembrie 1939). Asasinat de legionari în 
noaptea de 26/27 noiembrie 1940. 

64 Nicolae Uicæ (1877–1940). General øi om de stat român. Absolvent al Øcolii Superioare de 
Ræzboi (1906–1908). Director de studii øi profesor de tacticæ la Øcoala Militaræ din Bucureøti 
(1914). În timpul Ræzboiului de reîntregire, a fost subøef de Stat Major øi øef al Biroului 
Operafliunilor la Corpul 3 Armatæ. General de divizie (1931). Comandant al Corpului grænicerilor 
(1931–1932). Ministru al Apærærii Naflionale (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–
31 mai 1934). 

65 Unde exista un regim dictatorial monarhic. [n. Al.Gh.S.]
66 Ciolac Boško Antiç (n.?–m.?). Diplomat sârb. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 

în Bulgaria (1914), Suedia (1918) øi România (1921).
67 Cuvânt ilizibil. [n. Al.Gh.S.]
68 Ion Costinescu (1872–1951). Medic, om politic øi de stat român. Doctor în medicinæ 

(Paris). Membru al Partidului Naflional Liberal. Primar al Capitalei (iulie 1927–decembrie 
1928). Ministru al Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirilor Sociale (26 februarie–1 octombrie 1934; 
2 octombrie 1934–23 septembrie 1935; 29 august 1936–14 noiembrie 1937; 17 noiembrie–28 
decembrie 1937; 10 februarie–30 martie 1938). Ministru al Industriei øi Comerflului (1 august 
1935–29 august 1936). Director al Bæncii Generale. Preøedinte al Societæflii Naflionale de Cruce 
Roøie. Condamnat la închisoare în 1949; moare în detenflie la Sighet. 

69 Henry Cihoski (1871–1950). General, om politic øi de stat român. Absolvent al Øcolii 
militare din Bucureøti (1889–1891), al Øcolii Speciale de Artilerie øi al Øcolii Superioare de 
Ræzboi (1895–1897). A participat la Ræzboiul de reîntregire (1916–1918). General de brigadæ 
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(1917). General de divizie (1919). Inspector general al Armatei. Ministru de Ræzboi (10 
noiembrie 1928–5 aprilie 1930). Îøi dæ demisia din guvern øi din armatæ în urma incidentului 
politic creat de „cazul Stere“. Rechemat de Carol al II°lea în cadrele active. Membru al Consiliului 
Superior al Armatei (1932). General de corp de armatæ (1932). Senator de drept. Implicat în 
„afacerea Škoda“ (1933); achitat. General de armatæ (1945). Arestat øi întemniflat (1950); decedat 
la Sighet. 

70 Tânæra opoziflie. (fr.)
71 Din nou opoziflia, dar aici nu existæ decât opoziflie! (fr.)
72 În versiunea dactilografiatæ a însemnærilor figureazæ, evident eronat, luna august. 

[n. Al.Gh.S.]
73 Eugen Cristescu.
74 Constantin Cernæianu.
75 Ion Pitulescu.
76 Alexandru Gurænescu (1882–m.?) Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din 

Bucureøti. Grade diplomatice: ataøat de legaflie (1905); secretar de legaflie cls. III (1909); cls. II 
(1912); cls. I (1918); consilier de legaflie (1926); ministru plenipotenfliar cls. II (1930); cls. I 
(1937). A funcflionat la Sofia, Helsingfors, Stockholm, Lisabona, Belgrad øi Berna. Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Lisabona (20 iunie 1930–1 ianuarie 1931); Belgrad (1 
ianuarie 1931–1 noiembrie 1936); Berna (1 aprilie 1938–15 octombrie 1940). Pus în retragere 
la 1 mai 1941. 

77 Radu Lecca.
78 Alfred Rosenberg.
79 Miroslaw Arciszewski.
80 Savel Rædulescu. [n. Al.Gh.S.]
81 Nicolae Titulescu. [n. Al.Gh.S.]
82 Ion Sân°Georgiu (1892–m.?). Ziarist øi om politic român. A studiat la Leipzig, München, 

Basel. Doctor în litere øi filosofie de la Leipzig. Preøedintele grupului „8 iunie 1930“, care s°a 
dezlipit de liberalii°georgiøti øi a fuzionat cu Partidul Naflional Creøtin. Director al Teatrului 
Popular. A scris sub pseudonimele Ianus øi Ion Balica. A colaborat la „Neamul Românesc“, 
„Luceafærul“, „Ramuri“, „Flacæra“, „Cugetul Românesc“, „Revista Românæ“, „Universul literar“, 
„Revista istoricæ“, „Rampa“, „Adeværul literar“, „Adeværul“, „Dimineafla“, „Universul“. 

83 Remarca aparfline lui Titulescu. [n. Al.Gh.S.]
84 Ca PNfi sæ suspende demonstraflia din 14 noiembrie. [n. Al.Gh.S.]
85 Georges Bonnet.
86 Eugen Titeanu (1900–1950). Jurist, ziarist, om politic român. Licenfliat al Facultæflii de 

Drept din Bucureøti. Doctorat în drept la Paris. Membru al Partidului Naflional Liberal (1925). 
Deputat (din 1933). Membru al Sindicatului presei. Membru al Asociafliei corespondenflilor 
presei stræine. Pânæ la 1 iulie 1927 a funcflionat la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri. Între 1 
iulie 1927 øi 15 mai 1929, a lucrat în Ministerul Afacerilor Stræine, fiind consilier tehnic în 
Direcflia Presæ øi Informaflii. Subsecretar de stat la Ministerul de Interne (2 octombrie 1934–29 
august 1936). Subsecretar de stat la Ministerul Propagandei Naflionale (14 iulie 1938–1 februarie 
1939; 1 februarie–28 septembrie 1939). Membru în Consiliul Superior Naflional al Frontului 
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Renaøterii Naflionale (din 20 ianuarie 1939). Sub guvernarea legionaræ a fost arestat. Secretar 
general al Uniunii Naflionale Muncæ øi Refacere (1947). Dupæ instaurarea regimului comunist a 
reuøit sæ se refugieze în stræinætate. Mason.

87 În aprilie 1931, când Titulescu a primit de la Rege mandat sæ încerce constituirea unui 
guvern de concentrare. În urma eøecului sæu, datoritæ obstrucfliei celor douæ mari partide 
burgheze, s°a instituit – la 18 aprilie – cabinetul de „tehnicieni“ prezidat de Iorga. [n. Al.Gh.S.]

88 Jakob J. Niemirower (1872–1939). Rabin. Doctor în filosofie øi sociologie. Rabin de Iaøi 
(1896–1911) øi de Bucureøti (1911–1921). Øef rabin de Bucureøti (1921). Preøedinte de onoare 
al Societæflii B°nei°Brith øi al organizafliei sioniste din România. Senator, reprezentând în 
Parlament Cultul Mozaic.

89 Milan Hodža (1878–1944). Istoric, ziarist, om de stat cehoslovac. Profesor de istorie la 
Universitatea din Bratislava. Ministru la Budapesta (1918). Delegat la Adunarea naflionalæ 
(1919). Ministru al Agriculturii (1925; 1932–1935); al Instrucfliunii Publice (1926–1929); de 
Externe (1935–1936). Prim°ministru (5 noiembrie 1935–22 septembrie 1938). Adept øi 
promotor al ideii privind Federaflia dunæreanæ. Demisioneazæ în urma Acordului de la München 
(1938), care hotæræøte dezmembrarea Cehoslovaciei. În exil. 

90 De guvern. [n. Al.Gh.S.]
91 Unul dintre regenflii Iugoslaviei în anii 1934–1945, în timpul minoratului lui Petru al 

II°lea.
92 Partidului Naflional Liberal. [n. Al.Gh.S.]
93 Voi servi Germania. (fr.)
94 Victor Antonescu.
95 Propunerea a fost fæcutæ, probabil, de premierul Tætærescu. [n. Al.Gh.S.]
96 Ernest Urdæreanu (1897–1959). Ofifler, om politic øi de stat român. Intim øi colaborator 

al lui Carol al II°lea. Înregistreazæ o ascensiune rapidæ dupæ înlæturarea lui Constantin (Puiu) 
Dumitrescu. Adjutant regal (1933–1934); prefect al Palatului (1935–1936); vicemareøal (1936); 
mareøal (1937) al Palatului. Ministru al Casei Regale (1938). Øef de Stat Major al Partidului 
Nafliunii øi ministru de stat (din iunie 1940). Membru al Consiliului de Coroanæ. Îl însofleøte pe 
Carol al II°lea în exil. 

97 Vasile Stoica (1889–1959). Publicist, ofifler, diplomat, om politic øi de stat român. Studii 
universitare în litere la Budapesta, Paris øi Bucureøti. Redactor responsabil al cotidianului 
„Românul“ (1914) din Arad. În 1914 trece munflii în Vechiul Regat. Acflioneazæ alæturi de Take 
Ionescu øi Nicu Filipescu pentru intrarea României în ræzboi împotriva Austro°Ungariei øi 
Germaniei. A redactat declarafliile cætre flaræ øi armatæ ale Regelui Ferdinand date la intrarea în 
ræzboi, în 1916. Voluntar øi apoi ofifler în armata românæ. Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul“, 
pentru faptele de bravuræ în timpul Primului Ræzboi Mondial. A desfæøurat o vie activitate – 
articole, broøuri, conferinfle, memorii – în favoarea cauzei româneøti în SUA, unde a fost trimis 
în douæ misiuni speciale (1917–1918; 1919–1920). A cerut, împreunæ cu liderii cehoslovac øi 
polonez, audienfle oamenilor politici americani, preøedintelui W. Wilson, pledând pentru 
dreptatea cauzelor lor. A colaborat la ziarele „New York Times“; „New York Tribune“; 
„Washington Post“; „Philadelphia Public Ledger“; la revistele „The Literary Digest“; „The Living 
Age“; „The Nation“; „The New Republic“ etc., susflinând în cele mai diverse forme cauza 
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naflionalæ a României. Din inifliativa sa, la 5 iulie 1918, a luat fiinflæ, la Washington, Liga socialæ 
românæ. A colaborat cu Tomáš Garrigue Masaryk, Ignacy Jan Paderewski øi alfli reprezentanfli ai 
popoarelor opresate în Austro°Ungaria, constituind Uniunea Medio°Europeanæ, al cærei 
preøedinte era Masaryk, iar vicepreøedinte era Stoica. În cea de°a doua misiune a sa în SUA, s°a 
ocupat de organizarea serviciilor consulare române. Membru în delegaflia României la Conferinfla 
de Pace de la Paris (1919–1920). A elaborat majoritatea memoriilor statului român în chestiunea 
minoritæflilor. A fost unul dintre colaboratorii apropiafli ai lui Nicolae Titulescu. A intrat în 
Ministerul Afacerilor Stræine la 20 iulie 1921, a demisionat în 1923 øi a reintrat în 1926. Grade 
diplomatice: secretar de legaflie cls. II (1921); cls. I (1927); ministru plenipotenfliar cls. II (1930); 
cls. I (1938); ambasador (1946). Între 1923 øi 1926, s°a dedicat cu predilecflie ziaristicii. A 
ocupat mai multe funcflii øi posturi diplomatice: în Direcflia Politicæ a Ministerului Afacerilor 
Stræine; director al Oficiului de Studii din Ministerul Afacerilor Stræine; secretar general al 
Ministerului Afacerilor Stræine (martie 1945–iulie 1946). A fost în misiune specialæ la Londra 
(1928), cu detaøare la Geneva, pânæ la 1 decembrie 1928. Director al Agenfliei „Rador“ (1929). 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Tirana (1 iunie 1930–1 aprilie 1932), Sofia (1 
aprilie 1932–1 noiembrie 1936), Riga øi Kaunas (1 noiembrie 1936–1 februarie 1939), Haga (øi 
însærcinat cu afaceri la Bruxelles) (9 iulie 1946–1 august 1947). Ambasador la Ankara (1 februarie 
1939–4 martie 1940). Numirile sale la Londra în 1940 øi Washington în 1941 au fost împiedicate 
de ambasadorii celui de°al treilea Reich la Bucureøti. Subsecretar de stat la Ministerul Propagandei 
(iunie–septembrie 1940); a demisionat ca urmare a acceptærii Dictatului de la Viena. În retragere 
de la 1 aprilie 1948. Ca scriitor, a colaborat la periodicele „Luceafærul“; „Tribuna“; „Flacæra“, 
publicând poezii øi traduceri. Arestat øi condamnat în douæ rânduri–1948 (3 ani) øi 1958 (10 
ani). Mort în închisoare la Jilava. Reabilitat în anul 1968.

98 Lui Ion Mihalache.
99 Gheorghe Tætærescu.
100 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
101 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
102 La 29 mai 1937, Nicolae Titulescu are la Talloires convorbiri cu Maksim Maksimovici 

Litvinov, comisarul pentru Afacerile Externe al URSS, în care sunt abordate actualitatea øi 
perspectivele relafliilor româno°sovietice, evolufliile politice generale în Europa Centralæ øi 
Ræsæriteanæ, securitatea colectivæ, viitorul Societæflii Nafliunilor. 

103 „Este de prisos sæ adaug cæ nu a fost nimeni de faflæ în timpul convorbirii mele cu dl 
Litvinov, iar cei care au publicat în presæ cæ ministrul Antoniade a fost rechemat pentru cæ a fost 
la Talloires au minflit pur øi simplu“ – Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), 
ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte Teodor 
Meleøcanu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994, p. 128.

104 Dimitrie Dem. Dimæncescu (1896–m.?). Inginer øi diplomat român. Studii la Institutul 
Politehnic Carnegie din Pittsburg–SUA A fost numit în øi a ocupat posturi consulare în SUA 
(Pittsburg, Washington, San Francisco). La 1 decembrie 1936 i se conferæ gradul de consilier de 
presæ. Funcflioneazæ în aceastæ calitate la Legaflia României la Londra (1936–1938; 1938–1940), 
iar în calitate de consul general la Dublin. La 15 octombrie 1940, demisioneazæ din postul pe 
care îl ocupa, declarând cæ „nu voi tolera niciun moment sæ fiu asociat cu prezentul guvern 
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(legionar), care este unul care a supus flara unei puteri stræine!“ Dupæ aceasta, duce o activitate 
propagandisticæ în Anglia contra guvernului Antonescu, fiind trimis în judecatæ øi condamnat 
pentru trædare. La 7 mai 1946 este reprimit în serviciu; la 1 august 1946 este transferat la Legaflia 
României la Londra. La 15 noiembrie 1947 îøi dæ demisia.

105 Afirmaflia nu se susfline. Aprecierea lui Dimæncescu încerca sæ facæ plæcere guvernanflilor de 
la acea vreme de la Bucureøti. În perioada 2–14 iunie 1937, Nicolae Titulescu a avut în Capitala 
Marii Britanii întâlniri øi convorbiri cu: Anthony Eden, ministrul de Externe; Winston Churchill, 
preøedintele Comitetului pentru Pace øi Apærare; lordul Robert Cecil; lordul David Lloyd George; 
lordul William Tyrrell; Sir Leith°Ross; Sir Robert Vansittart; cu deputaflii Rotschild øi Angell; cu 
fostul ministru Clynes øi cu Dalton, preøedintele Partidului laburist. A flinut douæ conferinfle în 
Camera Comunelor; o conferinflæ la Universitatea din Oxford; a rostit un discurs la Royal 
Institute for Foreign Affairs (Chatham House); a vorbit în fafla Comitetului pentru Pace øi 
Apærare.

106 Ca regent. [n. Al.Gh.S.]
107 Adrien Thierry (1885–m.?). Diplomat francez. Secretar la legafliile de la Madrid (1917), 

Londra (1919). Consilier la Madrid (1929). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la 
Atena (1933); Bucureøti (1936).

108 Grigore Filipescu.
109 Text lipsæ. [n. Al.Gh.S.]
110 Alexis Léger Léger.
111 Jules Sauerwein. Ziarist francez, redactor la „Paris Soir“.

Armand Cælinescu

„Nu este autorizat sæ reprezinte într°un fel oarecare interesele 
româneøti“

Væ rog sæ binevoifli a aræta la Quai d’Orsay øi Foreign Office1 cæ dl 
Titulescu nu are calitate øi nu este autorizat sæ reprezinte într°un fel oarecare 
interesele româneøti, nici sæ redea câtuøi de puflin opiniunea cercurilor 
oficiale din Bucureøti.

Astfel fiind, øtirile ce au parvenit la noi despre primirea ce i se face 
n°au putut sæ pricinuiascæ decât surprindere øi neplæcere.

Telegramæ cifratæ, nr. 37 861, Bucureøti, 14 iunie 1939, Armand Cælinescu cætre 
Ambasada României de la Paris øi Legaflia României de la Londra – AMAE, Fond 
77/T.34, vol. 11.
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NOTE

1 Atât Gheorghe Tætærescu, cât øi Viorel Virgil Tilea s°au græbit sæ dea urmare indicafliilor 
primite din partea lui Armand Cælinescu; ba mai mult, Viorel Virgil Tilea le°a premers, luând 
din proprie inifliativæ un asemenea demers pe lângæ Foreign Office. Arhiva Diplomaticæ a 
Ministerului Afacerilor Externe pæstreazæ telegramele acestor doi øefi de misiune (Viorel Virgil 
Tilea – din 2 iunie 1939 øi Gheorghe Tætærescu – din 16 iunie 1939) care edificæ asupra 
adversitæflii lor faflæ de Nicolae Titulescu, certificând carierismul øi oportunismul lor.

Lord Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood

„Profunda øi respectuoasa mea prefluire“

[Geneva],11 septembrie 1930
 
 Stimate domnule preøedinte,  
 Am aøteptat sæ væ adresez felicitærile mele cele mai cælduroase øi cele 
mai sincere pânæ în momentul în care øtiam cæ voi putea sæ le adaug 
profunda øi respectuoasa mea prefluire a demnitæflii øi distincfliei cu care 
v°afli achitat de îndatoririle înaltei dumneavoastræ funcfliuni.  
 Cu cele mai bune uræri,

Al dumneavoastræ prieten foarte sincer
(ss) Cecil

Excelenflei Sale
Domnului Preøedinte

Scrisoare (engl.), [Geneva],11 septembrie 1930, Lord Edgar Algernon Robert Cecil 
of Chelwood cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 340, p. 1 030.
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Lord Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood

„Dacæ afli veni afli adæuga enorm la greutatea øi influenfla 
Conferinflei“

[Londra], 24 august 1931
Stimate domnule Titulescu, 
Existæ propunerea sæ avem o Conferinflæ internaflionalæ în problema 

dezarmærii, la Paris, la 26 øi 27 noiembrie, pe baza documentului ataøat. A 
fost elaborat la o întrunire de la Paris a 20 sau 30 de persoane printre care 
Herriot, de Jouvenel øi Pierre Cot au fost cele mai  remarcabile personalitæfli 
franceze, deøi au fost acolo øi alflii, precum dra Weiss1, cunoscut editor al 
publicafliei „L’Europe Nouvelle“, øi dr. Busch, socialistul. Au fost øi 
germani, americani, polonezi etc. Ideea este sæ strângem vreo 1.500−2.000 
de persoane marcante din diverse flæri, care sæ nu fie membri ai guvernelor 
lor (cu excepflia poate a lui Briand). 

Vor avea loc una sau poate douæ întruniri ale Conferinflei øi o 
întrunire publicæ la Trocadero. Ni s°a promis cooperarea influentæ din 
partea Germaniei, a Americii øi a Italiei. 

Existæ sentimentul puternic cæ dacæ afli veni afli adæuga enorm la 
greutatea øi influenfla Conferinflei. 
 Ar fi o imensæ bucurie personalæ pentru mine dacæ afli putea 
accepta.

Al dumneavoastræ cu deosebit respect,
(ss) Cecil

Scrisoare (engl.), [Londra], 24 august 1931, Lord Edgar Algernon Robert Cecil of 
Chelwood cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box 
XIII:20.

NOTE

1 Louise Weiss.
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Constantin Cernæianu, Ion Pitulescu

„D°Sa continuæ sæ constituie øi pentru dvs. duømanul de moarte“

Dl N. Titulescu se dovedeøte din zi în zi cæ devine un element tot 
mai periculos1 Majestæflii Sale, dupæ cum vom aræta în altæ parte a raportului 
nostru, øi cæ D°Sa continuæ sæ constituie øi pentru dvs. duømanul de 
moarte. Pe o cale surdæ øi prin mijloace subtile, lucreazæ la distrugerea dv. 
atât în flaræ, cât øi în stræinætate. În flaræ încurajeazæ direct øi indirect pe acei 
care duc campanii contra dv. Întrefline spiritul clevetitor øi prin oameni 
devotafli D°Sale, pe care cæutæm sæ°i descoperim, lanseazæ øtirile defæimætoare 
la adresa dv.

Prin biroul de informafliuni din flaræ, care e sub directa conducere a 
dlui Savel Rædulescu, cât øi prin intermediul altor birouri de informafliuni, 
despre [care] ne vom ocupa în altæ parte a raportului, spioneazæ orice 
acfliune a dv., iar prin Intelligence Service of Roumania controleazæ toate 
legæturile dv. cu stræinætatea.

În ceea ce priveøte relafliunile intime între dv. øi M.S. Regele, ele îi 
sunt fæcute cunoscute de cætre însuøi Mareøalatul Palatului, aøa cum s°a 
putut constata din filajul telefonic fæcut de noi.

În stræinætate, dl Titulescu finanfleazæ toate øtirile ce apar în legæturæ 
cu dv. Avem indicafliuni precise, de la persoanele care sunt în legæturæ cu 
D°Sa øi cu dl Puiu Dumitrescu, cæ apariflia romanului despre care a vorbit 
ziarul „Daily Mail“ cæ se va face în „Peuple“ va fi subvenflionat de dl 
Titulescu, în care scop D°Sa a øi luat contact cu scriitorul Maurice Levis øi 
cu dnii Barbu Ionescu øi Puiu Dumitrescu.

În plus de cele mai sus arætate, væ mai aducem la cunoøtinflæ, Înaltæ 
Doamnæ, cæ atât din convorbirile telefonice, pe care dl Titulescu le are, 
atât în stræinætate, cât øi din flaræ, cu M.S. Regele, cât øi din informafliunile 
culese de noi, reiese cæ ori de câte ori D°Sa ia contact cu M.S. Regele nu 
pierde din vedere de a°i atrage atenflia asupra dezastruoaselor consecinfle ce 
ar constitui pentru M. Sa continuarea legæturilor cu dv.
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Raport, Bucureøti, 22–24 noiembrie 1934, Constantin Cernæianu, Ion Pitulescu 
cætre Elena Lupescu, în Dumitru Haralamb, Elena Lupescu øi serviciul ei de 
informaflii. „Væ informæm Înaltæ Doamnæ…“, în „Magazin Istoric“, an XXVI, 
nr. 6 (303), iunie 1992, p. 63.

NOTE

1 Vezi T.A. Pokivailova, Titulescu sub lupa serviciilor secrete, în „Magazin Istoric“, serie nouæ, 
an XXXI, nr. 5 (362), mai 1997, pp. 49–51.

Constantin (Dinu) Cesianu

„Nu am înfleles a fi pe placul nici mæcar al lui Titulescu sau mai 
bine zis tocmai al lui Titulescu“

Paris, 2.XII.1934

Sire,
Cu un relativ optimism privitor la felul cum se va depæna viafla 

politicæ de la noi, am pæræsit flara la 28 sept. La Atena am aflat demisiunea1 
lui Titulescu øi din øtirile ce mi s°au dat acolo, telefonic, de la Bucureøti, 
am tras concluzia cæ abcesul va cræpa în fine. Dar groaznicul atentat de la 
Marsilia, pe care îl am aflat în noaptea de 9 oct. la Alger incontestabil a 
uøurat delicata situafliune în care se vârâse Titulescu. (Nu cred cæ Titulescu 
va mai risca aøa curând o carte atât de hazardatæ.)

Azi, însæ, el afiøeazæ pretutindeni – aci ca øi la Geneva – trufia sa 
insolentæ. Devotaflii sæi, care deveniseræ umili øi temætori, au scos cu ifos 
iaræøi capul la ivealæ. „Titulescu, for ever!“2

Majestatea Ta øtie cæ la finele lui aprilie, când Titulescu a venit 
oficial la Paris, îi am pretins o explicafliune, dar fiind o serie de acte øi fapte 
pe care nu le puteam tolera nici ca funcflionar, nici ca om. Dupæ trei ore de 
aprigæ øi vehementæ discufliune, el a crezut cæ îmbræfliøându°mæ „tout était 
pour le mieux dans le meilleur des mondes“3 – nepricepând sau fæcându°se cæ 
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nu pricepe cæ pentru mine procesul avea øi un alt substrat decât resentimente 
personale.
 Venirea în flaræ a særmanului Barthou4 a fost – contrar credinflei øi 
lucræturilor lui Titulescu – triumful cu rezonanfle formidabile la Paris øi 
aiurea al politicii øi felului de a fi al Majestæflii Tale øi prin „ricochet“ punerea 
în evidenflæ a lui Tætærescu.

A urmat apoi, în iulie, vizita lui Tætæræscu la Paris. Succesul – operæ 
a mea øi cu concursul doar al lui Luculescu – a fost atât de mare încât 
Titulescu øi°a dat seama „qu’il y a péril en la demeure“5. (Numai o datæ am 
mai lucrat aøa, øi din aceleaøi motive øi anume pentru Argetoianu în calitatea°i 
de membru de prim plan al unui guvern, zis personal.)6

Oportunismul unora, uøurinfla altora, politicianismul tuturor, sunt 
„tare“ care au contribuit la crearea legendei: Titulescu, tehnician indis
pensabil – legendæ ca øi anumite curente, fæurite atât în flaræ, cât øi în 
stræinætate, cu banii statului.

Majestatea Ta øtie, øi pentru care motive, cæ din ianuarie øi pânæ la 
finele lui aprilie, între Titulescu øi mine nu a mai existat niciun contact, fie 
chiar oficial. Emisari de ai lui Titulescu au început dupæ un timp de boicot 
sæ lucreze pentru o apropiere, pentru o „împæcare“, adæugând cæ o „con
lucrare între el øi mine, neøtirbitæ de nimeni øi nimic“ e absolut necesaræ. – 
Zeuceanu7, Elena Væcærescu, Viøoianu8 etc. au fost dintre aceøtia. Tofli îmi 
susflineau: „Titulescu e un geniu. Trebuie luat cum e øi sæ i se ierte totul. 
Regele øi flara au nevoie de el øi nu pot færæ el. Singur d°ta îi stai de°a 
curmeziøul, când de fapt ar trebui sæ fii puntea de legæturæ între Rege øi 
Titulescu. – Titulescu, om al Regelui, Regele poate fi liniøtit pe toatæ 
domnia sa etc. etc.“

Reamintesc cæ Daladier9, Boncour, Tardieu10, Doumergue11, Laval12, 
Léger13, Mandel14, Herriot, Chautemps15, Sarraut16, Piétri17, Gouraud18, 
Weygand19 etc. sunt fixafli asupra lui Titulescu øi øi°au verificat prin mine 
unele pæreri proprii øi sunt convins cæ niciunul nu mæ a trædat. – Titulescu 
îøi dæ însæ seama cæ oricât cautæ el a îi încânta øi a°øi oferi serviciile (îndeosebi 
la Geneva), el simte cæ ceva scârflâie aci øi cæ acel ceva nu poate avea altæ 
sursæ decât pe ministrul României de la Paris. Neîndræznind sæ mi°o spunæ, 
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el aruncæ vina în spinarea lui Luculescu, ca øi cum acesta ar lucra peste 
capul meu.

Atitudinea pe care sub forme diverse el o ia, când direct, când 
indirect, faflæ de mine, în fond, Sire, nu e decât lupta dusæ de el de ani øi 
neîncetat contra Majestæflii Tale pe care nu o iubeøte øi în care vede øi un 
adumbritor.

Restul legafliunilor sunt oficine iremediabil câøtigate „cauzei 
Titulescu“, iar una, douæ (Bruxelles, Varøovia), care pæreau cândva puflin 
entuziaste, el le°a matat20 prin teroarea sabiei lui Damocles. – Ataøaflii 
de presæ, ca øi ataøaflii comercialæ, cât øi Direcflia Presei øi mai tot Ministe
rul Afacerilor Stræine, în cap cu Savel Rædulescu øi veninosul Miøa 
Arion21, sunt uneltele exclusive ale lui Titulescu, ba adeseori duømanii 
Majestæflii Tale.

Orice reflecfliune de ordin general, chiar øi în o convorbire parti
cularæ, e trecutæ de „oamenii lui Titulescu“ prin ciurul cenzurii øi interpretatæ 
ca „lèse°titulescianism“. La fel øi nemanifestarea de entuziasm. De exemplu, 
conversafliunea lui Luculescu cu Elena Væcærescu (la care a asistat øi avocatul 
C. Sipsom22) când Luculescu a vorbit de Beneš øi despre care conversafliune 
mi°a vorbit Titulescu acum 3–4 zile ca fiind o aluzie otrævitæ la adresa sa. 
Am ripostat: „ai fost tendenflios informat. Dar ce mæsuri ai luat contra 
acelor diplomafli care nu apæræ pe Majestatea Sa în fafla stræinilor?“

Sire, ce sæ le mai înøir atâtea øi atâtea. Sunt prea multe, prea triste. 
Am spicuit câteva cæci e bine sæ auzi øi un sunet din îndepærtare – ecou al 
fapte[lor] træite sau descoperite cu timpul. Nu am forflat niciodatæ nota, 
necum nu am travestit adeværul. Øi aøa fiind ar fi nelogic ca Titulescu sæ 
aibæ încredere în mine øi ai mei sau sæ spere cæ voi schimba simflæmintele 
care m°au animat pentru un Altul neîncetat.

Venirea lui Titulescu astæ varæ la Paris23 a avut drept scop sæ micøo
reze ræsunetul vizitei lui Tætæræscu24 øi a spuselor lui Barthou; venirea de 
acum25, ca sæ convingæ lumea de aci cæ situafliunea sa e de neclintit. „Eu, 
numai eu. Nimeni altul.“ – Aceasta e deviza lui Titulescu, acesta este „le 
mot d’ordre“26 pentru ai sæi øi acei care beneficiazæ de banul statului ce i s°a 
remis din beløug øi færæ ca el sæ aibæ a da socotealæ.
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Întâlnirea între Titulescu øi mine aci, zilele acestea, a fost corectæ. 
Ghes, însæ, nu am dat. Singura umbræ e doar atacurile la adresa lui 
Luculescu. Nu e inutil a spune Majestæflii Tale cæ Titulescu subvenflio
neazæ aci pe Schachman27 (omul lui Maniu) øi de un rând de vreme pe 
Tolu28 (omul lui Vaida), asemeni cæ a væzut mulfli ziariøti, iar lui Pertinax 
– acel care a atacat mereu pe Majestatea Ta – îi a spus eu fiind prezent, 
când acesta intra în odaie: „n’est°ce pas, nous ne dirons plus du mal de Sa 
Majesté?“29 øi mi°a adæugat: „hai, Dinule, împacæ°te cu el. E un prieten øi 
om de treabæ“.

În fine, dupæ cinci zile øi patru nopfli, Titulescu a plecat cu acelaøi 
alai ca la sosire: încadrat de peste 20 agenfli în civil (pentru care va cere 
Majestæflii Tale decoraflii) øi nu mai puflini în uniformæ, iar pe stradæ de 2 
automobile cu agenfli øi 2 motocicliøti. – Hotelul Majestic era tot timpul 
împænat cum nu am væzut nici Ritz°ul când descindea perechea regalæ 
iugoslavæ.

A doua zi a plecat øi Tewfik Rusudu Bey30: pe peronul gærii doar 
doi agenfli øi drept vagon°special un compartiment la expresul pentru 
Berlin.

Øi ca sæ termin cu Titulescu – capitol care ar cere nenumærate pa
gini – conchid færæ pasiune, nici uræ: nu te iubeøte; se va alia cu oriøicine 
când îi va veni bine øi pentru oriøice.

Sire,
De la 13 oct. când am debarcat la Paris, Majestatea Ta, dacæ i s°a[u] 

transmis toate telegramele mele (despre rapoarte nu øtiu dacæ se remit 
Majestæflii Tale), a putut vedea activitatea ce am desfæøurat atât pentru 
informarea guvernului, cât øi contactul luat aci. În schimb, în acelaøi laps 
de timp, nu am primit absolut nicio îndrumare, iar telegrame informative 
(øi încæ doar banalitæfli sau fapte øtiute) decât o micæ duzinæ. Sæ fie oare 
boicot? Absenfla prelungitæ a lui Titulescu e cauza? Sau din prudenflæ, adicæ 
a nu læsa urme scrise, care mâine sæ fie dezminflite de fapte øi evenimente – 
deci atotøtiinfla øi infailibilitatea cuiva sæ sufere cât mai puflin?…
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Îmi permit – ca sæ nu necæjesc pe Majestatea Ta prea mult – sæ 
anexez aci douæ rapoarte a cæror citire poate nu va fi inutilæ Majestæflii 
Tale. – Titulescu mi°a declarat cæ nu le°a citit!

Adaug spre descærcarea profesionalæ a lui Titulescu, telefonic, de la 
Belgrad øi Geneva, el mi°a mulflumit pentru „telegramele excepflionale“ ce 
îi am trimis, dar, odatæ venit aci, el mi°a declarat cæ vrea capul lui Luculescu. 
(Aøa ceva ar însemna un început de dærâmare a cetæflii pe care am clædit°o 
aci. Rog pe Majestatea Ta, øi din sentiment øi îndeosebi din calcul politic, 
a nu tolera o atare pretenfliune care ar fi imediat speculatæ. Capul de acuzare 
este critici la adresa lui Titulescu (în fond, faptul de a fi întrebuinflat pe 
Luculescu ca emisar pe lângæ Majestatea Ta øi aceasta chiar din spusa lui 
Titulescu).

Îndræznesc a crede cæ, pentru a astupa gura lui Titulescu øi a°l face 
sæ priceapæ sæ nu mai aibæ a se lega de oamenii Majestæflii Tale, cæ ar fi bine 
øi oportun a decora pe Luculescu31, care a slujit fidel øi cu inimæ ani în øir 
(adaug cæ el e ofifler a[l] Legiunii de Onoare din inifliativa mea øi com
prehensiunea lui Barthou). Rog pentru decorare. A suferit mult. E singurul 
ataøat de presæ înjurat de Titulescu øi ziarele de la noi – la fel ca øi mine, 
singurul ministru înjurat la fel, deci dovada cæ nu am înfleles a fi pe placul 
nici mæcar al lui Titulescu sau mai bine zis tocmai al lui Titulescu – omul de 
la Londra pe vremuri øi de oriøiunde azi. Am îndræznit rar a sugera decoræri. 
O fac azi din un înalt sentiment øi din rafliune politicæ.

Sire,
Ieri dimineaflæ a venit sæ mæ vadæ Puiu Dumitrescu32. Timp de o 

oræ au fost protestæri de devotament øi iubire la adresa Majestæflii Tale øi 
juræminte cæ nimic øi nimeni nu îl va face sæ ia o atitudine ostilæ. El a 
adæugat cæ mæ va fline în curent cu gesturile sale øi chiar cu intrigile ce se 
vor flese la adresa sa sau [a] acelora care îfli sunt dragi. – Nu e mai puflin 
adeværat cæ Titulescu a speculat abil refularea din Franfla øi apoi autoriza
rea de a reveni la Paris. Dându°se drept „salvator“, el a anihilat pe Puiu 
Dumitrescu de care se temea, ba va cæuta a°l lua de°a binelea în brafle 
pentru scopurile sale – ipotezæ neverosimilæ , zice Puiu Dumitrescu, azi 
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poate aøa, dar nu øtiu cum va fi mâine, zic eu. (Tot timpul cât Titulescu a 
fost la Paris, Puiu D. nu a lipsit de la Majestic.)

În o altæ ordine de idei, se apropie momentul când expiræ mandatul 
la Telefoane al lui Grigore Filipescu. Acest condotiere al politicii române 
trebuie redat circulafliei pe cont propriu. Altfel el va continua a fi îndræznefl 
et il rira pas même sous cape33 øi va gæsi întruna în Titulescu et eiusdem 
farinae34 øi un comanditar øi un aliat.

Elena Væcærescu e toatæ a lui Titulescu (vorbesc la figurat). Elle 
est déchainée sans vergogne35. Pæcat cæ Mart[h]a Bibescu e deochiatæ peste 
fire, aci.

Sire,
Obosit câtva, rog pe Majestatea Ta a mæ autoriza de Cræciun a lipsi 

din Franfla – dacæ øi evenimentele o vor permite – douæ sæptæmâni. În caz 
afirmativ poate mæ voi repezi cu Marie la niøte prieteni în Portugalia, în 
niciun caz la St.°Moritz øi tocmai fiindcæ Titulescu fline (!) sæ vin acolo.

Aci muncæ din beløug. – Orizontul politic tot mai încærcat de parcæ 
i s°a urât lumii cu o pace desigur amærâtæ de vremuri grele, dar pace totuøi. 
Plângerea iugoslavæ, chestiunea Sarre°i, rearmarea Germaniei øi atâtea 
altele, plus cele care cu siguranflæ se vor mai ivi. Sæ ne temem de Idele din 
Martie!

Inutil sæ spun cæ flinem doliul cu toatæ rigoarea. Mulfli oficiali de ai 
noøtri nu au priceput însæ cæ un sentiment barem de decenflæ dacæ nu altul, 
impunea o atitudine mai cuviincioasæ.

Termin, Sire, urându°fli din adâncul inimii zbucium cât mai puflin 
øi multæ sænætate, øi la fel Marelui Voevod, øi rog a crede neclintitului meu 
devotament øi iubirii mele respectuoase

Dinu

P.S. Am comandat un Cadillac închis (model 1935 – 8 cilindri). – 
Chrysler nu mai fæcea decât aerodinamice – formæ cu care nu mæ împac 
încæ.
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Îmi permit a trimite un coø cu 12 sticle Pommery36 (nature milesimul 
1921). Poate voi mai gæsi cognac 1811!

D.

Scrisoare, Paris, 2 decembrie 1934, Constantin (Dinu) Cesianu cætre Carol al 
II°lea, la Bucureøti – ANIC, Fond Casa Regalæ, Carol II, Cabinet Externe, dosar nr. 
112, 1934.

NOTE

1 Invocând (formale) motive de sænætate, Nicolae Titulescu a solicitat Regelui Carol al II°lea – 
la 28 septembrie 1934 – sæ°i accepte demisia pe data de 1 octombrie din postul de ministru al 
Afacerilor Stræine øi de prim°delegat al României la Societatea Nafliunilor. Gheorghe Tætærescu, 
preøedintele Consiliului de Miniøtri, a trimis lui Nicolae Titulescu douæ telegrame consecutive 
demisiei ministrului de Externe. Prin prima telegramæ, Gheorghe Tætærescu a precizat cæ nu 
poate da curs demisiei, întrucât în momentul când a primit°o întregul guvern era demisionat. 
Prin cea de a doua telegramæ, Gheorghe Tætærescu ruga pe Nicolae Titulescu, în termeni foarte 
cælduroøi, sæ intre în noul guvern pe care l°a Suveranul însærcinat sæ°l formeze, sæ accepte a fi 
titularul Ministerului Afacerilor Stræine pe care l°a condus „cu atâta izbândæ øi strælucire“. La 
2 octombrie 1934, Cabinetul Gheorghe Tætærescu se constituie færæ a avea un titular la Ministerul 
Afacerilor Stræine, læsându°i lui Nicolae Titulescu posibilitatea de a se explica asupra motivelor 
demisiei øi de a°øi formula exigenflele. Adresându°se din Montreux preøedintelui Consiliului de 
Miniøtri, Gheorghe Tætærescu, la 2 octombrie 1934, Nicolae Titulescu condifliona acceptarea 
portofoliului de ministru al Afacerilor Stræine de respectarea orientærilor de politicæ externæ 
convenite cu I.G. Duca. În acest sens, scria: „Deøi sænætatea mea reclamæ îngrijire nu voi fi eu acel 
care sæ nu flinæ seamæ de interesele flærii. În consecinflæ, dacæ condifliunile cu privire la politica 
externæ, stabilite la începutul colaborærii mele cu guvernul Ioan Gh. Duca, al cærui continuator 
suntefli, sunt integral respectate, accept Ministerul Afacerilor Stræine“. În declaraflia de presæ din 
3 octombrie 1934, Gheorghe Tætærescu, ræspunzând unei întrebæri, afirma: „Am rugat pe d. 
Titulescu sæ°øi reia locul în fruntea departamentului Afacerilor Stræine; D°Sa a acceptat în 
principiu øi mi°a anunflat plecarea sa spre Bucureøti. La sosire vom discuta øi preciza normele øi 
condifliile colaborærii noastre“. În noaptea de 9–10 octombrie 1934, se dæ publicitæflii urmætorul 
comunicat: „Un acord a intervenit între d. prim°ministru Tætærescu øi d. Titulescu, încæ de pe 
urma convorbirilor de ieri, 8 octombrie, d. Titulescu rezervându°øi ræspunsul definitiv pânæ 
miercuri. // Faflæ de evenimentele actuale, d. Titulescu øi°a dat ræspunsul favorabil chiar astæ searæ 
øi în consecinflæ a prestat juræmântul în cursul nopflii de azi, 10 octombrie“ – „Universul“, 12 oc
tom brie 1934.

2 Træiascæ Titulescu! (engl.)
3 Totul este cât se poate de bine în cea mai bunæ lume cu putinflæ. (fr.)
4 Ministrul Afacerilor Stræine al Franflei a vizitat România în perioada 20–23 iunie 1934.
5 Cæ pericolul este iminent. (fr.)
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6 Al LV°lea guvern (18 aprilie 1931–31 martie 1932) condus de Nicolae Iorga, preøedintele 
Consiliului de Miniøtri, care a cumulat posturile de titular la Instrucfliune Publicæ, Culte øi 
ad°interim la Interne.

7 Alexandru Zeuceanu.
8 Constantin Viøoianu.
9 Édouard Daladier (1884–1970). Om politic øi de stat francez. Deputat radical°socialist 

(1919–1940). De mai multe ori ministru. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (31 ianuarie–24 
octombrie 1933; 30 ianuarie–7 februarie 1934; 10 aprilie 1938–20 martie 1940). Semneazæ 
Acordurile de la München (septembrie 1938). Deportat în Germania (1943–1945). Reales 
deputat radical dupæ Eliberare (1946–1958). 

10 André Pierre Gabriel Amédée Tardieu (1876–1945). Om politic øi de stat francez. Deputat. 
Comisar special în Statele Unite ale Americii (1917–1918). Reprezentant la Conferinfla de Pace 
de la Paris (1919). În mai multe rânduri ministru: Lucræri Publice (1926–1928); Interne (1928–
1930); Agriculturæ, apoi Ræzboi (1931–1932). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (3 noiembrie 
1929–17 februarie 1930; 20 februarie–10 mai 1932). Se retrage din viafla politicæ în 1935. 

11 Gaston Doumergue (1863–1937). Om politic øi de stat francez. Deputat radical (ales în 
1893). De mai multe ori ministru, în perioada 1902–1917 (Colonii, Afacerile Stræine). Preøedinte 
al Consiliului de Miniøtri (9 decembrie 1913–9 iunie 1914; 9 februarie–8 noiembrie 1934). 
Preøedinte al Republicii (13 iunie 1924–13 iunie 1931). Se retrage din viafla politicæ în 1934. 

12 Pierre Laval (1883–1945). Jurist, om politic øi de stat francez. Deputat (1914–1926). 
Senator (1927–1940). În mai multe rânduri ministru. Prim°ministru (27 ianuarie 1931–16 
februarie 1932; 7 iunie 1935–22 ianuarie 1936). Ministru de Externe (1932; 1934–1935; 1935–
1936). Delegat la sesiunile Adunærii Societæflii Nafliunilor (1934–1935). A negociat Acordurile 
de la Roma (7 ianuarie 1935) între Franfla øi Italia; Tratatul de asistenflæ mutualæ între Franfla øi 
URSS (2 mai 1935). Colaboraflionist. Adus la putere ca prim°ministru de cætre germani (18 
aprilie 1942–august 1944). Condamnat la moarte øi executat. 

13 Alexis Saint°Léger Léger (Saint°John Perse) (1887–1975). Diplomat øi poet francez. Intræ 
în Ministerul Afacerilor Stræine (în 1914). Este numit succesiv: secretar de ambasadæ la Pekin 
(1916–1921); director al cabinetului diplomatic al lui Aristide Briand (1925–1932); secretar 
general al Ministerului Afacerilor Stræine (1933–1940). Fidel securitæflii colective, a respins orice 
compromis cu nazismul. Pæræseøte Franfla pentru Statele Unite ale Americii (1940). Se dedicæ 
cauzei Rezistenflei franceze. Guvernul de la Vichy îi ridicæ naflionalitatea francezæ (1941). Premiul 
Nobel pentru Literaturæ (1960). 

14 Louis Georges Mandel (1885–1944). Om politic øi de stat francez. Principal colaborator al 
lui Clemenceau, la preøedinflia Consiliului de Miniøtri (1917–1918). Deputat (1919–1924; 
1928–1940). În mai multe rânduri ministru. S°a opus cu toatæ energia armistifliului din iunie 
1940. Internat de guvernul de la Vichy. Livrat de acesta germanilor, a fost împuøcat în Pædurea 
de la Fontainebleau. 

15 Camille Chautemps (1885–1963). Om politic øi de stat francez. Deputat radical°socia
list (1919). În mai multe rânduri ministru (1924–1926). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri 
(21–25 februarie 1930; 26 noiembrie 1933–27 ianuarie 1934; 22 iunie 1937–10 martie 1938). 
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16 Albert Sarraut (1876–1962). Om politic øi de stat francez. Deputat radical socialist (1902–
1924). Senator (1926–1940). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (26 octombrie–24 noiembrie 
1933; 24 ianuarie–4 iunie 1936). Guvernator general al Indochinei (1911–1914; 1916–1919). 
În mai multe rânduri ministru: Instrucfliune Publicæ (1914–1915); Colonii (1920–1924; 
1932–1933); Interne (1926–1928; 1934–1935); Marina Militaræ (1930); ministru de stat 
(1937–1938); Interne (1938–1940); Educaflie Naflionalæ (martie–iunie 1940). Deportat în 
Germania (1944–1945). Preøedinte al Adunærii Uniunii franceze (1951). 

17 François Piétri (1882–m.?). Om politic øi de stat, diplomat francez. Deputat. În mai multe 
rânduri ministru: Colonii (1929, 1930, 1933); Buget (1931); Apærare Naflionalæ (1932); Finanfle 
(1934); Marinæ (1934–1935). Delegat la Conferinfla navalæ de la Londra (1930); Conferinfla 
financiaræ de la Londra (1931). Ambasador în Spania (1940–1944). 

18 Henri Joseph Eugène Gouraud (1867–1946). General francez. A avut o carieræ colonialæ 
(în Sudan, Maroc). A condus mari unitæfli în timpul Primului Ræzboi Mondial. Guvernator 
militar al Parisului (1923–1937). 

19 Maxim Weygand (1867–1965). General francez. Øef de Stat Major al lui Foch în timpul 
Primului Ræzboi Mondial. Consilier militar în Polonia (1920); înalt°comisar (1923). Øef al 
Statului Major al Armatei (1930–1935). Comandant øef pe teatrul de operaflii din Mediterana 
(1939). Ministru al Apærærii Naflionale în Guvernul de la Vichy (iunie–septembrie 1940); delegat 
al mareøalului Pétain în Africa de Nord (1940–1941); semneazæ cu americanii acordurile care 
faciliteazæ debarcarea Aliaflilor în 1942 (Acordurile Weygand–Murphy, 1942). Deportat în 
Germania (1942–1945). Tradus de guvernul de Gaulle în fafla Înaltei Curfli de Justiflie; în 1948 
obfline neurmærirea penalæ øi îøi redobândeøte toate drepturile. Membru al Academiei Franceze 
(1931). 

20 Le°a înfrânt rezistenfla. (fr.)
21 Mihail (Micha, Miøa, Miøu) Arion.
22 Constantin M. Sipsom (1875–m.?). Jurist român. Profesor de drept civil la Universitatea 

din Bucureøti (începând cu 1 aprilie 1908). 
23 16–19 aprilie 1934.
24 12–14 iulie 1934.
25 26–27 noiembrie 1934.
26 Cuvântul de ordine. (fr.)
27 Emil Schachman. 
28 Nicolae Tolu. Ziarist român. Secretar la Biroul de presæ de la Legaflia României la Paris 

(1929). În perioada ræzboiului funcflioneazæ ca secretar principal de presæ la Legaflia României de 
la Vichy. Prin decizia ministrului Afacerilor Stræine, Grigore Niculescu°Buzeøti, la 10 octombrie 
1944 lui Nicolae Tolu îi înceteazæ angajarea. 

29 Nu°i aøa, nu vom mai spune nimic ræu despre Majestatea Sa? (fr.)
30 Tevfik Rüstü Aras.
31 Ion Luculescu (1880 sau 1885–m.?). Gazetar român. Secretar de presæ pe lângæ Legaflia 

României de la Paris (1930–1939). În februarie 1939, adreseazæ lui Grigore Gafencu solicitarea 
de a fi acceptat în continuare ca reprezentant la Paris al Agenfliei „Rador“. A fost contestat sub 
raport intelectual øi politic, atât în cercurile politice, cât øi în cele de opinie publicæ din România 
øi din Franfla. La 5 decembrie 1934, deputatul Radu Polizu°Micøuneøti adresa în Adunarea 
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Deputaflilor o întrebare privind pe Ion Luculescu, trimisæ la 10 decembrie Ministerului Afacerilor 
Stræine. Deputatul român afirma cæ Ion Luculescu avea o prestaflie dæunætoare flærii, defæimând 
din rafliuni personale figuri politice ca acelea ale lui I.G. Duca øi Nicolae Titulescu, manifestând 
atitudini germanofile, implicit antifranceze. „Cum poate dl. Luculescu sæ tulbure atmosfera flærii 
în stræinætate pe care, cu atâta strælucire øi succes, o întrefline dl. Titulescu; Øi cum poate flara 
noastræ sæ îngæduie ca un om politic ca Duca sæ fie defæimat în Franfla, acolo unde el a læsat urme 
neøterse din activitatea sa în politica externæ, unde øi°a creat prietenii øi admiraflii mult prefluite 
pentru flara româneascæ. De aceea, acest fapt nu poate sæ scape neobservat niciunui factor 
ræspunzætor øi mai ales dlui prim°ministru a cærui energie øi prompfliune în acfliuni sunt neîntrecute 
øi nici dlui Dinu Brætianu, cel mai îndrituit sæ apere patrimoniul aceste naflii, cæci pe planul etic 
D°Sa reprezintæ suma acestui concept de înaltæ onestitate.“ In paginile a numeroase ziare au fost 
inserate articole privind pe secretarul de presæ al flærii noastre la Paris. Amintim aici pe acelea 
semnate de Radu Polizu°Micøuneøti în decembrie 1934 în „Naflionalul Nou“ øi „Naflionalul“: Un 
personaj sinistru: ataøatul de presæ Luculescu. Calomniatorul memoriei lui I.G. Duca øi Tot chestia 
Titulescu. În ciuda luærilor de atitudine, a demersurilor fæcute de alfli oameni politici øi diplomafli 
români, Ion Luculescu a ræmas la post, fiind constant susflinut de øeful oficiului nostru diplomatic 
la Paris, Constantin (Dinu) Cesianu.

32 Fost secretar personal al lui Carol al II°lea.
33 Nu va râde nici mæcar pe sub mustaflæ. (fr.)
34 Oameni de aceeaøi teapæ. (lat.)
35 Ea este dezlænfluitæ færæ ruøine. (fr.)
36 Vezi George G. Potra, Øampanie Pommery øi cuvinte otrævite, în „Magazin Istoric“, an XV, 

nr. 8 (173), august 1981, pp. 50–53.

Cetæflenii municipiului Constanfla

„Marile servicii pe care le°afli adus flærii peste un pætrar de veac“

Populaflia oraøului Constanfla, conøtientæ de marile servicii pe care 
le°afli adus flærii peste un pætrar de veac, cu dærnicia care nu aøteaptæ întoar
cere, în care timp afli desfæøurat cea mai nobilæ øi mai glorioasæ activitate 
spiritualæ pentru apærarea drepturilor sfinte ale flærii noastre […] îøi îngæduie 
rugæmintea sæ primifli fierbinflile ei uræri de grabnicæ însænætoøire […].

Locuitorii acestei flæri nu pot uita niciodatæ imponderabilele unei 
inteligenfle øi capacitæfli diplomatice geniale, de pe urma cærora s°au adus 
cele mai mari foloase øi cele mai strælucite izbânzi care au asigurat României 
întregite un loc de frunte în concertul popoarelor doritoare de pace.

„Dimineafla“, 25 septembrie 1936.
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Sir Joseph Austen Chamberlain

„Prietenia dintre noi era prea bine înrædæcinatæ încæ de pe 
vremea relafliilor noastre de la Londra – øi îndræznesc sæ adaug 
øi de la Geneva – pentru a permite ca orice deosebire de opinii 
într°o chestiune de ordin public sæ le altereze natura sau sæ 
micøoreze respectul øi prefluirea pe care le nutrim unul faflæ de 
celælalt“

Foreign Office
S.W.1

Excelenflei Sale
Domnului N. Titulescu

 
 [Londra], 10 mai 1928
 Stimate domnule Titulescu, 
 Am primit scrisoarea dumneavoastræ din 4 mai, acum nici o oræ. 
Nu am avut timpul necesar nici mæcar sæ°mi arunc o privire peste memoriul 
referitor la chestiunea optanflilor, pe care mi l°afli trimis cu aceeaøi ocazie, 
dar doresc sæ ræspund færæ întârziere sentimentelor foarte prieteneøti pe 
care le exprimafli. Tot timpul cât am avut o legæturæ cu aceastæ problemæ, 
am øtiut cât de mult afli resimflit atmosfera de controversæ sau, cel puflin, de 
diferenflæ de opinii care s°a instalat în relafliile noastre personale øi regret eu 
însumi asprele exigenfle, pe care le°a impus, în mod inevitabil, amândorura. 
Însæ prietenia dintre noi era prea bine înrædæcinatæ încæ de pe vremea 
relafliilor noastre de la Londra – øi îndræznesc sæ adaug øi de la Geneva – 
pentru a permite ca orice deosebire de opinii într°o chestiune de ordin 
public sæ le altereze natura sau sæ micøoreze respectul øi prefluirea pe care le 
nutrim unul faflæ de celælalt. Nu m°am îndoit niciodatæ cæ mi°afli înfleles 
motivele øi cæ afli crezut în sinceritatea mea øi nu am avut nevoie de scrisoarea 
dumneavoastræ pentru a mæ asigura cæ afli prezentat guvernului dumnea
voastræ corect øi cu înflelegere toate acfliunile mele. Pasajul anume pe care 
îl citafli din aide memoire°ul domnului Greg1 nu constituia un ræspuns la 
nimic din ceea ce afli spus sau fæcut; a fost introdus doar ca un argument ce 
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ar putea fi convingætor pentru alflii care nu mæ cunosc atât de bine ca 
dumneavoastræ. Sper, de aceea, cæ vefli renunfla la orice gând precum cæ 
acesta ar induce o criticæ la adresa dumneavoastræ. 
 Asupra chestiunii generale nu væ voi spune decât cæ dumneavoastræ 
înøivæ afli recunoscut, chiar de la început, gravitatea øi caracterul delicat al 
problemelor care s°au ridicat în mod inevitabil, atunci când guvernul 
dumneavoastræ a crezut necesar sæ conteste decizia unui tribunal arbitral øi 
sæ°øi retragæ reprezentantul. Aceste probleme trebuie sæ fi fost prezente, øi 
øtiu cæ au fost, în minflile altor membri ai Consiliului. Am fost acuzat în 
unele cercuri de a nu fi flinut suficient seama de ele. Acuzaflia nu este 
adeværatæ, dar aratæ cel puflin cæ am acordat deplinæ consideraflie celorlalte 
probleme ivite în acest caz particular. Øi asta pentru cæ am fost atât de 
receptiv la marile interese ale uneia sau alteia dintre pærfli încât am încercat 
cu deplinæ bunæ credinflæ øi o perioadæ atât de îndelungatæ sæ realizez o 
apropiere între cele douæ pærfli. Nereuøind în aceastæ direcflie, am înaintat, 
succesiv, Consiliului douæ propuneri.
 În ceea ce o priveøte pe cea dintâi, nu am reuøit sæ obflin o acceptare 
unanimæ, cu toate cæ tofli membrii Consiliului au cæzut de acord sæ o 
recomande ca bazæ de discuflii între pærfli. Cea de°a doua propunere a fost 
acceptatæ în unanimitate de Consiliu, dar a fost inacceptabilæ pentru 
dumneavoastræ, tot aøa cum cea dintâi nu fusese acceptabilæ pentru unguri. 
Dupæ pærerea mea, atunci ca øi acum, amândouæ propunerile ar fi avut 
acelaøi rezultat: o mæsuræ de justiflie, despre care nu mæ pot abfline sæ nu 
cred cæ, cu toate neajunsurile în unele cazuri, ar fi fost asigurætoare pentru 
optanfli, în timp ce legea dumneavoastræ agraræ ar fi fost salvgardatæ. Cred, 
de aceea, cæ interesele ambelor pærfli ar fi fost bine slujite prin adoptarea 
oricæreia dintre cele douæ propuneri. Dumneavoastræ suntefli de altæ pærere 
øi nu doresc în niciun fel sæ susflin acum cu noi argumente problema ca sæ 
stârnesc o contra°argumentare din partea dumneavoastræ.
 Voi conchide, de aceea, aøa cum am început, spunând cæ oricare ar 
fi deosebirile de opinii între noi în aceastæ chestiune, ele nu pot, din fericire 
cred, deteriora sau afecta relafliile noastre personale de prietenie. 
 Al dumneavoastræ sincer,

(ss) Austen Chamberlain
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Scrisoare (engl.), [Londra], 10 mai 1928, Sir Joseph Austen Chamberlain, ministru 
al Afacerilor Stræine al Marii Britanii, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor 
Stræine al României – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond 
Nicolae Titulescu, Box XIII:21; apud Valeriu Florin Dobrinescu, Mærturii inedite 
despre Nicolae Titulescu, în „Anuarul Institutului de Istorie øi Arheologie «A.D. 
Xenopol»“, XXV/1, 1988, pp. 385–386; Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ 
(iulie 1927–iulie 1928), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra, Costicæ 
Prodan; colaboratori: Daniela Boriceanu, Delia Ræzdolescu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, doc. nr. 309, pp. 840–841.

NOTE

1 Sir Robert Hyde Greg.

Jacques Chastenet

„Unul dintre cei mai mari oratori ai Europei de astæzi“

Excelenflæ,
Doamnelor øi domnilor,
Este pentru un simplu ziarist ca mine o îndræznealæ ca sæ mæ ridic 

sæ iau cuvântul dupæ unul dintre cei mai mari oratori ai Europei de astæzi. 
Ascultând pe d. Titulescu îmi sporeøte regretul cæ, pentru rafliuni pe care le 
înflelegem cu toflii, conferinfla1 Domniei Sale a trebuit sæ fie amânatæ. Am 
însæ convingerea cæ o va face într°un timp apropiat.

Sunt adânc miøcat de înalta distincflie2 pe care o socot cæ nu se 
adreseazæ mie, ci cæ trebuie trecutæ întreagæ ziarului pe care°l reprezint.

Pentru „Le Temps“, Domnia Voastræ, dle ministru, reprezentafli un 
om profund respectat ca un vechi colaborator prin faptæ al acestui ziar. Afli 
fæcut mai multe vizite la „Le Temps“ la Paris; trebuia ca „Le Temps“ sæ væ 
reîntoarcæ aceste vizite øi sunt prea fericit cæ mie mi°a fost dat ca sæ vi le 
reîntorc. Cæci printre titlurile de mândrie ale lui „Le Temps“, pot afirma 
cæ unul dintre cele mai mari e acela de a avea ca prieten pe d. Titulescu.

Nu væ putefli închipui ce înseamnæ pentru un francez sæ se simtæ 
învæluit de climatul fermecætor al Bucureøtilor, care e o prelungire a 
Parisului, ale cærui însuøiri le are øi în plus soarele øi parfumul primæverii.
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Un ideal uneøte Franfla øi România, un ideal de pace, de justiflie øi 
de demnitatea personalitæflii umane. Am acum sentimentul viu øi palpitant 
al acestui ideal, pe care°l simt clar, viu, reconfortant øi frumos ca cerul flærii 
d°voastre.

Jacques Chastenet, Cuvântare rostitæ la dejunul oferit în onoarea sa de cætre Nicolae 
Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine, Bucureøti, 7 iunie 1935, în „Universul“, 
9 iunie 1935.

NOTE

1 Potrivit informafliilor transmise de AGER, ziarul „Le Temps“ informase opinia publicæ 
despre conferinfla pe care Nicolae Titulescu urma sæ o flinæ la Paris, la 12 iunie 1935, festivitatea 
fiind prezidatæ de Louis Marin, ministru de stat øi preøedinte al Asociafliei „Prietenii României“. 
La conferinfla proiectatæ urma sæ participe Pierre Laval, alfli membri ai guvernului francez – 
„Universul“, 20 mai 1935.

2 Cu ocazia dejunului de la Ministerul Afacerilor Stræine, Nicolae Titulescu a adus la 
cunoøtinflæ cæ Regele Carol al II°lea a acordat lui Jacques Chastenet ordinul „Coroana României“, 
în gradul de mare ofifler, „ca un semn al înaltei aprecieri a sentimentelor de prietenie faflæ de 
România pe care d. Chastenet le°a arætat în toate împrejurærile“.

Ion Christu

„Avea darul sæ descifreze tâlcul adânc al lucrurilor“

Astæzi, când cæutæm sæ reparæm consecinflele greøelilor comise în 
ultima vreme, strædania de ani de zile a lui Nicolae Titulescu o înflelegem 
în adeværata ei valoare øi pierderea lui ne apare de o tulburætoare gravitate.

Nicolae Titulescu a fost, desigur, un mare diplomat øi un mare 
jurist; cel mai strælucit reprezentant pe care fiara Româneascæ îl putea 
trimite peste granifli pentru apærarea intereselor ei.

Dar, mai presus de toate, Nicolae Titulescu a fost un om politic de 
impresionantæ dimensiune.

Avea darul sæ descifreze, dincolo de aparenflele confuze øi deseori 
înøelætoare, tâlcul adânc al lucrurilor.

Ostil socotelilor meschine, efortul lui, totdeauna pasionat, era con
sacrat realizærilor esenfliale.
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Viziunea lui era largæ, îndræzneaflæ øi luminoasæ.
Preocupærile lui erau multiple.
Prins în angrenajul treburilor diplomatice, chinuit în acfliunile în 

care se angaja din plin, împins de temperamentul sæu impetuos, el nu a 
pierdut niciodatæ din vedere importanfla deosebitæ pe care o prezintæ pro
blemele economice øi sociale.

Nicolae Titulescu a luptat cu hotærâre øi cu perseverenflæ pentru 
înflelegerea economicæ între popoare.

Desigur, pentru cæ asemenea înflelegere este o condiflie indispensabilæ 
asigurærii securitæflii politice.

Dar, nu mai puflin, øi pentru cæ îøi dædea seama cæ astfel se poate 
ajunge la ridicarea nivelului vieflii omeneøti øi crea climatul necesar pentru 
realizarea unei societæfli, mai bunæ øi mai dreaptæ.

Era convins cæ frontierele trebuie sæ înceteze – într°un viitor pe care 
îl dorea apropiat – de a fi bariere, pentru a se transforma în simple deli
mitafliuni administrative.

Nu pot sæ uit cæ Nicolae Titulescu, în dorinfla de a da Ministerului 
de Externe un mai vast câmp de activitate, a creat, în 1928, Diviziunea 
Economicæ; cæ el a prezidat delegafliunea românæ la o seamæ de Conferinfle 
economice importante: la Geneva la Comisiunea de studii pentru Uniunea 
Europeanæ; la Lausanne, în 1932, la Conferinfla reparafliilor; øi la Londra, 
în 1933, la Conferinfla economicæ mondialæ.

Nu pot sæ uit, de asemenea, interesul neobosit pe care l°a arætat tot 
timpul lucrærilor Consiliului Economic al Micii Înflelegeri øi ale Consiliului 
Economic al Înflelegerii Balcanice.

Mæ simt îndemnat sæ menflionez cele de mai sus, nu pentru cæ am 
avut privilegiul sæ træiesc alæturi de el în multe din împrejurærile arætate, 
cât øi pentru a sublinia interesul pe care constant l°a acordat problemelor 
economice øi a semnala astfel un aspect, pe care îl socotesc mai puflin bine 
cunoscut, al personalitæflii sale impunætoare.

Ion Christu, Un aspect mai puflin cunoscut al personalitæflii lui Nicolae Titulescu, 
în „Jurnalul de Dimineaflæ“, 21 martie 1945.
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Ion Christu

Un mare pacifist: Nicolae Titulescu

Dacæ vreau sæ caracterizez activitatea politicæ, prematur încheiatæ, a 
lui Nicolae Titulescu – activitate strælucitæ desigur, dar plinæ de eforturi 
chinuitoare øi de amæræciuni multe – atunci sensul ei îl aflu, færæ ezitare, în 
încercarea lui stæruitoare de a asigura pacea între popoarele lumii.

Aversiunea lui Titulescu împotriva agresiunii1 – pe care o urmærea 
s°o facæ imposibilæ – nu se explicæ numai prin respectul ce avea faflæ de 
ordinea politicæ øi juridicæ creatæ prin convenfliile internaflionale.

El înflelegea prea bine ce înseamnæ ræzboiul pentru omenire, ce 
dezastre poate sæ aducæ øi ce nenorociri færæ numær.

Când mæ gândesc la eforturile ce se vor face mâine pentru a se 
ajunge la o organizafliune mondialæ prin care, aøa cum prevede Charta 
Atlanticului, oamenii din toate flærile sæ fie asigurafli împotriva temerii øi a 
nevoilor, nu pot sæ nu°mi amintesc strædania lui Titulescu de ani de zile.

Øi nu pot sæ nu deplâng, îndurerat øi îngrijorat, pierderea omului 
care ar fi putut sæ ofere o contribuflie imensæ pentru crearea unei lumi mai 
bunæ, mai dreaptæ øi mai frumoasæ.

Ion Christu, Un mare pacifist: Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 La 3–4 iulie 1933, Nicolae Titulescu semneazæ la Londra Convenfliile de definire a agresiunii, 
recunoscute în literatura juridicæ de specialitate drept „Convenflia Litvinov–Titulescu“ sau 
„Formula Titulescu–Litvinov“. 
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Winston Leonard Spencer Churchill

„Dacæ ar fi fost ascultat, azi poate n°am fi ajuns la discreflia 
nebunului de Hitler“

9 septembrie 1938, [Londra]
Cum vorbeam prima datæ cu el [Winston Churchill – n.n. G.G.P.], 

i°am explicat pe scurt studiile mele, situaflia din învæflæmânt øi apartenenfla 
mea la Partidul Naflional fiærænesc. Am constatat de la început cæ el 
cunoøtea foarte bine situaflia politicæ din România, cunoøtea personal pe 
Carol, de care are cele mai proaste pæreri, auzise de Maniu øi de Vaida øi 
cunoscuse pe Ion Brætianu1. M°a întrebat ce face Titulescu øi dacæ øi°a 
ameliorat sænætatea. „Iatæ o figuræ de mâna întâi în politica internaflionalæ, 
zice el, oameni ca Titulescu nu pot duce casæ bunæ cu un suveran de teapa 
lui Carol al d°voastræ. Omul acesta, dacæ ar fi fost ascultat, azi poate n°am 
fi ajuns la discreflia nebunului de Hitler; pactul cu Sovietele, pe care el l°a 
preconizat cu atâta cælduræ, este adeværat, nu s°a putut realiza din cauza 
opozifliei guvernelor noastre, pline de naivi care au crezut øi continuæ sæ 
mai creadæ unii în misiunea sfântæ a ønapanului de Hitler pentru a lichida 
boløevismul.“

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, 1 ianuarie–15 septembrie 1938. Începuturile dictaturii 
regale, introducere øi note de acad. Dan Berindei, Editura Fundafliei PRO, 
Bucureøti, 2002, p. 343–344.

NOTE

1 Ion (Ionel) I.C. Brætianu.
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Øtefan Cicio°Pop

„Omagii pentru strælucitele servicii aduse patriei iubite“

Titulescu
Ministru de Externe
Bucureøti

[Bucureøti, 20 iunie 1928]

Scuzafli absenfla. Rog primifli mulflumiri øi omagii pentru strælucitele 
servicii aduse patriei iubite.

Øtefan Cicio°Pop

Adnotare marginalæ N.T.: Mulflumesc pentru sentimentele expri
mate.

Telegramæ, [Bucureøti, 20 iunie 1928], Øtefan Cicio°Pop, vicepreøedinte al 
Partidului Naflional fiærænesc, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor 
Stræine al României, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu, apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 229, p. 844.

Petrache Ciolan

„Nimic care sæ reaminteascæ atotputernicia lui de odinioaræ“

[…] La Cap Martin s°a væzut cu Titulescu, øi°au spus durerile øi au 
trecut în revistæ problemele Europei. Pærea foarte încântat de claritatea cu 
care Titulescu vede lucrurile.
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Se vede însæ cæ Titulescu nu l°a simflit prea convins øi l°a rugat sæ°l 
aøtepte pânæ se reîntoarce din Londra øi din Cehoslovacia. Între timp, dl 
Maniu a continuat sæ vadæ diferifli oameni politici.

Eu i°am spus cæ dl Titulescu este un creier excepflional, o inteligenflæ 
færæ pereche, dar un ambiflios care atinge nebunia. Færæ sæ se sprijine pe 
niciun partid politic, teroriza toate partidele øi voia sæ dirijeze politica lumii 
întregi, uitând cæ flara noastræ – realizându°øi visul secular prin soldaflii 
ei – avea nevoie mai mult de reorganizare, decât sæ susflinæ pe dl Titulescu 
în dorinfla lui de a fi numit Marele European. Îøi meritæ soarta.

– Suntem de acord, mi°a ræspuns dl Maniu, øi eu i°am spus acum 
doi ani sæ demisioneze, cæci altfel va fi dat afaræ. Acum i°am reamin
tit°o. […]

L°am væzut pe Titulescu la d. Maniu. Mi°a strâns mâna ca la un 
vechi prieten.

Aø fi preferat sæ nu°l revæd, atât mi°a fæcut de ræu halul în care l°am 
væzut: s°ar fi zis cæ toate blestemele s°au abætut asupra capului sæu! Slab, 
obosit, gârbovit, prostit! Cu un cuvânt, nimic care sæ reaminteascæ atot
puternicia lui de odinioaræ.

Mi°am reamintit (bizaræ coincidenflæ) cum am væzut pe Take 
Ionescu, mort, în capela rusæ de la Roma.

Take, mort, era plin de viaflæ øi profilul sæu mai frumos ca oricând, 
Titu, viu, mai urât ca o babæ turceascæ øi ca însuøi spectrul morflii.

Ultima lui ameninflare: sæ revinæ în toamnæ øi sæ facæ un discurs 
mare în Senat. Et après?… Sic transit gloria mundi!1 […]

Scrisoare, Paris, 4 iulie 1937, Petrache Ciolan, consul general al României la Paris, 
cætre Victor Cædere, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la 
Belgrad – Biblioteca Academiei Române, Fond Mss, Cota A 2495 b; cf. øi I. Læcustæ, 
Paris, iunie 1937. Întrevederi necunoscute Titulescu–Maniu, în „Magazin Istoric“, 
an XXIX, nr. 6 (330), iunie 1995, pp. 26–29 (fragment); apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela 
Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2007, doc. nr. 188, pp. 1 156, 1 159.
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NOTE

1 Aøa trece gloria lumii. (lat.) Cuvinte folosite în trecut (între 1409–1963) la investirea unui 
nou papæ, spre a°i aminti cât de nestatornicæ e orice putere omeneascæ.

Dimitrie N. Ciotori

„Câtæ vreme Titulescu era atotputernic, se prosterna“

Duminicæ, 29 noiembrie 1936
La ora 5 a venit la mine D.N. Ciotori, fost consilier de presæ în 

Londra, rechemat de Victor Antonescu. Mæ aøteptam sæ tune øi sæ fulgere 
împotriva lui Antonescu øi sæ apere pe Titulescu. Dimpotrivæ. Din câte 
mi°a spus, speræ sæ facæ în America câteva conferinfle, bineînfleles cu finan
flarea Ministerului de Externe. El n°a avut nimic de la Titulescu. Aøa l°a 
gæsit, aøa l°a læsat. Tot ce s°a fæcut mai bun ca operæ de propagandæ, lui i se 
datoreøte. Crede cæ Titulescu a fæcut greøeli øi cæ ar face ræu sæ vinæ în flaræ. 
Øi Ciotori este un produs al vremurilor noastre. Câtæ vreme Titulescu era 
atotputernic, se prosterna; acum îl judecæ øi îøi preparæ noi culcuøuri.

Victor Slævescu, Note øi însemnæri zilnice. I. Octombrie 1923−1 ianuarie 1938, 
ediflie îngrijitæ, cuvânt înainte øi indice de Georgeta Penelea°Filitti, Editura 
Enciclopedicæ, Colecflia „Biblioteca Bæncii Naflionale“, 1996, p. 117.

Dimitrie N. Ciotori

„Grandoarea øi tragedia nobilului rol pe care l°a îndeplinit“

Naøterea statului român modern unitar øi independent este conse
cinfla directæ a noii ordini europene, izvorâtæ din marele curent de libertate – 
de libertate naflionalæ în primul rând – a cærei vatræ era Franfla. Dar pentru 
ca noul stat sæ existe øi sæ se dezvolte trebuia sæ dæinuiascæ o Franflæ care sæ 
consolideze aceastæ nouæ ordine, inspirându°i concepfliile sale de justiflie øi 
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de legalitate. Mai trebuie oare sæ reamintesc celebra declaraflie a lui 
Napoleon al III°lea – fæcutæ atunci când Franfla era arbitrul Europei dupæ 
Ræzboiul Crimeei øi când a determinat, împotriva voinflei aproape a tuturor 
puterilor europene, unirea Principatelor Române –, declaraflie în care el 
afirma cæ „interesul Franflei este pretutindeni acolo unde existæ o cauzæ 
dreaptæ øi civilizatorie chematæ sæ învingæ“.

Dar, dacæ noua ordine europeanæ a reuøit sæ elimine câteva vestigii 
anacronice ale vechii ordini europene – în care Imperiul austro°ungar nu 
era mai puflin important –, concurenfla între concepflia privind legalitatea 
în relaflii internaflionale øi concepflia privind echilibrul puterilor øi al sferelor 
de influenflæ, care a prevalat adesea în politica britanicæ, n°a încetat sæ se 
zdruncine stabilitatea continentului nostru. 

Astfel stând lucrurile, oamenii de stat români øi°au dat repede seama 
cæ dacæ libertatea naflionalæ – ca øi libertatea în general – era „o creaflie 
veønicæ“, aøa cum spunea Ernest Renan în conferinfla sa binecunoscutæ „Ce 
este o nafliune“, existenfla unei nafliuni era „un plebiscit de fiecare zi, aøa 
cum existenfla individului este o afirmare continuæ a vieflii“.

Dacæ marile principii ale doctrinei de politicæ externæ a României 
decurgeau astfel în mod firesc din jocul factorilor care au prezidat naøterea 
statului modern, destinul a voit ca nafliunea românæ sæ fie reprezentatæ 
într°un moment în care umanitatea cunoøtea efortul de a da unei noi ordini 
europene øi mondiale o formæ durabilæ, prin unul din fiii sæi cei mai 
strælucitori, Nicolae Titulescu.

Nu dorim sæ stæruim în aceste câteva rânduri asupra diverselor epi
soade ale acfliunii internaflionale a lui Titulescu, dar nici nu ne putem 
împie dica sæ evocæm grandoarea øi tragedia nobilului rol pe care l°a 
îndeplinit în lupta înverøunatæ între conøtiinfla universalæ a ordinii de drept 
øi arbitrariul politicii de putere.

Momentul în care Hitler împingea câteva batalioane în Ruhr, 
Titulescu, evaluând impactul evenimentului, a alergat la Paris øi, în numele 
Micii Înflelegeri, a oferit Franflei sæ o susflinæ împotriva agresorului. 
Primul°ministru francez de la acea datæ, Albert Sarraut, l°a însærcinat sæ 
pledeze aceeaøi cauzæ pe lângæ guvernul de la Londra, dar el nu va gæsi 
acolo decât totala neînflelegere.



346

Rafliunile øi „realismul“ de putere au copleøit astfel comandamentele 
rafliunii. Au fost astfel aruncate seminflele celui de al doilea øi celui de al 
treilea ræzboi mondial, pe care le suportæm la cald sau la rece.

D.N. Ciotori, L’ordre européen que défendit Titulesco, în „La Nation Roumaine“, 
an XIII, nr. 205, martie 1961 – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, 
Fond Nicolae Titulescu, Box I:20.

Edmond Ciuntu

„Cercurile Ministerului de Externe polonez se exprimæ despre 
d. Titulescu în termenii cei mai grosolani“

Moscova, 3 aprilie 1937
 
 Am cerut sæ væd pe Litvinov pentru cæ mi°a reproøat prin Ostrovski 
cæ nu dau pe la el øi mæ întâlneøte mai mult ocazional. Este adeværat, dar 
Litvinov nu este omul conversafliunilor generale øi „titlurilor de orizont“, 
ci al lucrurilor concrete sau în genere nu am nimic sæ°i comunic în concret. 
Situafliunea mea prezintæ øi o parte de umor. Litvinov îmi reproøeazæ cæ 
nu°l væd îndeajuns, iar Ambasada polonæ (cea germanæ mai puflin) mæ 
denunflæ øi mæ criticæ cæ fac curte Sovietelor, sub cuvânt cæ situafliunea mea 
personalæ ca „creaturæ“ a dlui Titulescu este foarte compromisæ la Bucureøti 
øi spun cæ mæ menflin aci prin Soviete. În treacæt spus, dupæ øtiri particulare 
primite din Varøovia, se pare cæ cercurile Ministerului de Externe polonez 
se exprimæ despre d. Titulescu în termenii cei mai grosolani, arætându°l ca 
agent al Internaflionalei a III°a øi ca cumpærat de Soviete. În realitate, 
reproøul lui Litvinov depæøeøte persoana mea. D°Sa ar dori desigur ca 
guvernul român sæ gæseascæ câteodatæ prilejul sæ°i facæ câte o comunicare 
din proprie inifliativæ. Despre convorbirea mea cu el væ telegrafiez separat.

Ciuntu

Telegramæ, Moscova, 3 aprilie 1937, Edmond Ciuntu, trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar al României la Moscova, cætre Ministerul Afacerilor Stræine 
– AMAE, Fond 77/T.34, vol. I; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ 
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(1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 34, pp. 744–745.

Edmond Ciuntu

„Izgonit din scrisul românesc“

În ultimii ani, øi pânæ mai deunæzi, numele lui Titulescu era izgonit 
din scrisul românesc. Acest singur fapt dovedeøte, cu prisosinflæ, degradarea 
la care ajunsese viafla noastræ publicæ. O flaræ care nu°øi cinsteøte eroii – øi 
eroi nu sunt numai cei ce luptæ øi cad pe câmpul de bætaie – se aratæ puflin 
vrednicæ de ei.

E cu neputinflæ a cuprinde, în câteva rânduri, covârøitoarea perso
nalitate a lui Nicolae Titulescu, în care se îmbinau atât de fericit darurile 
omului de stat: inteligenflæ, culturæ, putere de muncæ, judecatæ dreaptæ, 
hotærâre, talent, imaginaflie, avânt, generozitate. Cel mai puflin ce se poate 
spune despre dânsul este cæ, prin el, viafla internaflionalæ, în perioada dintre 
cele douæ ræzboaie, a cæpætat neprefluit adaos de sens øi de relief øi cæ 
România, prin râvna lui, s°a înælflat în conøtiinfla universalæ.

Faptul de a fi fost împiedicat de înøiøi ai lui sæ lupte spre a feri flara, 
pe care o iubea cu pasiune, de primejdiile ce cu o acuitate de viziune 
uimitoare le vedea venind øi pe care o politicæ debilæ nu putea decât sæ le 
precipite, l°a aruncat într°un zbucium sufletesc în care trebuie sæ aflæm 
cauza mistuirii pretimpurii a fiinflei sale pæmânteøti. Cæci, cu mult înaintea 
altora, Titulescu înflelesese cæ pacea – acest suprem bun al omenirii – nu se 
apæræ cu precupefliri øi øovæieli, øi mai puflin încæ cu abandonuri faflæ de 
flærile cu tendinflæ cotropitoare, ci numai prin hotærâre dârzæ øi solidaritatea 
tuturor statelor pe care spiritul de agresiune nu le însufleflea. Iar realismul 
sæu politic îl aræta cæ, fie øi pentru menflinerea pæcii europene, înflelegerea, 
oricât de strânsæ, a democrafliilor occidentale nu mai era îndestulætoare øi 
cæ, færæ sprijinul Uniunii Sovietice, pacea nu putea fi la adæpost. De aci 
strædania lui pentru o cât mai mare apropiere de Uniunea Sovieticæ, nu 
numai din interes strâmt românesc, ca flaræ vecinæ, ci pentru un scop mai 
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larg, acel al menflinerii pæcii, în care vedea, de altfel, integrate supremele 
interese româneøti.

Cei care au avut norocul sæ°i stea aproape øi l°au iubit vor mai 
pomeni, cu sfioasæ evlavie, pe omul care, în vælmæøagul celor mai grave 
preocupæri, avea, faflæ de semenii sæi, gingæøii de gânduri øi de atitudini, 
revelatoare ale unei sensibilitæfli færæ de pereche.

România nu va putea slævi mai nimerit amintirea acestui mare fiu 
al ei decât stând pe drumul luminos însemnat de el, care, urând dezbinarea 
între frafli, socotea înflelegerea dintre popoare o poruncæ de viaflæ.

Edmond Ciuntu, Titulescu, un apærætor al pæcii, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

Charles Clérambault

„Îmi amintesc cu foarte mare plæcere de elogiul entuziast pe care 
vi°l aducea aøa de des bunul meu prieten, d. Pherekyde“

5, Vila Mozart, 16

Paris, 8 septembrie 1931
 
 Domnule preøedinte, 
 Aflu cu profundæ bucurie de numirea dumneavoastræ în funcflia de 
preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor.

Îmi amintesc cu foarte mare plæcere de elogiul entuziast pe care vi°l 
aducea aøa de des bunul meu prieten, d. Pherekyde1, atât persoanei dum
neavoastræ, cât øi imensei valori pe care o reprezentafli, øi væ rog, deøi væ 
sunt necunoscut, ca în amintirea lui sæ binevoifli a accepta felicitærile mele 
sincere øi cælduroase. 

Fie°væ dat sæ putefli asigura Pacea în Lumea aceasta; iatæ dorinfla cea 
mai scumpæ a Omenirii care îøi îndreaptæ speranflele cætre dumneavoastræ. 
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În spiritul unor asemenea gânduri væ rog sæ credefli, domnule 
preøedinte, în sentimentele mele cele mai respectuos devotate. 

(ss) Charles Clérambault
Artist°pictor 

Scrisoare (fr.), Paris, 8 septembrie 1931, Charles Clérambault, pictor francez, cætre 
Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la 
Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond 
Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu, apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 390, pp. 1 108–1 109.

NOTE

1 Mihail Pherekyde (1842–1928). Diplomat, om politic øi de stat român. Studii universitare 
la Paris. Doctor în drept (1866). Magistrat, avocat. Figuræ importantæ a Partidului Naflional 
Liberal. Deputat. Senator. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Paris (16 noiembrie 
1881–24 septembrie 1884). A ocupat mai multe portofolii: Justiflie (27 aprilie–23 iulie 1876; 
10 aprilie–8 iunie 1881; 9 iunie–15 noiembrie 1881); Lucræri Publice (25 noiembrie 1878–10 iulie 
1879); Afaceri Stræine (16 decembrie 1885–20 martie 1888); Interne (31 martie 1897–30 martie 
1899; 15 decembrie 1909–6 februarie 1910). Ministru de stat (11 decembrie 1916–10 iulie 
1917; 29 noiembrie 1918–12 septembrie 1919). Deputat øi vicepreøedinte al Camerei Deputaflilor 
(1876–1888). Preøedinte al Camerei Deputaflilor (24 ianuarie 1901–9 decembrie 1904; 8 iunie 
1907–15 decembrie 1909; 6 februarie 1910–7 martie 1911; 21 aprilie 1914–11 decembrie 
1916). Preøedinte al Senatului (31 martie 1922–24 ianuarie 1926). 

Corneliu Zelea Codreanu

„Titulescu este un talent, este mai puflin o inteligenflæ øi aproape 
deloc o înflelepciune“

Circularæ – Politica externæ

Vorbesc, deci, de lumea care, într°un ceas greu pentru flara aceasta, 
va fi chematæ sæ vorbeascæ cu tunul sau cu sângele ei. Scot afaræ, aøadar, din 
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mijlocul acestei lumi, cetele obraznice de jidænaøi care se prefac cæ se agitæ 
pentru viitorul acestui neam øi scot politicienii mici øi mari care se ocupæ 
numai de ei øi judecæ toate problemele flærii numai prin prisma intereselor 
lor. Aceste douæ categorii nu conteazæ nici pentru modul cum judecæ, 
deoarece judecæ fals (corect pentru ele, dar fals pentru neam) øi nici pentru 
valoarea concursului lor într°un ceas de primejdie naflionalæ. Aceste douæ 
categorii vor constitui într°un asemenea ceas ruøinea moralæ a neamului. 
De aceea pærerile acestora trebuiesc eliminate. Judecæflile lor trebuiesc deci 
aruncate pe foc.

Lumea sænætoasæ româneascæ este îngrijoratæ de soarta flærii pe care 
o joacæ în mâinile sale, foarte debile, dl Titulescu. Noi, Românii, înflelegem 
cæ dl Titulescu este un talent, este mai puflin o inteligenflæ øi aproape deloc 
o înflelepciune. Mai bine sæ se încredinfleze soarta unei flæri unui înflelept 
færæ talent, decât unui talent lipsit de înflelepciune.

Apropierea de Rusia.
I. Este un gest de trædare pe care poporul român îl face faflæ de 

Dumnezeu øi faflæ de ordinea moralæ a acestei lumi øi faflæ de popoarele care 
stau în slujba acestei ordini, în ræzboiul cu puterile nimicitoare ale ræului. 
Onoare acestor popoare. Gestul nostru murdæreøte în fafla istoriei obrazul 
poporului român, îl dezonoreazæ. Numai cu sânge, cu sânge mult, vom 
mai putea în viitor sæ ne ræscumpæræm onoarea pierdutæ în fafla acelora pe 
care îi trædæm øi care ne vor desconsidera.

II. De vor intra trupele ruseøti pe la noi øi vor ieøi învingætoare, în 
numele Diavolului, cine poate sæ creadæ, unde este mintea care sæ susflinæ 
cæ ele vor pleca de la noi înainte de a ne sataniza, adicæ boløeviza? Conscinflele? 
Inutil a le discuta.

Dacæ însæ vor ieøi biruitoare armatele creøtine, rezultatul va fi 
împærflirea noastræ, desfiinflarea statului român, ca platæ pentru trædarea 
noastræ. Vom merge cu capul plecat noi, Românii, øi niciodatæ nu vom 
mai îndræzni sæ ridicæm ochii øi sæ privim în faflæ neamurile care au ræmas 
cu riscul vieflii lor pe linia onoarei. Ele au dreptul sæ ne disprefluiascæ, 
væzând numai oscilafliile noastre de azi.
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Cei ce poartæ ræspunderea viitorului României, în ceasul de faflæ, sæ 
ia aminte!

Corneliu Zelea Codreanu

Circulara lui Corneliu Zelea Codreanu cu privire la politica externæ a României, 
Bucureøti, 30 mai 1936, în Corneliu Zelea Codreanu, Circulæri øi manifeste. 1927–
1938, ediflia a cincea, Editura „Ion Mærii“, München, 1981, pp. 74–75; apud 
Ideologie øi formafliuni de dreapta în România, vol. IV (7 iulie 1934–30 martie 
1938), ediflie de Ioan Scurtu (coordonator); Corneliu Beldiman, Natalia Tampa, 
Tiberiu Tænase, Cristian Troncotæ, Puiu Dumitru°Bordeiu, Institutul Naflional 
pentru Studiul Totalitarismului, Bucureøti, 2003, doc. nr. 91, pp. 188–189.

Corneliu Zelea Codreanu

„Nicolae Titulescu a fæcut cea mai mare crimæ faflæ de viitorul 
Statului Român“

Majestate,
Nu dorim sæ supæræm pe nimeni cu pærerile noastre în materie de 

politicæ externæ. Acum este vorba însæ de ceva mai mult decât de o simplæ 
pærere, e vorba de viitorul fiærii noastre. Suntem în drept sæ vorbim – øi sæ 
vorbim cu hotærâre øi cu bærbæflie.

Tot ce fac politicienii români în politica externæ fac pe carnea, pe 
sângele øi pe ræspunderea noastræ. Bine sau ræu, ei øi°au træit viafla. De acum 
urmeazæ a noastræ. Este îngrozitor ca faptele øi atitudinile lor de astæzi sæ 
atragæ o mare ræspundere pe umerii generafliei noastre. Este cutremurætor 
sæ ne gândim cæ noi, tineretul de astæzi, ar fi sæ fim condamnafli de a asista 
la împærflirea sau ciuntirea României Mari pentru a plæti pæcatele unei 
infame politici externe. De aceea socotesc cæ noi, tineretul, am face un act 
de laøitate dacæ în aceste ceasuri hotærâtoare pentru viitorul nostru dacæ 
n°am avea curajul sæ ne ridicæm øi sæ facem ca glasul nostru sæ fie auzit.

Supunem deci Majestæflii Voastre gândurile noastre:
I. Cerem ca Majestatea Voastræ sæ pretindæ tuturor celor ce [au] 

condus sau îøi manifestæ pæreri cu privire la politica externæ a României sæ 
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declare cæ ræspund cu capul pentru directivele pe care øi le însuøesc. 
Aøteptæm, de asemenea, acelaøi gest de mare curaj øi de mare cavalerism øi 
din partea Majestæflii Voastre, în ceea ce priveøte linia Regalæ de politicæ 
externæ a României. În acest mod, în momentul unei eventuale catastrofe, 
fiara ar cunoaøte øi cui aparflin ræspunderile øi natura sancfliunii. Aceasta 
pretindem de la oamenii politici români – øi nu teorii cu care n°avem ce 
face. Pentru cæ o politicæ externæ este bunæ sau rea nu atunci când ea se 
preteazæ la demonstraflii teoretice, ci atunci când rezultatele ei sunt bune 
sau fatale pentru fiaræ.

II. Dacæ noi, tineretul, vom fi puøi în situaflia tragicæ de a intra 
într°un ræzboi alæturi de puterile boløevismului, împotriva celor care apæræ 
civilizaflia creøtinæ a lumii, care apæræ Bisericile de dærâmare, care apæræ 
moaøtele Sfinflilor, care apæræ de profanare mormintele eroilor – declaræm 
pe faflæ cæ vom trage tofli cu revolverele în acei ce ne°au dus acolo øi, pentru 
cæ nu vom putea dezerta, spre a nu face act de dezonoare, ne vom sinucide. 
Niciodatæ tineretul neamului românesc nu va lupta sub semnul Satanei, 
împotriva lui Dumnezeu.

III. Nu existæ: Micæ Înflelegere, nici Înflelegere Balcanicæ. Cine crede 
în acestea dovedeøte cæ n°a înfleles nimic. Faflæ în faflæ stau numai douæ 
lumi. Sub presiunea lor, în clipa ræzboiului, toate combinafliile diplomatice 
se vor nærui ca niøte castele de carton. Aceste douæ lumi sunt: statele 
revolufliilor naflionale, care luptæ pentru apærarea Crucii øi a unei civilizaflii 
milenare øi boløevismul cu anexele sale, care luptæ pentru nimicirea 
neamurilor øi pentru præbuøirea civilizafliei creøtine. Aceøtia din urmæ: 
boløevismul øi anexele sale, vor fi nimicifli de armatele Crucii øi ale ordinii 
naturale a lumii. Dacæ politicienii români ne vor duce în lotul lor, România 
va fi øtearsæ de pe harta Europei.

IV. Discursul lui Mussolini este un ræspuns sfâøietor de dureros 
pentru noi, la atitudinea de mare vræjmæøie øi de mare uneltire pe care 
politica noastræ externæ a avut°o faflæ de Italia fascistæ. Aceastæ politicæ s°a 
fæcut timp de 14 ani unealta cea mai infamæ a Masoneriei øi a Iudaismului. 
Aici, unde suntem, ne°au adus Masoneria øi Iudaismul. Din acest punct de 
vedere socotim cæ omul acesta, Nicolae Titulescu, a fæcut cea mai mare 
crimæ faflæ de viitorul Statului Român. Noi am fost primul stat din lume 
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care, ca cea de pe urmæ slugæ a iudaismului, ne°am repezit, la ordinul 
acestuia, sæ decretæm sancfliuni contra Italiei într°un greu moment al 
istoriei sale. Italia consideræ gestul nostru mai mult decât ca pe un gest de 
vræjmæøie: un gest de trædare a rasei latine. Se mai miræ cineva de ferocitatea 
discursului lui Mussolini? În fafla acestei situaflii, noi, tineretul, cel dintâi 
lucru pe care îl avem de fæcut este: sæ arætæm cu degetul pe tofli cei ce ne°au 
adus aici øi care, mai departe pe acest drum, ne duc la moarte.

V. De altfel, aceeaøi uræ neîmpæcatæ o manifestæ politicienii români 
øi în politica internæ: politicæ de vræjmæøie, de mare uneltire øi de mare 
prigonire faflæ de tineretul naflionalist al fiærii, din ordinul Masoneriei øi 
din îndemnul zilnic al presei iudaice. De la cele mai odioase înscenæri øi 
uneltiri, de la cele mai crude lovituri øi de la cele mai provocatoare legi, ca 
aceea recentæ a taberelor de muncæ, pânæ la elegantele forme ale noilor 
organizaflii tinereøti, totul este îndreptat în contra tineretului naflionalist, 
pentru ca el sæ fie îndepærtat de la linia legionaræ a destinului sæu. Deci, 
existæ o concordanflæ perfectæ între politica externæ øi politica internæ 
româneascæ, pornind amândouæ din acelaøi fond masonic øi iudaic, de uræ 
împotriva ideii naflionale øi a creøtinætæflii.

VI. fiara întreagæ trebuie sæ se cutremure, sæ se înalfle øi sæ înfrunte 
pe cei care îi pregætesc moartea. Tofli cei ce se gæsesc astæzi pe linia destinului 
øi a Istoriei naflionale au datoria sæ cearæ øi sæ impunæ scoaterea politicii 
româneøti interne øi externe de sub influenfla øi comanda masoneriei, a 
comunismului øi a iudaismului.

Este singura mæsuræ salvatoare pentru viitorul Neamului acesta.
Sæ træifli Majestate!

Corneliu Zelea Codreanu

Memoriu adresat de Corneliu Zelea Codreanu Regelui Carol al II°lea, oamenilor 
politici øi flærii, Bucureøti, 5 noiembrie 1936, în Corneliu Zelea Codreanu, Circulæri 
øi manifeste. 1927–1938, ediflia a cincea, Editura „Ion Mærii“, München, 1981, pp. 
97–101; apud Ideologie øi formafliuni de dreapta în România, vol. IV (7 iulie 
1934–30 martie 1938), ediflie de Ioan Scurtu (coordonator); Corneliu Beldiman, 
Natalia Tampa, Tiberiu Tænase, Cristian Troncotæ, Puiu Dumitru°Bordeiu, 
Institutul Naflional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureøti, 2003, doc. nr. 122, 
pp. 221–222.
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Corneliu Zelea Codreanu

„Cu dl Titulescu nu putem încheia decât un pact de agresiune!“

Domnilor ziariøti,
Øtifli cæ am încheiat un acord cu dl Iuliu Maniu øi Gh. Brætianu! 

Acest acord are ca scop apærarea libertæflii øi ducerea unei lupte electorale 
civilizate, din care sæ lipseascæ denigrarea, neloialitatea øi reaua credinflæ. 
Acordul prevede cæ fiecare din pærflile contractante îøi va afirma ideologia 
sa proprie în fafla flærii într°o formæ de bunæ cuviinflæ øi eleganflæ. Deci, 
acordul voieøte sæ realizeze douæ lucruri: libertatea de exprimare øi, în al 
doilea rând, înlæturarea a tot ce ar putea împiedica o cât mai bunæ judecatæ 
a flærii. Adicæ ducerea bætæliei în câmpul ideilor, cu înlæturarea desfæøurærii 
de patimi personale, cu înlæturarea relei credinfle, cu înlæturarea violenflelor, 
care toate împiedicæ totdeauna o bunæ judecatæ. M°a mirat profund 
scrisoarea unui preøedinte de partid în care spune cæ partidul sæu nu poate 
încheia un „Pact de neagresiune“, care i se pare straniu øi imoral cu un alt 
partid cu idei diametral opuse. „Pact de neagresiune“ nu în privinfla 
„ideilor“ care, tocmai asta dorim, sæ se lupte libere, domnule preøedinte, ci 
pact de neagresiune în privinfla ghioagelor, în privinfla relei credinfle, a 
atacului nesincer sau plætit. Cum adicæ, este imoral ca cineva sæ invite chiar 
pe cel mai mare adversar al sæu la o luptæ dreaptæ, corectæ, civilizatæ øi este 
moral ca sæ°l ponegreascæ pe nedrept, sæ°l insulte, sæ°l calomnieze? Este 
mai moral sæ°l aøtepfli de dupæ gard øi sæ°l izbeøti cu ghioaga în ceafæ?

Domnilor ziariøti,
Deci, în cadrul acestui pact de neagresiune, care are ca scop nu 

pæræsirea ideilor øi credinflelor noastre, ci tocmai afirmarea lor cât mai liberæ 
în fafla flærii, dl Maniu a invitat pe ziariøti øi le°a fæcut declaraflii în sensul 
ideilor sau credinflelor sale. Mi°am permis, în cadrul aceluiaøi pact, ca sæ væ 
invit øi eu pentru a°mi spune în fafla flærii ideile øi credinflele mele.

Politica externæ. Dl Maniu, afirmând punctul de vedere al partidului 
sæu în politica externæ, a spus, în esenflæ: „Suntem alæturi de marile demo
craflii ale Occidentului, suntem alæturi de Mica Înflelegere øi de Înflelegerea 
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Balcanicæ“. Øi îøi aratæ marele sau ataøament faflæ de „Societatea Nafliunilor“. 
Cu profund respect pentru dl Maniu, îmi permit sæ afirm cæ pærerile mele 
sunt EXACT CONTRARII. Eu sunt contra marilor democraflii ale Occi
dentului, eu sunt contra Micii Înflelegeri, eu sunt contra Înflelegerii Balca
nice øi nu am niciun ataøament pentru Societatea Nafliunilor, în care nu 
cred. Eu sunt pentru o politicæ externæ alæturi de Roma øi Berlin. Alæturi 
de statele revolufliilor naflionale. În contra boløevismului. O spune un om 
care n°a cælætorit øi n°a cerøit nimic, nici de la Roma, nici de la Berlin. În 
48 de ore dupæ biruinfla Miøcærii Legionare, România va avea o alianflæ cu 
Roma øi Berlinul, intrând astfel pe linia misiunii sale istorice în lume: 
apærarea Crucii, a culturii øi a civilizafliei creøtine. Aceasta nu înseamnæ cæ 
urâm Franfla øi poporul francez, cæci el va face tot ca noi, reintrând øi el cu 
aceeaøi misiune istoricæ în lume. Ceea ce este azi este o simplæ divagaflie 
iudeo°masonicæ, de care poporul francez, în ceasul învierii lui, se va scutura 
cu o energie hotærâtoare. În privinfla revizionismului afiøat øi speculat de dl 
Titulescu, Miøcarea Legionaræ afirmæ cæ nicio revizuire de frontieræ nu se 
va face în defavoarea României.

Politica internæ. Dl Maniu este pentru democraflie. Eu sunt de 
pærere exact contraræ. Sunt contra democrafliei. Dupæ cum sunt øi contra 
dictaturii. Sub aurora dimineflii se naøte un nou sistem, nou, neîntâlnit 
pânæ acum. Pentru acela sunt eu. Dl Maniu spune cæ partidul sæu va aduce 
justiflie øi toleranflæ pentru minoritæfli. Eu sunt pentru JUSTIfiIE færæ 
TOLERANfiÆ. Pentru cæ am tolerat aøa de multe încât suntem pe patul 
de moarte. Miøcarea Legionaræ va aduce justiflie pentru români. Vorbesc 
de acea justiflie de secole înfrântæ în defavoarea Neamului Românesc, 
vorbesc de acele drepturi milenare ale românilor pe care ei trebuie sæ øi le 
cucereascæ øi pe care, dupæ cea mai severæ aplicare a justifliei, nu au a le 
împærfli cu nimeni. Øi, mai cu seamæ, nu existæ nicio justiflie care sæ ne 
oblige a împærfli drepturile noastre de stæpânire øi conducere a flærii cu 
jidanii. Dl Maniu, în partea finalæ, susfline, dupæ toate manifestærile de 
pânæ acum, cæ flara este cu partidul sæu. Pærerea mea este alta: eu cred cæ 
fiara este cu viitorul. E, adicæ, cu Miøcarea Legionaræ. Cu toate aceste 
diferenfle mari de idei øi de pæreri, nu înseamnæ cæ nu putem voi împreunæ 
alegeri libere tocmai pentru a putea vedea care este øi pærerea flærii øi, în 
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orice caz, nu înseamnæ cæ, dacæ suntem de pæreri diferite, sæ vinæ un al 
treilea sæ ne fure voturile øi mie, øi lui, øi flærii.

Termin cu o declaraflie. Vorbesc despre dl Nicolae Titulescu. 
Tinerimea românæ legionaræ, cæreia i s°a ræpit libertatea, care a fost schin
giuitæ la 1933–1934 prin cea mai nemiloasæ violenflæ, pe orice listæ ar fi ca 
sæ aparæ dl Titulescu, peste orice pact, îl va combate cu violenfla cea mai 
mare. Întreaga tinerime se va prezenta în judeflele în care va candida øi se 
va opune din toate puterile la reintrarea acestui om în politica internæ a 
flærii. Cu dl Titulescu nu putem încheia decât un pact de agresiune!

Bucureøti, 29 noiembrie 1937, ora 6 seara.

Corneliu Zelea Codreanu

Corneliu Zelea Codreanu, Declarafliile fæcute presei cu privire la pactul de 
neagresiune electoralæ încheiat cu Partidul Naflional fiærænesc øi Partidul Naflional 
Liberal–Gheorghe Brætianu, la politica externæ øi internæ a României, Bucureøti, 
29 noiembrie 1937, în Corneliu Zelea Codreanu, Circulæri øi manifeste. 1927–
1938, ediflia a cincea, Editura „Ion Mærii“, München, 1981, pp. 220–223; apud 
Ideologie øi formafliuni de dreapta în România, vol. IV (7 iulie 1934–30 martie 
1938), ediflie de Ioan Scurtu (coordonator); Corneliu Beldiman, Natalia Tampa, 
Tiberiu Tænase, Cristian Troncotæ, Puiu Dumitru°Bordeiu, Institutul Naflional 
pentru Studiul Totalitarismului, Bucureøti, 2003, doc. nr. 221, pp. 357–358.

Nicolae Colan

„Chipul cel duhovnicesc al lui Nicolae Titulescu s°a sælæøluit 
demult øi pentru totdeauna în inima neamului, de unde nicio 
vræjmæøie nu°l va mai putea smulge“

Sire,
Domnilor colegi,
Scaunul ce mi l°afli dæruit în aceastæ cinstitæ adunare a fost ocupat 

înaintea mea de Nicolae Titulescu, mutat de la noi – dupæ socoteala oame
nilor – mult prea devreme.
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Faima adormitului întru Domnul n°a aøteptat discursul meu, dupæ 
cum nu°l va aøtepta nici pe°al altuia. Pentru cæ Nicolae Titulescu a intrat 
demult în conøtiinfla obøtii româneøti øi europene ca un eminent om de 
øtiinflæ, ca un credincios zævod1 al dreptæflii neamului nostru de pretutindeni 
øi ca un iluminat apostol al pæcii øi bunei învoiri între toate neamurile 
pæmântului. Cu aceastæ impunætoare cununæ de vrednicii øi°a croit el drum 
cætre neveøtejita noastræ admiraflie øi recunoøtinflæ – øi tot cu ea a intrat øi 
sub bolta celui mai înalt aøezæmânt al culturii româneøti. De aceea, dacæ 
zæbovesc câteva clipe asupra vieflii lui atât de îmbeløugate°n izbânzi, n°o fac 
decât ca sæ chem în amintirea noastræ øi sæ omagiez dupæ cuviinflæ strælucitul 
lui chip duhovnicesc, care – de dincolo de moarte – lumineazæ øi astæzi 
cærærile neamului românesc, pe care el l°a iubit cu atâta cælduræ.

Næscut la 4 octombrie 18832, în Craiova, unde tatæl sæu era preøe
dinte al Curflii de Apel, Nicolae Titulescu a dovedit din frageda vârstæ a 
copilæriei sale cæ geniul nu umblæ de brafl cu numærul anilor.

În adevær, copilul plæpând, cu inteligenfla sa extraordinaræ, a uluit 
de°a dreptul pe dascælii sæi din toate øcoalele prin care a trecut – începând 
cu cei de la øcoala primaræ øi de la liceul din capitala Olteniei øi sfârøind cu 
savanflii profesori ai Facultæflii de Drept din capitala Franflei, care i°au oferit 
diploma de doctorat cu elogii dintre cele mai rare.

Dupæ un asemenea preludiu al vieflii sale, nu e de mirare cæ Nicolae 
Titulescu a urcat vertiginos scærile unei cariere din cale°afaræ de ræsunætoare. 
Dar aceastæ înælflare a lui nu s°a petrecut într°o zodie de uøoare parveniri, 
în împrejuræri generoase, gata sæ deschidæ porflile cele mai largi ale vieflii 
obøteøti pe seama tinerilor dornici de ieftine izbânzi, ci într°o epocæ de 
aspræ selecflie a celor menifli sæ ocupe locuri de comandæ în corabia vieflii 
neamului nostru.

Întors din stræinætate, cu o pregætire øtiinflificæ dintre cele mai temei
nice øi înzestrat de Dumnezeu cu o cununæ de însuøiri dintre cele mai 
alese, Nicolae Titulescu se înscrie în Baroul de Ilfov, a cærui mândrie avea 
sæ devinæ în foarte scurtæ vreme, intrând în acelaøi timp øi în arena vieflii 
politice, unde ajunge cel mai prefluit colaborator al lui Take Ionescu, øeful 
conservatorilor°democrafli ai vremii.
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În 1905, la vârsta de douæzeci øi doi de ani, e numit profesor de 
drept civil la Universitatea din Iaøi.3 Iar peste patru ani este mutat la 
Universitatea din capitala flærii.4

În 1912 intræ în Camera Deputaflilor,5 pe care avea s°o cinsteascæ 
de°atâtea ori cu înflelepciunea minflii sale øi cu strælucirea elocvenflei sale 
færæ pereche.

În cabinetul din 1917–18 al lui I.I.C. Brætianu,6 ca øi în cel din 
1920°21 al generalului A. Averescu,7 Nicolae Titulescu defline portofoliul 
Finanflelor – øi°n aceastæ calitate face rânduialæ în trebile bæneøti ale 
statului.

În 1921 e trimis la Londra ca ministru plenipotenfliar8, apoi la 
Geneva ca delegat permanent9 al flærii la Societatea Nafliunilor.

Între anii 1927–2810 øi 1932–3611 e ministru de Externe; iar în 
28 mai 1935, pentru înaltele lui vrednicii øtiinflifice øi naflionale, Academia 
Românæ îl pofteøte în sânul ei ca membru activ, dupæ ce abia cu câfliva ani 
înainte îl cinstise cu titlul de membru de onoare12. Adeværat cæ viafla, cu 
potrivniciile anilor ei din urmæ, nu i°a îngæduit lui Nicolae Titulescu sæ°øi 
ocupe efectiv scaunul în incinta aøezæmântului nostru; dar cæ el a prefluit øi 
cinstit acest aøezæmânt dupæ cum se cuvinte – asta a dovedit°o cu fapte a 
cæror elocvenflæ o cunoaøtem cu toflii.

Iatæ „cærarea pe scurt“ a vieflii lui Nicolae Titulescu, viaflæ plinæ 
zbucium mærefl, încærcatæ de gloria celor mai ræsunætoare biruinfle, dar – la 
sfârøitul ei – øi de povara celei mai copleøitoare tristefli.

Biruinflele le°a câøtigat cu propria sa vrednicie, iar tristeflea l°a cople
øit din pricina greøelilor altora.

Ostenelile øtiinflifice ale lui Nicolae Titulescu au rodit o serie de 
lucræri valoroase, mai ales de domeniul dreptului civil øi internaflional, 
lucræri cu care øi°a arvunit el catedra universitaræ øi øi°a justificat°o dupæ ce 
i s°a oferit. Pomelnicul lor este destul de lung.13 Totuøi, el nu va fi complet 
decât când va cuprinde toate discursurile pe care le°a rostit Nicolae 
Titulescu în Parlamentul român øi în osebitele reuniuni internaflionale, în 
care a reprezentat, cu o neasemænatæ demnitate, România. Cæci aceste 
discursuri alcætuiesc un nesecat izvor de înflelepciune pentru øtiinfla 
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dreptului, aplicatæ la cercetarea unor cardinale probleme ale vieflii politice 
româneøti sau europene.

Oricât de ræsunætoare a fost reputaflia lui Nicolae Titulescu în flaræ, 
adeværata lui celebritate trebuie cæutatæ pe larga scenæ a vieflii internaflio
nale – øi îndeosebi la Societatea Nafliunilor, al cærei preøedinte a fost în 
douæ rânduri.

La Spa, ca øi la Londra, la Haga, ca øi la Geneva sau în altæ parte, 
cuvântul lui era aøteptat cu emoflie, era ascultat cu evlavie øi era admirat cu 
însufleflire. Inteligenfla lui scæpærætoare, dialectica lui îndræcitæ, iscusinfla 
lui de a limpezi øi cele mai complicate probleme, verva lui tumultuoasæ în 
expunere øi rapiditatea fulgerætoare a replicilor pe care era gata totdeauna 
sæ le serveascæ adversarilor sæi – toate aceste însuøiri ale lui se îngemænau 
într°o miraculoasæ putere de seducflie, nu numai pentru ascultætorii de 
duzinæ, ci øi pentru cei mai rafinafli øi mai pretenflioøi intelectuali.

Øi totuøi Nicolae Titulescu nu øi°a zidit prestigiul sæu de om politic 
european numai cu iscusinfla – oarecum formalæ – a cuvântului sæu vræjit. 
Strælucita poziflie în viafla internaflionalæ øi°a câøtigat°o în egalæ mæsuræ 
prin sinceritatea flinutei sale læuntrice, prin convingerile sale tari, din al 
cæror drum drept n°au fost în stare sæ°l abatæ nici cele mai crunte potrivnicii 
ale vremii.

Pacea aøezatæ dupæ întâiul ræzboi al lumii era un fæt plæpând. Nicolae 
Titulescu øi°a pus la bætaie toatæ cældura inimii øi toatæ vigoarea sufletului 
întru apærarea øi întærirea acestei pæci plætite cu jertfe uriaøe. El era ostaøul 
credincios al sfinfleniei tratatelor internaflionale (pe cel de la Trianon14 îl 
semnase øi el!) fiind convins cæ cuvântul dat trebuie respectat nu numai în 
raporturile dintre oamenii singuratici, ci øi în cele dintre nafliuni øi flæri. Nu 
vedefli aici bunul simfl øi judecata creøtineascæ a românului de omenie, care 
nu cere moralitate numai în îngusta sa ogradæ, ci øi pe larga scenæ a vieflii 
dintre neamuri?

Nicolae Titulescu a prevæzut cæ pacea nu se poate pæstra decât 
neîmpærflitæ. Îndatæ ce ar fi ciopârflitæ din vreo parte, ea s°ar destræma 
întreagæ, pentru cæ interesele nafliunilor sunt atât de legate între olaltæ, 
încât un ræzboi localizat în viitor este un lucru cu neputinflæ de închipuit.
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Spre a feri lumea de catastrofa unei conflagraflii nouæ, Nicolae 
Titulescu a crezut ca într°o dogmæ în trebuinfla organizærii securitæflii 
colec tive. Din aceastæ organizaflie aveau sæ facæ parte toate flærile iubitoare 
de pace dreaptæ, inclusiv Rusia Sovieticæ15, a cærei prezenflæ în Societatea 
genevezæ nu tofli o vedeau cu ochi buni. Convins de marea însemnætate 
a colaborærii Rusiei Sovietice cu celelalte nafliuni europene, Nicolae 
Titulescu s°a bucurat ca nimeni altul, când uriaøa noastræ vecinæ de la 
Ræsærit a hotærât sæ°øi ia partea cuvenitæ din ræspunderea colectivæ pentru 
pæstrarea pæcii.

Nepotolita pasiune a lui Nicolae Titulescu pentru apærarea acestui 
bun suprem al umanitæflii izvora din viziunea lui limpede cæ pacea lumii – 
øi prin aceasta a patriei lui – era ameninflatæ de læcomia mai mult sau mai 
puflin camuflatæ a imperialismelor revanøarde. Øi evenimentele internaflionale 
ale deceniului trecut, ai cæror martori am fost cu toflii øi care au dus la 
tragicul deznodæmânt al præpædului mondial de azi, au dovedit pe deplin 
câtæ dreptate a avut marele bærbat de stat român în judecata lui limpede, 
în profetica lui clarviziune øi în eroica lui luptæ.

În ceea ce priveøte flinuta României în vâltoarea acestor evenimente, 
ea a fost încadratæ statornic în hotarele principiilor amintite – pânæ în 
toamna anului 1936, când mintea luminatæ øi prevæzætoare a lui Nicolae 
Titulescu a fost înlæturatæ de la conducerea trebilor dinafaræ ale flærii. De 
atunci, corabia patriei lui iubite a ajuns în voia valurilor vieflii internaflionale, 
pânæ în vara anului trecut, când prin îndræzneafla înflelepciune a M. Sale 
Regelui Mihai I, ea a fost îndreptatæ din nou spre limanul cætre care o 
purtase el cu atâta statornicie.

Dumnezeu a vrut ca Nicolae Titulescu sæ nu mai poatæ avea bucuria 
de a vedea întoarcerea flærii la vechile ei alianfle. Cæci în noaptea de 17 spre 
18 a lunii Mærfliøor din 1941 a adormit pe veci, în stræinætatea în care l°a 
reflinut în ultimii ani vræjmæøia oamenilor øi, poate, propria lui mândrie 
îndureratæ.

În preajma clipei în care va fi presimflit cæ Stæpânul a toate îl cheamæ 
la Sine, îøi va fi cuprins viafla într°o fulgerætoare privire rezumativæ, 
spunându°øi, nu færæ o justificatæ amæræciune:
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„Si cum sub tâmpla mea fierbinte
O lume veche reînvie,
Nu câte°au fost îmi vin în minte,
Ci câte°ar fi putut sæ fie.“

În diata sa øi°a mærturisit dorinfla de a fi aøezat spre veønicæ odihnæ 
la Braøov, în inima pæmântului românesc, ale cærui hotare le apærase el cu 
atâta înflelepciune øi iubire. Dar oriunde i s°ar odihni trupul, chipul cel 
duhovnicesc al lui Nicolae Titulescu s°a sælæøluit demult øi pentru totdeauna 
în inima neamului, de unde nicio vræjmæøie nu°l va mai putea smulge.

Nicolae Colan, Biserica neamului øi unitatea limbii româneøti, discurs de recepflie 
rostit în øedinfla publicæ solemnæ a Academiei Române [fragment], 28 mai 1945, în 
Academia Românæ, Discursuri de recepfliune, LXXXII, Monitorul Oficial øi 
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naflionalæ, Bucureøti, 1945, pp. 4–9.

NOTE

1 Zævod (reg.) – câine de pazæ.
2 Eroare. Nicolae Titulescu s°a næscut la 4/16 martie 1882.
3 La 23 martie 1905.
4 La 29 ianuarie 1910.
5 La 8 noiembrie 1912 este ales deputat de Romanafli, pe lista Partidului Conserva

tor°Democrat.
6 10 iulie 1917–26 ianuarie 1918.
7 13 iunie 1920–13 decembrie 1921.
8 La 16 decembrie 1921.
9 La 1 aprilie 1924.
10 6 iulie 1927–30 iulie 1928.
11 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–9 noiembrie 1933; 14 noiembrie 

1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–28 septembrie 1934; 10 octombrie 1934–29 august 1936.
12 La 31 mai 1930.
13 I. Lucræri proprii. Titulescu, Nicolae: 1. Observafliuni asupra reorganizærii facultæflilor de 

drept, Bucureøti, 1904, 59 p. (Articole apærute în ziarul „Cronica“ din 9, 10, 11, 12 øi 13 iulie 
1904); 2. Asupra legei din 7 aprilie 1889 pentru înstreinarea bunurilor statului, Bucureøti, 1905, 
16 p.; 3. Principiile autorizærii maritale într°una din aplicærile lor practice, Bucureøti, 1905, 15 p.; 
4. Problema cesiunei uzufructuare în Dreptul român, s.l., 1905, 14 p. (Extras din „Curierul 
Judiciar“, nr. 38, 1905); 5. Programul analitic al cursului de Drept civil, Anul I (1905), Bucureøti, 
1905, 56 p.; 6. Cum trebuie sæ înflelegem educafliunea juridicæ, Bucureøti, 1907, 19 p. (Extras din 
„Curierul Judiciar“, nr. 24 din 1905); 7. Împærfleala moøtenirilor, Bucureøti, 1907, 324 p.; 
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8. Problema responsabilitæflii juridice a statului øi a comunelor cu privire la ultimele ræscoale flæræneøti, 
Bucureøti, 1907, 56 p.; 9. Essai sur une théorie générale des droits éventuels, Bucarest. 1908, X+
325 p.; 10. Discursul rostit în ziua de 20 aprilie 1914 în Adunarea Deputaflilor, Bucureøti, 1914, 
32 p.; 11. Discursul rostit în ziua de 20 decembrie 1913 în Adunarea Deputaflilor, Bucureøti, 
1914, 26 p. (Extras din „Monitorul Oficial“); 12. Discursul rostit la mitingul naflional din 
Ploieøti, Bucureøti, 1915, 8 p.; 13. Drept civil. Privilegii øi ipoteci. Curs predat pentru licenflæ, 
editat de I.Em. Sidor, Bucureøti, 1921, pp.13–500; 14. La Réforme agraire en Roumanie et les 
Optants Hongrois de Transylvanie devant la Société des Nations, Mars°Juillet 1923, Paris, 1924, 
188 p.; 15. Roumania and Bessarabia, în „The Nineteenth Century and after“, June 1924, 
no. 568, vol. XCV, London, 1924, pp. 791–803; 16. L’Attentat de Marseille. Les Contradictions 
Hongroises. Procès du terrorisme international et du Révisionnisme, Paris, 1935, 16 p. (Extrait de 
„L’Europe Orientale“, Janv.°Fevr. 1935, Documents de l’Europe Orientale; 17. Discours, Juin 
1936, Bucarest, 1936, 66 p.; 18. Le différend Jougoslavo°Hongrois devant le Conseil de la Société des 
Nations. Les discours de séance du 10 décembre 1934, Bucarest, 1934, 16 p.

II. Lucræri în colaborare: 1. Discursurile dlor Iuliu Maniu øi C.I.C. Brætianu: România øi 
revizuirea tratatelor, øedinfla Adunærii Deputaflilor din 4 aprilie 1934. Ræspunsul dlui N. Titulescu, 
Bucureøti, 1934, pp. 82–87; 2. Dictionnaire diplomatique publié sous la direction de M.A.F. 
Frangulis. Avec la collaboration des… M.M. Vte de Fontenay, M. Adatci, A. Alvares, Ed. Benes, 
H. Bernhoft, G. Guerrero, Vte Poullet, N. Titulescu… (I–II+supplément), Paris, 1937, 
3 volumes, Académie Diplomatique Internationale.

14 La 4 iunie 1920.
15 La 18 septembrie 1934, URSS devine membræ a Ligii Nafliunilor. 

Pierre Comert

„O lovituræ de maestru“

Societatea Nafliunilor                                                        Liga Nafliunilor

[Geneva], 30 aprilie [1924]
 
 Stimate domnule ministru, 
 La întoarcerea din liniøtita vacanflæ de Paøti, am gæsit democraticul 
nostru Secretariat în culmea emofliei la gândul apropiatei vizite a Suveranilor 
români.1 Scrisoarea dumneavoastræ mi°a explicat totul. Aøa cum germanii, 
în lupta de la Dresda, au recunoscut imediat sosirea lui Napoleon pe 
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câmpul de bætælie, tot aøa un bætrân ziarist rodat ca mine a recunoscut 
numaidecât mâna dumneavoastræ rapidæ øi abilæ în aceastæ chestiune. 
 Væ suntem foarte recunoscætori. Mai recunoscætori decât v°aø putea 
mærturisi prin aceastæ scrisoare. Excelentæ idee din toate punctele de vedere: 
excelentæ pentru Societate, care primeøte prima vizitæ regalæ (ce va fi 
imitatæ, dupæ cum se aude deja) øi excelentæ pentru România care, odi
nioaræ, înainte de venirea dumneavoastræ, era în ariergardæ øi acum trece în 
avangardæ. Este o lovituræ de maestru. 
 Acum nu trebuie decât ca dragul nostru Secretariat sæ nu facæ vreo 
„gafæ“. Toatæ lumea se stræduieøte sæ organizeze o primire demnæ øi totodatæ 
în deplinæ conformitate cu convenienflele. Aøa se explicæ mica întârziere a 
acestei scrisori, slujitorul dumneavoastræ fiind, graflie dumneavoastræ, 
foarte ocupat. Hoden, prietenul nostru, este cel care a luat chestiunea în 
primire øi, ca atare, avem încredere.  
 Nu mai trebuie sæ spun cât de mult apreciem aici, începând cu 
Drummond øi pânæ la echipa noastræ francezæ, zelul cu care, de când v°afli 
întâlnit întâia oaræ cu Societatea, væ stræduifli s°o facefli mai bine cunoscutæ 
øi înfleleasæ. Este un zel special, rar întâlnit, în care nu numai spiritul, ci øi 
sufletul este necontenit activ. Aøtept cu neræbdare momentul în care vom 
merge sæ væ aplaudæm la Paris. Îmi amintesc alocufliunea dumneavoastræ 
memorabilæ de anul trecut, susflinutæ în fafla ziariøtilor, øi contez pe 
dumneavoastræ sæ convingefli o groazæ de parizieni. 
 Hoden mæ însærcineazæ sæ væ spun cæ væ va fline la curent cu toate 
noutæflile privitoare la vizita Suveranilor români.  
 Credefli, væ rog, stimate domnule ministru, în profundele mele 
sentimente – øi aceasta nu este câtuøi de puflin o formulæ – de respectuoasæ 
øi devotatæ simpatie.

(ss) Pierre Comert

Scrisoare (fr.), [Geneva], 30 aprilie [1924], Pierre Comert, director al Secfliei 
Informaflii din cadrul Secretariatului Societæflii Nafliunilor, cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
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Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, 
doc. nr. 26, pp. 519–520.

NOTE

1 Aflafli în Elveflia, Suveranii României fac, la 9 mai 1924, o vizitæ la sediul Societæflii Nafliunilor, 
prima de acest fel care se înregistreazæ la Palatul Wilson. Suveranii României au fost salutafli cu 
aceastæ ocazie de Eric Drummond, secretarul general al Societæflii Nafliunilor, iar Regele Ferdinand 
I a rostit un scurt discurs, bine primit de cercurile politice øi de presæ.

Adresându°se Suveranilor României, Eric Drummond a spus: „Dar prezenfla Maiestæflilor 
Voastre în aceastæ clædire are o adâncæ semnificaflie. Este, o øtim, un omagiu pe care Regele øi 
Regina României îl aduc Societæflii Nafliunilor; de aceea, noi servitori ai Societæflii, suntem cu 
deosebire fericifli. Færæ îndoialæ, flara øi guvernul Maiestæflilor Voastre au dovedit un viu interes øi 
o sinceræ simpatie pentru Societatea Nafliunilor, dupæ cum am putut sæ mæ conving anul trecut 
când am avut cinstea sæ væd Bucureøtii pe baza invitafliei guvernului Maiestæflii Voastre. Dar cred 
cæ vizita Maiestæflilor Voastre va contribui sæ întæreascæ în România sprijinul Societæflii Nafliunilor 
øi sæ strângæ relafliile, care apropie România la aceastæ mare instituflie internaflionalæ care urmæreøte 
pacea øi înlesnirea cooperafliei pacifice internaflionale.“

Ræspunzând omagiului adus de secretarul general al Societæflii Nafliunilor, Regele Ferdinand I 
al României a afirmat: „Noi væ aducem astfel o nouæ mærturie a sentimentelor româneøti cætre 
aceastæ înaltæ instituflie internaflionalæ. Realizând dupæ veacuri de suferinflæ øi de persecuflii 
unitatea ei naflionalæ, cæutând pacea pentru a se putea consolida, neurmærind vreun scop agresiv, 
dorind menflinerea integralæ øi respectul credincios al tratatelor în vigoare, poporul român e cu 
deosebire legat de opera de pace, de consolidare øi de înflelegere care alcætuiesc obiectul Societæflii 
Nafliunilor. Færæ îndoialæ aceastæ operæ nu°i decât un început, totuøi a dat deja dovada autoritæflii 
sale care se afirmæ din ce în ce mai mult. În ce priveøte România, ea va fi întotdeauna gata, dupæ 
cum v°afli putut convinge cu ocazia vizitei dv. la Bucureøti, sæ væ sprijine pentru a asigura în lume 

izbânda idealului de omenie øi de dreptate pe care Societatea Nafliunilor îl urmæreøte.“

Consæteni ai lui Nicolae Titulescu

„Asculta orice pæs al omului“

Ion Georgescu, locuitor al satului Ungurei. În anul 1981, la data 
culegerii informafliei, avea 75 de ani.

Eram perceptor în comunæ înainte de anul 1916. Am cunoscut pe 
tofli boierii din sat, printre care øi pe Conu Nicu øi Coana Caterina. 
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Titulescu era un bærbat impunætor øi deosebit de atent cu sætenii. Uneori 
pærea cæ este la fel ca ei. Nu era mândru øi asculta orice pæs al omului.

Cornelia Grozavu, locuitoare a satului Ungurei. În anul 1981, la 
data culegerii informafliei, avea 85 de ani.

Soflul meu, Ionel Grozavu, a fost øofer la prinflul Basarab Brâncoveanu. 
Titulescu era prieten cu prinflul øi când venea în vizitæ spunea gazdei: „Sæ°i 
dai ce ai øi Grozævoaii, consæteanca mea. De fiecare datæ când ne întâlneam, 
povesteam amintiri despre locurile natale. Despre anii frumoøi ai tinereflii, 
când eram micæ øi mæ trimitea cu bilete la domniøoara Caterina Burcæ [cu 
care se va øi cæsætori în cele din urmæ – n.n. T.Z., V.U.] sæ se întâlneascæ. 
Titulescu era un om bun, calm øi îi plæceau întâlnirile cu oamenii din 
Tituleøti.

Marin I. Lungu, locuitor al satului Ungurei. În anul 1981, la data 
culegerii informafliei, avea 75 de ani.

Ce frumos era la „Castel“, cæ aøa îi spuneam noi, localnicii, casei lui 
Nicolae Titulescu. În castel avea camerele pe unde am umblat øi eu cu 
mama, cu pereflii plini de flori mari, iar în camera lui Titulescu tavanele 
erau cu sculpturi pe margine øi o floare mare de cretæ în mijloc, de unde sta 
agæflatæ în niøte lanfluri aurite o lampæ din porflelan alb.

Comana Stîngæ, locuitoare a satului Ungurei. În anul 1981, la 
data culegerii informafliei, avea 85 de ani.

Aveam vreo 10 ani. Într°o zi, pe când ne jucam la Dorofei, au venit 
niøte cucoane sæ discute cu învæflætoarea noastræ. Nu øtiam cine sunt, dar 
bænuiam cæ sunt ceva rude cu domnul Titulescu, fiindcæ veneau pe o 
potecæ dinspre conac. Ne°au adunat øi am mers împreunæ la castel. Am 
fost invitafli în clædirea de alæturi sæ ne arate un film. Dupæ ce s°a terminat, 
la fiecare copil ne°a dat bomboane øi dulciuri. Despre Conu Nicu øtiu cæ 
era un om øi iubea foarte mult copiii. Când întâlnea copii se oprea øi le da 
bani. Uneori, pe copii îi punea sæ facæ întreceri în fugæ, iar pe cei mai buni 
îi premia.

Moale Oprea, locuitor al satului Tituleøti.
Pærinflii mei au lucrat ca salahori la construirea casei lui Titulescu. 

Prin 1911, a fost secetæ mare øi oamenii au primit timp de un an hranæ, 
gratuit, de la Titulescu. Era tabel fæcut la conacul lui Titulescu øi sæptæmânal 
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se împærflea pe cap de familie orez, brânzæ, mæsline, macaroane, mælai øi 
fæinæ. Spuneau pærinflii mei cæ a venit de câteva ori øi pe la Paøti. Atunci se 
ducea la bisericæ øi ciocnea ouæ roøii cu oamenii din sat. Titulescu øi°a 
depus odatæ candidatura ca deputat de Olt øi a avut circumscripflie de 
alegeri la Øerbæneøti. Ca opozant l°a avut pe Vasile Alimæneøteanu, care a 
adus sacale cu bæuturæ la secflia de votare øi a câøtigat la alegeri.

Traian Zorzoliu, Victor Ursu, Nicolae Titulescu – in memoriam. Aøa l°au cunoscut 
oamenii din Tituleøti, în „Olt Press“, 15 martie 1991.

Ovidiu Constant

„D. Titulescu a încetat de mult de a mai avea vreo legæturæ cu 
flara sa“

Sunt oameni incorigibili în greøeala lor. Oameni pe care îi poartæ o 
fatalitate a greøelii, pe care îi mânæ un instinct al ræului, ajuns cu timpul sæ 
fie singurul lor atribut øi singurul rol în viaflæ.

Pe aceøtia îi cautæ adesea duømanii unui neam. Aceøti predestinafli 
ai ræului devin cele mai bune unelte în mâinile lor.

Din aceastæ categorie face parte d. N. Titulescu.
Fostul ministru de Externe al României face astæzi jocul unor 

interese stræine. Fostul preøedinte al Ligii Nafliunilor a fost gæsit disponibil 
de duømanii neamului românesc. Cu instinctul perseverærii în greøealæ, d. 
N. Titulescu a acceptat sæ fie pârghia unei lovituri îndreptatæ împotriva 
României.

Nu ne°am ocupa de D°Sa în mod atât de stæruitor dacæ nu ne°am 
da seama de toatæ grozævia primejdiei care ne pândeøte.

D. Titulescu a încetat de mult de a mai avea vreo legæturæ cu flara 
sa. Încæ de pe timpul când conducea politica externæ a României de la 
Geneva.

Din acel moment, d. Titulescu a rupt orice legæturæ cu neamul 
românesc. Socotelile au fost încheiate atunci cu flara, iar Geneva i°a dat un 
permis de liberæ petrecere în Europa pentru a°øi reface sænætatea.
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Iatæ însæ cæ d. Titulescu nu se astâmpæræ. Îl mânæ probabil acel 
instinct al ræului pe care l°au excitat câfliva interesafli stræini.

De abia întremat, fostul ministru de Externe a gæsit cu cale sæ reia 
uneltirile diplomatice.

Nu l°au atras în flaræ sentimentele fireøti care se dovedesc a nu mai 
exista, ci a plecat sæ se întâlneascæ cu stræinii, la Paris, la Talloires, la 
Londra…

Ceea ce este grav, e activitatea pe care D°Sa o desfæøoaræ în aceste 
cælætorii oferite cu multæ bunævoinflæ de stræini. Iatæ, presa stræinæ relateazæ 
cu lux de amænunte toatæ ampla desfæøurare a activitæflii sale. Întrevederile 
de la Paris øi mai ales cea de la Talloires cu cel mai bun prieten al sæu, d. 
Litvinov, sunt redate cu senzaflionale amænunte. Dacæ n°ar fi decât ceea ce 
scrie „Journal de Paris“ øi tot se impune o clarificare:

„D. Titulescu sosise la Talloires, în automobil, însoflit de opt 
diplomafli români ce se aflæ azi la Geneva.

Era aproape ora unu, la prânz, când d. Litvinov, întoværæøit de 
singurul secretar, a sosit la rândul lui.

D. Titulescu ceruse un salon separat în care s°au închis imediat 
amândoi.

O casetæ conflinând numeroase documente fusese adusæ øi cei doi 
convivi, aøezându°se la masæ, au luat cunoøtinflæ de ele.

Întrevederea s°a prelungit pânæ la orele 16,30.
D. Litvinov a pornit apoi spre Geneva, urmat imediat de d. 

Titulescu.
Nimic n°a transpirat din aceastæ întrevedere. Pare foarte adeværat cæ 

cei doi oameni de stat au examinat diferitele chestiuni ale politicii europene, 
nu numai din punct de vedere general, dar øi din punct de vedere al 
intereselor privind Rusia øi România.“

Prin urmare, este vorba de documente, de casete misterioase, de 
examinæri ale situafliei internaflionale øi a relafliilor României cu celelalte 
state. Toate efectuate între cine? Între un ministru de Externe în funcfliune 
al unei flæri øi un particular care nu mai are nicio legæturæ cu România.
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Øi atunci nu se impune o læmurire din partea celor în drept? Jurnale
le stræine vorbesc de opt diplomafli români, care întoværæøesc pe fostul 
ministru de Externe în aceste întrevederi misterioase. Ce rost au aceøtia? 
Cine sunt? Cerem în aceastæ privinflæ precizærile forurilor competente.

În ceea ce°l priveøte pe d. Titulescu, trebuie sæ se øtie cæ am descoperit 
de mult øi intenfliile Kominternului, øi obiectivele politicii dlui Litvinov.

Øi asta ajunge pentru a øti ce trebuie sæ facem atunci când un spectru 
apare la zarea hotarelor sub lumina lanternei duømanilor noøtri.

Ovidiu Constant

Ovidiu Constant, Spectrul de la hotare…, în „Miøcarea“, 6 iunie 1937; apud 
Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 
1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 121, pp. 983–984.

Constantin Al. (Atta) Constantinescu

„Politica externæ nu poate aparfline unui singur om“ 

 În ajunul særbætorilor de Paøti, d. Nicolae Titulescu a dat un interviu 
destinat presei româneøti. 
 Dupæ o tæcere de aproape un an, D°Sa a crezut util sæ iasæ în arenæ, 
începând prin a se disculpa în ce priveøte o ieøire a D°Sale în contra Italiei 
fæcutæ în øedinfla Societæflii Nafliunilor cu data de 1 iulie 1936. 
 D°Sa, în acest interviu, se întreabæ dacæ un om poate vorbi despre 
Italia aøa cum a vorbit øi aøa cum reiese din procesele°verbale ale Societæflii 
Nafliunilor din 26 iunie 1936 (adicæ în termeni elogioøi) øi trata apoi pe 
italieni drept sælbatici la 1 iulie? Mai departe, D°Sa spune cæ posedæ 
mærturiile scrise ale dlor Tewfik Rüstü Aras, Krofta, Mavrudi, Politis øi 
Puriç, citând øi o parte din scrisoarea dlui Politis adresatæ D°Sale, din care 
mærturii øi scrisoare ar reieøi cæ d. Titulescu în ieøirea D°Sale nu ar fi pus 
în cauzæ Italia sau pe cetæflenii ei. 
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 Este straniu pentru un fost ministru de Externe român de a cere 
stræinilor certificate de bunæ purtare. În orice caz, acest mod de a se disculpa 
umileøte poporul român. 
 D. Titulescu nu avea sæ dea socotealæ despre activitatea D°Sale 
decât României øi ea singuræ era chematæ sæ aprobe sau sæ dezaprobe 
atitudinile ministrului de Externe. 
 Iar mærturiile citate nu pot ava nicio valoare pentru lichidarea inci
dentului atât timp cât Italia nu acceptæ interpretarea datæ asupra incidentului 
în chestiune de cætre d. Titulescu øi prietenii sæi. 
 D. Titulescu mai anunflæ cæ atunci când va suna ceasul explicafliunilor 
se vor cunoaøte sforflærile fæcute de D°Sa pentru a îmbunætæfli raporturile 
româno°germane. 
 D. Titulescu avea datoria ca prima lui ieøire din tæcere s°o facæ în 
Parlamentul flærii, al cærui membru de drept este; pe aceastæ cale, în fafla 
întregii opinii publice româneøti, sæ°øi explice politica øi mai ales flelurile 
precise ce le urmærea. Cæci din primul sæu interviu reiese cæ D°Sa se con
sideræ un nedreptæflit. 
 Sæ explice opiniei publice româneøti de ce tratatul de amiciflie cu 
Italia, pregætit de I.I.C. Brætianu øi iscælit de mareøalul Averescu, a fost 
denunflat de când D°Sa a condus politica externæ a României. De ce 
raporturile noastre cu Polonia ajunseseræ atât de încordate încât relafliunile 
personale cu reprezentantul diplomatic al Poloniei erau întrerupte øi cum 
tocmai atunci când D°Sa credea cæ legæturile dintre statele Micii Înflelegeri 
sunt mai strânse øi atitudinile mai solidare, Iugoslavia pregætea acorduri øi 
tratate care dovedeau tocmai contrariul. 
 Øi, mai ales, de ce atunci când Liga Nafliunilor a hotærât sancfliuni 
în contra Italiei, a cæror nereuøitæ a zdruncinat profund autoritatea Societæflii 
Nafliunilor, tocmai D°Sa, reprezentantul României, a flinut primul øi cel 
mai vehement discurs, cerând imperios aceste sancfliuni, ca apoi, numai 
câteva luni mai târziu, sæ rezerve reprezentantului Angliei rolul generos de 
a cere ridicarea acestor mæsuri. 
 Tofli prietenii øi aliaflii noøtri, mari øi mici, trebuie sæ øtie cæ, în 
cadrul alianflelor ei, România trebuie sæ facæ o politicæ de demnitate 
româneascæ øi cæ politica ei externæ nu poate aparfline unui singur om. 
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 Iar reprezentanflii diplomatici stræini, în interesul însuøi al flærilor pe 
care le reprezintæ, ar fi bine sæ øtie de pe acum cæ în România nu se pot 
impune din afaræ oameni sau guverne.

Atta Constantinescu, D. N. Titulescu cautæ un punct de sprijin, în „Miøcarea“, din 
13 mai 1937; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 
1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 80, pp. 841–842.

Grigore Gr. Constantinescu

„Vreau sæ væd ce poate face Liga Nafliunilor pentru flara mea, 
într°un atac similar venind din partea Rusiei asupra 
Basarabiei…“

Sunt patruzeci øi trei de ani de când, pe o searæ târzie, treceam 
pentru întâia oaræ, împreunæ cu ministrul Nicolae Titulescu, Marea 
Mânecii – în drum spre Londra.

Veneam de la Geneva. Fusesem trimis de Ministerul de la „Capul 
Podului“ ca secretar al delegafliunii României la Adunarea Generalæ a 
Societæflii Nafliunilor. Ministrul flærii la Londra, Nicolae Titulescu, delegat 
la acea Adunare de la Geneva, mæ invitase sæ°l întoværæøesc la Londra.

„Bagæ de seamæ“ – mi°a spus el de îndatæ ce ne urcasem pe vapor – 
„bagæ de seamæ: ducându°ne în Anglia, nu trecem numai peste Marea 
Mânecii, dar traversæm un spafliu interplanetar…“

În adevær, Londra fabuloasæ din 1923 era atât de deosebitæ de restul 
lumii, la numai câfliva ani dupæ Primul Ræzboi Mondial. Aveai impresia 
netedæ cæ te gæseai pe puntea de comandæ, iar evenimentele internaflionale 
puteau fi privite într°o perspectivæ færæ de greø. În acea capitalæ, în care se 
fæurea marea politicæ, ministrul Titulescu avea o poziflie excepflionalæ.

Nu era ministrul României care vroia sæ°øi reia contactele øi care 
cerea secretarilor lui sæ°i aranjeze întrevederile oficiale. Dar încæ din 
momentul sosirii i se prezenta lista cu aranjamentele gata fæcute, la cererea 
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expresæ a celor mai importante oficialitæfli din marea capitalæ… În cuvintele 
lui Sir David Waley (în momentele când le scria, una din marile personalitæfli 
de la Trezoreria Britanicæ) Nicolae Titulescu circula printre primii°miniøtri 
øi miniøtrii Afacerilor Stræine ai Marilor Puteri. Era poziflia lui personalæ, 
din care România trægea avantagii excepflionale. Iar în momentul în care 
Nicolae Titulescu era îndepærtat de la conducerea Afacerilor Stræine ale 
flærii lui, ministrul britanic al Afacerilor Stræine putea spune cu melancolie: 
„Iatæ acum România reintrând în dimensiunile ei geografice“…

Fie°mi îngæduit sæ°mi aduc aminte de împrejurærile la care am fost 
martor, la care am fost de faflæ. Mai cu seamæ de acelea care privesc 
Basarabia.

Dacæ frontierele României Mari au fost înscrise în Tratatele de Pace 
izvorâte din Conferinfla de la Versailles, de la încheierea Primului Ræzboi 
Mondial, Tratate semnate de toate Înaltele Pærfli Contractante – øi de cele 
care cedau, øi care dobândeau adifliuni teritoriale – pentru Basarabia, Marile 
Puteri victorioase nu gæseau, în 1920, în Rusia un guvern stabil care sæ 
poatæ contrasemna, în numele Rusiei revoluflionare, Actul de Unire la 
Patria Mamæ, adoptat de Sfatul fiærii de la Chiøinæu. De aceea, Tratatul de 
Recunoaøtere a Unirii Basarabiei cu România, semnat de Marile Puteri la 
Paris în august 1920, purta menfliunea cæ Marile Puteri din Occident 
semnau acel act în absenfla unui guvern constituit în Rusia øi aøteptând ca 
un guvern, odatæ constituit, sæ confirme stipulafliile acelui Tratat.

Aci a stat nodul. Ruøii, dupæ subtilizarea Tezaurului nostru naflio
nal – cu toate rezervele de aur ale Bæncii Naflionale, depuse spre siguranflæ 
la Moscova în timpul retragerii în Moldova – preferau sæ pæstreze frontiera 
deschisæ cu România øi întârziau sæ recunoascæ Basarabia româneascæ, 
Basarabia trup din trupul Moldovei, ræpitæ printr°o eroare voluntaræ de 
creion (procedau cunoscut…) în 1812…

Pânæ la o eventualæ negociere directæ – imposibil de anticipat în 
politica de atunci a Rusiei Sovietice –, grija capitalæ a României a fost sæ°øi 
asigure frontiera de pe Nistru prin mijloace militare, dar mai ales prin 
sisteme de securitate.

Îmi amintesc, ca øi cum ar fi astæzi…, de criza în care Nicolae 
Titulescu a intrat cu patimæ, în toamna lui 1932. România semnase Pactul 
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Briand°Kellogg, Pactul de la Paris, de renunflare la agresiune. De la 
Bucureøti se preconizau însæ negocieri, similare cu acelea întreprinse de 
Polonia aliatæ, pentru semnarea unui Pact de Neagresiune între România 
øi Soviete. Titulescu s°a opus cu toatæ tæria de care era în stare. „N°am 
semnat oare un Pact general de Neagresiune, Pactul Briand°Kellogg de la 
Paris? (spunea el). Ce sens mai are sæ mai semnez un Pact de Neagresiune 
mærginit numai la douæ state? Sau nu am destulæ încredere în Pactul 
Birad°Kellogg? Numai într°un singur caz aø putea semna un Pact cu Rusia 
Sovieticæ: dacæ aø semna din nou, numai între noi doi, acelaøi text al 
Pactului Briand°Kellogg…“

Grija lui Titulescu apare evident. Îi era teamæ de o agresiune 
sovieticæ asupra Basarabiei. Øi se simflea cu mult mai apærat de un Pact 
gene ral, în care ar fi forflafli sæ intervinæ øi cei mari, semnatari ai Pactului de 
la Paris, decât printr°un Pact local numai între Soviete øi România, la 
dispoziflia cæruia am fi fost læsafli de cei mari în caz de conflict: agresiunea 
nu ar fi izbit, în acel caz, decât în Pactul de Neagresiune româno°so
vietic…

Schimbul de telegrame între Londra øi Bucureøti, din zilele øi din 
nopflile acelea, a fost formidabil. Titulescu îøi oferise demisiunea de la 
Londra. Vaida°Voevod respingea, de la Bucureøti, demisiunea øi oferea lui 
Titulescu Ministerul Afacerilor Stræine. Vaida°Voevod telegrafia texte 
lungi, cifrat. Regele telegrafia în clar „întærind“ (erau cuvintele proprii) 
oferta lui Vaida. Titulescu stæruia în demisiune.

Pânæ într°o noapte când, târziu, mi°a dat sæ cifrez singur telegrama 
prin care accepta sæ devinæ ministru al Afacerilor Stræine. Eram în octom
brie 1932.

Acuma eram la Geneva, la Conferinfla Dezarmærii. Conferinfla lucra 
în comisiuni. Cæutând pe un coleg stræin, ministrul Titulescu (eram lângæ 
el), mergea din salæ de comisiuni în salæ de comisiuni… Plin de confuziune, 
l°am luat repede de brafl ca sæ ieøim cât mai iute dintr°o salæ unde intrasem… 
Era Dovgalevski1, ambasadorul sovietic la Paris, care perora de pe fotoliul 
prezidenflial al unei subcomisiuni. Dar, ieøind, Titulescu a prins din zbor 
fraza pe care delegatul rus o depæna… Dovgalevski umbla dupæ o „definiflie 
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a agresorului“. Øi enumera situafliile în care se putea perpetra2 un act de 
agresiune. Øi stipula cæ „este agresiune øi atunci când se produce asupra 
unui teritoriu «ocupat» numai de alt stat“… rusul se gândea, de bunæ 
seamæ, la interesele sovietice, la teritoriile pe care, de pe atunci, Rusia le 
„ocupa“ færæ niciun drept… Însæ în mintea færæ de egal a lui Titulescu, 
ideea îøi fæcuse drum. „Dar asta e situaflia Basarabiei“, remarcæ el. „Dacæ 
ruøii consideræ cæ România «ocupa» numai Basarabia, atunci dacæ îi ataca 
frontiera, însemneazæ cæ ei, ruøii, comit un act de agresiune, potrivit însæøi 
definifliei formulate de ei…“

Au urmat negocieri – dupæ contacte inifliate de prietenii polo nezi –, 
negocieri secrete øi extrem de anevoioase. Tratatul pentru definiflia agre
sorului a fost în sfârøit semnat într°o noapte târzie de varæ, la Ambasada 
sovieticæ la Londra. Ruøii au semnat Tratatul pentru definiflia agresorului 
cu vecinii ei teritoriali, Polonia, România øi Turcia. Øi din nou cu Mica 
Înflelegere, plus Turcia, pentru a°i pæstra caracterul general. La trei øi la 
patru iulie 1933. În afaræ de aceasta, Titulescu avea o scrisoare personalæ øi 
destinatæ sæ ræmânæ secretæ din partea lui Litvinov, specificând cæ Tratatul 
acoperea o recunoaøtere implicitæ a Basarabiei româneøti.

Grija de a apæra frontiera Basarabiei româneøti de agresiunea sovie
ticæ apare însæ cu claritate øi în douæ alte împrejuræri.

La Geneva, la Liga Nafliunilor. În momentul agresiunii italiene 
asupra Abisiniei, Nicolae Titulescu s°a ridicat cu o patimæ nemæsuratæ 
împotriva actului [atacului – n.n. G.G.P.] italian. Titulescu cerea aplicarea 
politicii sancfliunilor împotriva agresorului cu o violenflæ de exprimare care 
uluia chiar pe cei mai deprinøi cu temperamentul lui. La fel, cu câfliva ani 
înainte, Titulescu se ridicase cu o vehemenflæ færæ precedent împotriva 
agresiunii japoneze în Coreea [China – n.n. G.G.P.]. Aud încæ, într°un 
ecou aidoma unei prezenfle, vocea lui Titulescu explicându°ne: „Vreau sæ 
împing la maximum, vreau sæ væd jucând la maximum rezervele de 
posibilitæfli de care este în stare Liga Nafliunilor… Nu e vorba de Italia. 
Cum nu a fost vorba de Japonia. Dar vreau sæ væd ce poate face Liga 
Nafliunilor pentru flara mea, într°un atac similar venind din partea Rusiei 
asupra Basarabiei…“
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În momentul ameninflærii naziste, Titulescu pleda pentru strângerea 
lui Hitler în „corsetul“ (era imaginea lui) unui Pact de securitate colectivæ. 
Franfla, aliaflii ei din Ræsæritul Europei øi Rusia. Nu de dragul Rusiei, dar 
pentru a imobiliza pe Hitler în ambifliunile lui nemærginite. Titulescu a 
fost dintre cei foarte puflini care se temeau – în cazul neizbutirii punerii pe 
picioare a unui astfel de Pact de securitate colectivæ – cæ, pânæ la urmæ, 
Hitler avea sæ se înfleleagæ direct cu Stalin…

Erau, natural, acei care spuneau cæ este preferabil un sistem de pacte 
bilaterale de neagresiune în locul sistemului securitæflii colective.

Ministrul Titulescu obiønuia sæ spunæ cæ deosebirea dintre un pact 
bilateral cu un vecin puternic øi sistemul securitæflii colective este cæ un 
pact bilateral îfli oferæ posibilitatea de a alege singur sosul cu care ai sæ fii 
mâncat.

Grigore Gr. Constantinescu, Nicolae Titulescu, eseu elaborat în 1966, la 25 de ani 
de la moartea lui Nicolae Titulescu – Hoover Archives, Stanford University, CA, 
USA, Fond Nicolae Titulescu, Box I:10.

NOTE

1 Valerian Savelievici Dovgalevski (1885–1934). Diplomat sovietic. Trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar în Elveflia (1924–1927), în Japonia (1927), în Franfla (1927–1934). La 
29 noiembrie 1932 a semnat, din partea sovieticæ, Pactul de neagresiune dintre URSS øi Franfla. 
A luat parte, în anul 1933, la Conferinfla de Dezarmare.

2 A perpetra  = a comite cu premeditare (fr. perpétrer; lat. perpetrare).
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Mitiflæ Constantinescu

„Opera dumneavoastræ salutaræ pentru Europa agricolæ“

Titulescu 
Preøedintele Societæflii Nafliunilor
Geneva

Deva, 23 mai [19]31

Binevoifli a primi expresia sentimentelor de admiraflie øi cælduroase 
felicitæri pentru realizarea Creditului Agricol Internaflional, opera 
dumneavoastræ salutaræ pentru Europa agricolæ.

Mitiflæ Constantinescu
Fost deputat

Telegramæ (fr.), Deva, 23 mai 1931, Mitiflæ Constantinescu cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
permanent al României la Societatea Nafliunilor, preøedinte al celei de°a XI°a 
sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 371, p. 1 080.

Mitiflæ Constantinescu

Profet în flara… altora

Personalitæfli superlative…
Printre atari personalitæfli se integreazæ figura lui Nicolae Titulescu.
Neamul nostru øi°a creat prototipul sæu reprezentativ, cu defectele 

øi calitæflile colectivitæflii noastre etnice, în mii, în milioane de exemplare. 
Iar seria acestor procreafliuni færæ sfârøit continuæ øi va continua cu scæderi 
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sau cu aglomeræri de însuøiri, de°a lungul deceniilor, în jurul liniei generale 
mijlocii a prototipului naflional.

Exemplarele însæ de clasa øi înzestrarea lui Nicolae Titulescu sunt 
rarissime.

Poate din aceastæ cauzæ, situat în afara seriei normale, prin calitæflile 
lui excepflionale, el se simflea neasimilabil în masa colectivitæflii noastre, 
gæsindu°øi un cadru mai adecvat de acfliune øi dezvoltare în mediile de 
înaltæ condensare øi expresiune ale civilizafliei apusene.

Acolo, în variafliunile de amplæ gamæ ale politicii internaflionale, în 
emofliile evenimentelor mondiale, în trepidafliile vertiginoase ale scenariului 
public øi ale culiselor politice, îøi gæsea Nicolae Titulescu climatul, toatæ 
substanfla øi întreg orizontul de care fiinfla lui superlativæ avea nevoie.

fiara noastræ era prea micæ pentru dominanta lui personalitate, 
pentru neasemuitele lui proporflii.

Dar acolo, în vicisitudinile civilizafliei øi ale politicii internaflionale 
apusene, Nicolae Titulescu îøi purta grija øi dragostea de flara lui, cum îøi 
poartæ omul umbra.

Tot ce gândea øi fæurea el, se filtra prin preocuparea primordialæ 
pentru binele flærii lui.

Øi de acolo, din sferele centrale ale politicii mondiale, care urseau 
soarta øi funcflia vitalæ a flærilor mari øi mici, Nicolae Titulescu a avut 
viziunea precisæ øi hotærâtæ a orbitei pe care trebuia sæ se desfæøoare evoluflia 
politicæ a neamului nostru.

Neamul îl înzestrase cu harul acestei neasemuite magii, iar el adu
cea astfel neamului sæu prinosul cel mai curat al gândirii, strædaniilor øi 
fiinflei lui.

Dar, din nefericire, nici Nicolae Titulescu n°a fost profet în flara 
lui, ci în flærile altora.

Mitiflæ Constantinescu, Profet în flara… altora, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.
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Petre Constantinescu°Iaøi

„În aceastæ cumpænæ, Titulescu n°a ezitat“

L°am cunoscut pe marele om de stat român, Nicolae Titulescu, în 
anii cei mai glorioøi ai activitæflii sale, 1933–1936, ani de ræscruce nu 
numai pentru flara noastræ, ci øi pentru alte popoare, a cæror viaflæ liniø titæ 
era ameninflatæ de marea primejdie a hitlerismului în continuæ ascen
siune. În aceastæ cumpænæ, Nicolae Titulescu n°a ezitat øi a ales drumul cel 
mai just.

Diplomat de strælucitæ carieræ încæ din 1922 [sic!], când a fost numit 
ministru plenipotenfliar al flærii noastre la Londra, el a reprezentat flara la 
diferite conferinfle internaflionale, între anii 1927–1936, în calitate de mi
nistru de Externe. Dupæ instaurarea lui Hitler la putere, Titulescu a deve
nit un adept înflæcærat al principiului securitæflii colective, al apropierii 
României de URSS, contribuind la reluarea legæturilor diplomatice cu 
vecina de la Ræsærit.

În aceastæ perioadæ el a militat activ în cadrul forurilor internaflionale: 
Liga Nafliunilor, Mica Antantæ øi Înflelegerea Balcanicæ, urmærind pre
întâmpinarea unor acte agresive din partea statelor revizioniste øi încetarea 
agresiunilor deja înfæptuite.

A contribuit enorm cu prestigiul øi priceperea sa la definirea 
agresorului, alæturându°se propunerilor sovietice, chiar în pofida atitudinii 
negative a multor cercuri din Anglia, SUA øi Franfla. Convenfliile privitoare 
la definirea agresorului au fost semnate la Londra în iulie 1933 de cætre o 
serie de state. În discursul1 sæu rostit cu prilejul semnærii acestor convenflii, 
Titulescu a relevat importanfla internaflionalæ a acestui act, care însemna, 
pentru întâia oaræ în istoria dreptului internaflional, o definiflie claræ øi 
cuprinzætoare a nofliunii de agresiune.

De°atunci øi pânæ la sfârøitul carierei sale diplomatice, el s°a men
flinut pe aceeaøi linie de luptæ împotriva agresorului, pentru apærarea pæcii, 
ameninflatæ de marele duøman: hitlerismul. Pentru România, el s°a stræduit 
tot timpul s°o apropie de blocul pæcii, prin bune raporturi cu URSS, prin 
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susflinerea alianflei cu Franfla, Cehoslovacia øi statele ameninflate de hitlerism 
øi revizionism.

În anii aceia, Partidul Comunist Român ducea, din adâncæ ilegali
tate sau prin mijlocirea a numeroase organizaflii de masæ legale, o vie acti
vitate pentru demascarea primejdiei fasciste, pentru împingerea României 
spre înflelegere cu URSS, Franfla, Cehoslovacia øi celelalte flæri ameninflate 
de Hitler.

Din însærcinarea partidului am luat parte la formarea øi conducerea 
unor organizaflii de masæ ca: Comitetul Naflional Antifascist, Amicii URSS 
øi Blocul Democratic, activând pentru læmurirea maselor în demascarea 
primejdiei fascizærii flærii, a primejdiei de ræzboi, pentru o justæ politicæ 
externæ a României, politicæ inspiratæ øi de Titulescu.

Voi aminti doar douæ din articolele pe care le°am scris în acea 
perioadæ în „Cuvântul liber“, sæptæmânal politic democratic cel mai ræs
pândit atunci øi unde tovaræøii noøtri deseori aveau bunæ gæzduire. În 
articolul intitulat: „Politica externæ a României“ din numærul de la 12 octom
brie 1935, dupæ ce analizam existenfla celor douæ blocuri potrivnice, în
cheiam cu fraza: „În împrejurærile actuale o singuræ politicæ este posibilæ 
pentru asigurarea pæcii, aceea dusæ în ultimul timp de d. Titulescu: alætu
rarea de statele antirevizioniste øi paønice: Franfla øi aliatele ei“.

Într°un alt articol, din numærul de la 8 februarie 1936, sub acelaøi 
titlu, arætam cæ politica externæ a României nu poate fi alta decât aceea 
înscrisæ în programul partidelor øi organizafliilor democratice, aøa cum era 
precizat øi prin pactul de Front Popular de la fiebea, încheiat la 6 decembrie 
1935 de cætre Frontul Plugarilor, Blocul Democratic, Partidul Socialist 
(Popovici) øi Mados°ul, care reclama „pactul de asistenflæ mutualæ cu URSS 
øi împotriva alianflei militare cu Polonia øi Germania“. Încheiam øi acest 
articol cu o referire la declarafliile lui Titulescu, care în cuvântul sæu la 
mesaj ceruse: „Pace cu Rusia Sovieticæ“, eu adæugând postulatul: „Pact de 
asistenflæ mutualæ cu Rusia Sovieticæ“. Redacflia revistei „Cuvântul liber“ 
ilustrase ambele mele articole cu câte un desen al chipului lui Titulescu.

Politica externæ promovatæ de Titulescu devenise un obstacol în 
calea tendinflelor reacfliunii în frunte cu Regele Carol II, care°l sacrificæ, 
debarcându°l din guvern printr°o manevræ grosolanæ, în august 1936. 
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Titulescu ræmâne totuøi consecvent øi prin întreaga sa atitudine se apropie 
din ce în ce mai mult de forflele pæcii øi democrafliei. În vara lui 1936 se 
formeazæ miøcarea „Reuniunea universalæ pentru pace“ (RUP) – o mare 
miøcare antifascistæ, care fline în luna septembrie un congres la Bruxelles cu 
delegafli a 750 organizaflii din 37 de flæri. Se formeazæ øi în România un 
comitet naflional, cu o puternicæ delegaflie la Bruxelles, din care fæcea parte 
øi vrednicul fiu al Iaøului, Ilie Pintilie2, membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Nicolae Titulescu a fost ales preøedinte de 
onoare al Comitetului român al RUP°ului.

În anii urmætori, deøi nu mai avea calitate oficialæ, Titulescu øi°a 
continuat activitatea prin conferinfle øi cuvântæri, la Paris, Nisa, Londra, 
Oxford, Cambridge sau Bratislava, fiind stimat de tofli reprezentanflii de 
seamæ ai democrafliei europene. Retras la Cannes, îøi petrece ultimii ani ai 
vieflii sale, cu trista „satisfacflie“ de a°øi vedea împlinindu°se justele sale 
prevederi politice, declanøarea furiei hitleriste. Tracasat øi mereu ameninflat, 
moare departe de patria sa, în Franfla cotropitæ de hitleriøti, la 17 martie 
1941 – adicæ acum 25 de ani în urmæ.

În primævara anului 1958, aflându°mæ la Geneva, cu prilejul unui 
congres internaflional, am vizitat palatul care servise de sediu Ligii Nafliu
nilor, unde amintirea lui Titulescu se pæstrase atent. Aøa am constatat din 
datele informatorului nostru genevez, care ne aræta, printre tablourile 
câtorva personalitæfli ce ilustreazæ Liga Nafliunilor, unul ce°l reprezenta pe 
ambasadorul României, care fusese ales în douæ rânduri consecutiv preøe
dinte al Ligii Nafliunilor – caz unic în analele acestei organizaflii internaflio
nale. Ghidul nostru ne°a vorbit øi despre alte amænunte cu privire la 
puternica personalitate a lui Titulescu.

În 1961, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naøterea lui Titulescu, 
am întocmit, împreunæ cu un harnic cercetætor de la Institutul de istorie a 
partidului, I. Oprea, un mic studiu despre N. Titulescu, publicat în revista 
„Studii“, organul Secfliei de øtiinfle istorice a Academiei R.S. România. 
Studiul a fost apoi tradus øi publicat în „Revue Roumaine d’Histoire“ (nr. 
2 din 1962), organul în limba francezæ al aceleiaøi secflii a Academiei. Iar 
Editura Øtiinflificæ l°a republicat, într°o culegere specialæ de studii Din 
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istoria contemporanæ a României, scoasæ în cinstea celei de°a XX°a aniversæri 
a eliberærii patriei noastre.

P. Constantinescu°Iaøi, Amintiri despre Nicolae Titulescu, în „Cronica“, 19 martie 
1966.

NOTE

1 Discurs rostit la 3 iulie 1933, la Londra – apud „Dimineafla“, 5 iulie 1933; Nicolae Titulescu, 
Discursuri, studiu introductiv, texte alese øi adnotæri de Robert Deutsch, Editura Øtiinflificæ, 
Bucureøti, 1967, pp. 395–396.

2 Ilie Pintilie (1903–1940). Om politic român. Membru al CC al PCR. Secretar al Uniunii 
Sindicatelor CFR. Arestat øi condamnat în 1939. A murit în închisoarea Doftana, în urma 
cutremurului din 10 noiembrie 1940. 

Corneliu Coposu

„Tâmpa aøteaptæ construirea unui mausoleu al lui Titulescu“

Partidul Naflional fiærænesc  
   – creøtin øi democrat –

Nr. 116/D.R.I.
Bucureøti, 18 februarie 1991

Domnule ministru al Afacerilor Externe,
Anul acesta, la 17 martie, se împlineøte o jumætate de veac de la 

moartea lui Nicolae Titulescu, ilustru diplomat øi om politic român, 
membru marcant al Partidului Naflional fiærænesc.

Nicolae Titulescu øi°a exprimat testamentar douæ dorinfle:
1. Sæ fie îngropat „pe muntele Tâmpa din Braøov“;
2. Executor testamentar sæ fie prietenul sæu Iuliu Maniu. (Detalii, 

Anexa A).
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În octombrie 1947, Iuliu Maniu mi°a transmis în închisoarea 
Malmaison (subsemnatului, Corneliu Coposu), legatul pentru aducerea la 
îndeplinire a testamentului fæcut de Titulescu. (Detalii, Anexa B).

Domnule ministru,
Osemintele marelui Nicolae Titulescu se aflæ în pæmânt stræin, iar 

Tâmpa aøteaptæ construirea unui mausoleu al lui Titulescu.
În calitate de persoanæ îndrituitæ astæzi pentru aducerea la îndeplinire 

a dorinflei testamentare exprimate de Nicolae Titulescu,
Væ solicit sæ dispunefli urgent constituirea unei Comisiuni speciale, 

pentru aducerea neîntârziatæ la îndeplinire a dorinflei lui Nicolae Titulescu. 
Comisia ar urma sæ ia legætura cu autoritæflile franceze competente øi cu 
membrii familiei factori de decizie, pentru a rezolva cele necesare în scopul 
aducerii în flaræ a osemintelor familiei Titulescu øi al organizærii înmor
mântærii pe Tâmpa, la Braøov.

Comisia ar trebui sæ fie formatæ din reprezentanfli ai celor douæ 
instituflii româneøti de care se leagæ numele lui Nicolae Titulescu: MAE øi 
Partidul nostru. În cazul când apreciafli cæ este cazul sæ se constituie respec
tiva comisie, væ stæm la dispoziflie cu sugestii legate de componenfla sa. 

Sunt convins, domnule ministru, cæ prin constituirea Comisiei s°ar 
crea condiflii corespunzætoare pentru îndeplinirea, în sfârøit, a dorinflei 
testamentare a lui Nicolae Titulescu, în acest an, al semicentenarului 
morflii sale.

Pentru mine îndeplinirea dorinflei testamentare a lui Nicolae 
Titulescu reprezintæ o obligaflie moral°juridicæ de deosebitæ însemnætate. 
Anexa C væ oferæ detalii.

Pentru Domnia Voastræ, urmaø la conducerea Ministerului Aface
rilor Externe al ilustrului dispærut, sprijinirea acestei acfliuni væ oferæ o 
frumoasæ ocazie de gratitudine øi respect faflæ de Nicolae Titulescu øi opera 
sa diplomaticæ.

Primifli, domnule ministru, asigurarea considerafliunii mele.

(ss) Corneliu Coposu,
Preøedintele 

Partidului Naflional fiærænesc
– creøtin øi democrat –
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Memoriu, Bucureøti, 18 februarie 1991, Corneliu Coposu, preøedintele Partidului 
Naflional fiærænesc – creøtin øi democrat, cætre Adrian Næstase, ministru de Externe 
al României, la Bucureøti, apud Adrian Næstase, Lungul drum al „Marelui Tit“ 
spre casæ, în „Historia“, an VII, nr. 61, ianuarie 2007, pp. 3−8; Idem, în Adrian 
Næstase, George G. Potra, Titulescu – Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ 
øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 344−355.

Corneliu Coposu

Iuliu Maniu–Nicolae Titulescu: o trainicæ prietenie

– Îl avem ca invitat pe domnul Corneliu Coposu, preøedintele Partidului 
Naflional fiærænesc – creøtin øi democrat, cæruia îi mulflumim pentru cæ a 
acceptat solicitarea noastræ.

Domnule Coposu, afli avut privilegiul de a°l fi cunoscut personal pe 
marele diplomat. V°aø ruga sæ ne spunefli în ce împrejuræri?

– Am avut deosebita cinste sæ°l cunosc personal pe Nicolae Titulescu, 
în toamna târzie a anului 1937, la cæminul familial al lui Iuliu Maniu, la 
Bædæcin. Eram secretarul lui Maniu øi Titulescu era invitat la Bædæcin, în 
calitatea lui de prieten personal al lui Maniu øi de fruntaø al PNfi. La acea 
datæ, Titulescu era o mare figuræ, cunoscutæ în flaræ øi peste hotare.

Activase 17 sau 18 ani în politica flærii, la conferinflele de pace, era 
reprezentant permanent al flærii noastre la Liga Nafliunilor, fusese de douæ 
ori preøedintele [sesiunilor ordinare – XI øi XII – ale Adunærii] Ligii 
Nafliunilor, de douæ ori ministru de Externe, înainte fusese øi ministru de 
Finanfle, în permanenflæ deputat, în sfârøit, era cunoscut în flaræ øi în 
stræinætate.

El venise ca invitat al lui Maniu sæ discute probleme de politicæ 
internæ øi externæ privind situaflia destul de confuzæ prin care trecea Europa 
øi perspectivele sumbre care se evidenfliau pentru flara noastræ.

Mi°aduc aminte cæ îi comunicase lui Maniu cu oarecare satisfacflie 
cæ terminase manuscrisul cærflii lui intitulate Politica externæ a României. 
Acest manuscris, dacæ°mi aduc bine aminte, se gæseøte øi astæzi needitat în 
posesia colaboratorului principal al lui Titulescu, domnul Anastasiu1, care 
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træieøte la Geneva. [Titulescu] mi°a spus [atunci] cæ are intenflia de a publica 
aceastæ carte, dar cæ are informaflii cæ Regele Carol øi puterea politicæ din 
România, guvernul, s°ar opune imprimærii acestei cærfli în România øi ar fi 
foarte nemulflumifli dacæ aceastæ carte s°ar tipæri în stræinætate, deoarece ar 
fi jenantæ pentru Regele øi guvernul român de atunci.2

Mi°aduc aminte cæ s°au discutat capitole din aceastæ lucrare despre 
care Titulescu afirma cæ era terminatæ.

Am fost profund impresionat de personalitatea lui Titulescu. 
Titulescu degaja o vrajæ deosebitæ øi o euforie volubilæ. Era plin de vioiciune, 
fermecætor în conversaflie, captivant în flinutæ, atent øi îndatoritor. A fost 
singurul om politic din România veche care era prieten intim cu Maniu øi 
care se tutuia cu el. A fost, dupæ pærerea mea, cea mai reprezentativæ figuræ 
a diplomafliei româneøti din toate vremurile.

– Dacæ am înfleles bine, afli spus cæ Nicolae Titulescu era fruntaø al 
PNfi. Din cât se øtie, dupæ ce s°a retras din Partidul Conservator Democrat, 
partidul lui Take Ionescu, Nicolae Titulescu nu a mai fæcut parte din vreun 
partid politic.

– Este adeværat cæ nu a activat politiceøte, însæ trebuie sæ øtifli cæ 
Partidul Conservator Democrat a intrat în întregime în Partidul Naflional 
al lui Iuliu Maniu înainte de fuziunea cu flæræniøtii. Cu acest prilej øi°a 
fæcut intrarea în partid øi Titulescu. Titulescu însæ, preocupat cu problemele 
externe, nu s°a manifestat pe plan politic, a pæstrat o oarecare distanflæ faflæ 
de fræmântærile politice din România. Dupæ ce în 1936 a fost eliberat din 
guvernul Tætærescu de cætre Regele Carol, a reînceput activitatea politicæ 
în cadrul partidului de care aparflinea3. Deci era membru al PNfi4, a fost 
ales øi deputat de Olt pe listele partidului nostru.5

– Fiindcæ afli amintit de eliminarea sa din guvern, aø vrea sæ ne spunefli 
cum se explicæ demiterea marelui diplomat Nicolae Titulescu la 29 august 
1936, de cætre Regele Carol al II°lea, printr°o remaniere de guvern care, de 
fapt, îl viza numai pe el?

– Cred cæ este vorba de un vechi obiectiv al Regelui Carol, care nu 
s°a putut înflelege niciodatæ cu Titulescu, datoritæ faptului cæ Titulescu îl 
trata pe Regele Carol cu conøtiinfla cæ acest suveran reprezintæ un element 
de disoluflie øi de piedicæ în realizarea politicii externe øi a obiectivelor 
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vizate de Titulescu. (Deci unul din motivele debarcærii lui Titulescu era 
antagonismul6 pe care îl manifesta Regele Carol faflæ de marele nostru 
diplomat.) Un al doilea motiv este determinat de presiunile morale øi fizice 
pe care începuseræ sæ le exercite pe plan european flærile fasciste øi chiar 
flærile limitrofe României.7 Titulescu nu se bucura de simpatie nici la 
polonezi, nici la bulgari, datoritæ eforturilor fæcute pentru încropirea Micii 
Antante øi în cele din urmæ a Înflelegerii Balcanice; el era nu numai invidiat, 
dar øi socotit un om foarte incomod pentru eventualele perspective de 
schimbare a orientærii politice externe a flærilor din jurul României. Singura 
flaræ care îl susflinea pe Titulescu, ca exponent al politicii Ligii Nafliunilor 
de care era strâns ataøatæ, era Franfla. (Ecoul pe care l°a produs debarcarea 
lui Titulescu a dovedit aceste deosebiri de vederi dintre toate flærile occi
dentale, care øi°au împærflit aprecierile dupæ interesele de moment. Cred cæ 
factorul principal al debarcærii lui Titulescu era încercarea de a tempera sau 
amortiza efectele politicii externe pe care o condusese Titulescu.)

– Domnule Coposu, credefli cæ proiectul de tratat pe care, la 21 iulie 
1936, la Montreux, Titulescu îl fæcuse împreunæ cu øeful diplomafliei sovietice, 
Maksim Litvinov, a avut vreun rol în græbirea acestei debarcæri?

– Færæ îndoialæ, chiar un rol de cæpetenie, pentru cæ tendinflele lui 
Titulescu de a diminua asperitæflile dintre noi øi marele vecin de la Ræsærit 
øi posibilitæflile care se vedeau atunci de a avea o situaflie destinsæ între 
URSS øi România jenau, în mod categoric, politica externæ a Reichului. 
(Cred cæ factorul principal care a determinat schimbarea lui Titulescu au 
fost presiunile venite din partea Axei Roma°Berlin sau, mai precis, din 
partea Cancelariei din Wilhelmstrasse. Bineînfleles cæ ele nu s°au manifestat 
în prima zi. Înlocuitorul lui Titulescu, [Victor] Antonescu, a fæcut afirmaflia 
cæ va continua politica externæ tradiflionalæ a României. Aicea însæ, trebuie 
sæ vedem tendinfla noastræ de orientare, oarecum de neutralizare a atitudinii 
noastre de legæturi strânse cu englezii øi francezii øi disponibilitatea noastræ 
de a stabili raporturi mai bune cu Reichul german.) Vreau sæ adaug aicea 
cæ Titulescu, dupæ opinia mea, avea ca nimeni altul intuiflia viitorului. El 
se întâlnea cu Iuliu Maniu în prevederea cursului pe care îl vor lua eveni
mentele istorice. Nu existæ nicio contradicflie în viziunile nu tocmai opti
miste privind flara noastræ pe care le marcase atât Maniu, cât øi Titulescu. 
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Idealul lui Titulescu era o nouæ Europæ, bazatæ pe egalitatea statelor øi pe 
respectul tratatelor de pace. În sfârøit, el a militat cu convingere pentru o 
patrie unicæ a tuturor nafliunilor realizatæ prin spiritualizarea frontierelor, 
patrie comunæ, întemeiatæ pe afecfliunile pe care oamenii de pretutindeni 
le vor avea pentru propria lor patrie.

– Iatæ, una din ideile pentru care putem spune astæzi cæ Nicolae 
Titulescu ne este contemporan.

– Da. Færæ îndoialæ cæ aceste idei sunt de mare actualitate, el fiind 
un premergætor al Europei unite. (Gândirea lui politicæ øi filosoficæ øi acti
vitatea lui diplomaticæ erau pætrunse nu numai de triumful democrafliei øi 
al umanismului øi de respectul oamenilor øi al nafliunilor, dar øi de ideea 
unei conviefluiri paønice, peste frontiere, dintre toate nafliunile europene. 
Din punctul acesta de vedere, îl consider un premergætor al tendinflelor de 
unificare spiritualæ a Europei.)

– Ne°afli prezentat un Nicolae Titulescu vizionar. Însæ politica lui de 
atunci, politicæ bazatæ pe supremaflia forflei dreptului asupra dreptului forflei, 
pe securitatea colectivæ, pe pactele regionale, pe aceastæ dorinflæ neîntrevæzutæ 
atunci de spiritualizare a frontierelor, nu devenise oare anacronicæ în perioada 
anilor ’30? Aø dori sæ dau ascultætorilor noøtri un citat dintr°o lucrare neapærutæ 
încæ, aøa cum spuneafli, în care el caracteriza, într°un mod absolut surprinzætor 
øi plastic, situaflia politicæ a Europei de la sfârøitul anului 1924 øi pânæ în 
1936. Spunea Nicolae Titulescu acolo: „De la sfârøitul lui 1924 øi pânæ acum, 
politica Europei a fost un mare joc de pocher, în care unii dintre jucætori nu 
au fost în stare sæ aibæ atâta curaj încât sæ le spunæ celorlalfli sæ punæ cærflile pe 
masæ øi au plætit mereu potul pentru a evita spargerea jocului. În consecinflæ, 
astæzi ar fi foarte greu, dacæ nu imposibil, sæ scofli din capul jucætorilor de 
pocher în chestiune ideea cæ jocul nu va continua mereu în acelaøi fel“. Deci, 
iatæ cæ în 1937, când Titulescu scria aceste cuvinte, supremaflia dreptului 
forflei se vædea în dauna forflei dreptului.

– Într°adevær, în anul 1937, spre sfârøitul toamnei, când Titulescu 
avea în vedere o evoluflie dezastruoasæ pentru viitorul flærii noastre, el îøi 
limita optimismul în a marca certitudinea pentru el cæ dupæ o trecere mai 
îndelungatæ de timp, viitorul României va fi dupæ aøteptærile lui. În orice 
caz, nu vedea un viitor apropiat decât într°o Europæ încefloøatæ, înnoratæ, 
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plinæ de pericol øi avea øi oarecum intuiflia dezmembrærii ei datoritæ ascen
siunii viguroase a flærilor fasciste, datoritæ revendicærilor lor øi forflei militare, 
despre care Titulescu spunea cæ a putut sæ se constituie datoritæ lipsei de 
vigilenflæ øi apatiei puterilor occidentale. (Færæ îndoialæ cæ pentru viitorul 
apropiat care se putea prevedea la 1937, Titulescu ajunsese sæ fie pesimist, 
el nu pierduse însæ încrederea într°un viitor glorios mai îndepærtat al 
României.)

– Aø vrea, domnule Coposu, sæ revenim la momentul demiterii lui 
Titulescu.

– Demiterea lui Titulescu a produs consternare în România. Politica 
externæ româneascæ, în cazul fiecærui cetæflean român, era legatæ de prezenfla 
lui Titulescu. Odatæ cu dispariflia lui din fruntea politicii noastre externe, 
lumea româneascæ a început sæ întrebe încotro ne orientæm. Aceeaøi nedu
merire a fost provocatæ øi în toatæ Europa, care a comentat cu multæ 
asiduitate momentul, considerându°l ca un moment crucial de schimbare 
a orientærii noastre politice. Aceastæ schimbare a venit ceva mai târziu, dar 
totuøi demiterea lui Titulescu a fost una din premisele care au fæcut posibilæ 
aceastæ schimbare. Încercarea de orientare a flærii noastre spre Germania, 
care s°a vædit ulterior, în 1938–’39, prin pactele economice øi, mai târziu, 
prin 1940, prin aderarea noastræ la Axa Roma–Berlin, a arætat cæ aceastæ 
iniflialæ tentativæ de a ne apropia de Germania hitleristæ a fost începutæ 
prin demiterea lui Titulescu. Færæ îndoialæ cæ puteau fi øi alte motive de 
ordin subiectiv, dar, dupæ opinia mea, ceea ce a cælcat mai greu în cumpænæ 
au fost presiunile exercitate de Reichul hitlerist.

– Ce ne putefli spune despre întâlnirea pe care a avut°o Nicolae Titulescu 
în toamna lui 1937 la Bædæcin?

– Titulescu era foarte ataøat de Ardeal øi avea o afecfliune deosebitæ 
faflæ de Iuliu Maniu. Cu acel prilej i°a înmânat lui Maniu un testament. 
Acest testament, care nu este unic, pentru cæ ulterior Titulescu a mai fæcut 
øi alte testamente, ajungând pe mâna mea, l°am transcris în jurnalul meu 
øi pentru conflinutul lui cred cæ meritæ sæ fie cunoscut de publicul 
românesc.

– Chiar v°aø ruga sæ citafli un pasaj semnificativ.
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– Testamentul avea urmætorul cuprins, foarte scurt: „Subsemnatul 
Nicolae Titulescu încredinflez pe prietenul meu bun, Iuliu Maniu, ca 
executor testamentar. Ultima mea dorinflæ este ca la moartea mea sæ fiu 
îngropat pe muntele Tâmpa din Braøov, pentru a adeveri dragostea mea 
fierbinte pentru Transilvania øi stræduinflele mele pentru întregirea scumpei 
mele flæri. Vreau ca generafliile viitoare sæ øtie cæ firul luminos care m°a 
cælæuzit în zbuciumata mea viaflæ a fost iubirea de patrie øi gloria eternæ a 
neamului românesc. Ræmân recunoscætor, øi dincolo de viaflæ, celor care 
m°au sprijinit în lupta mea øi iert pe cei care mi°au fæcut nedreptate øi 
cauzat suferinfle. Iunie 1937. Nicolae Titulescu“.

– Aceastæ voinflæ transpare øi din celelalte testamente întocmite de 
Nicolae Titulescu øi totuøi ea nu a fost îndeplinitæ nici pânæ astæzi.

– La moartea lui Titulescu, în 17 martie 1941, Maniu a primit din 
partea væduvei lui Titulescu, doamna Ecaterina, urmætoarea telegramæ, pe 
care am consemnat°o în jurnalul meu de atuncea: „Nicolae a încetat din 
viaflæ. În calitatea dumneavoastræ de prieten øi executor testamentar, væ rog 
sæ luafli mæsurile necesare pentru înmormântarea lui în flaræ în conformitate 
cu dorinfla sa expresæ pe care o cunoaøtefli øi pe care a repetat°o în ultima 
clipæ. Ecaterina“.

În aceeaøi zi, Maniu i°a trimis doamnei Titulescu urmætoarea tele
gramæ: „Adânc întristat de trecerea în eternitate a ilustrului øi neegalatului 
bærbat de stat Nicolae Titulescu, marele meu prieten, væ rog sæ°mi permitefli 
ca împreunæ cu întregul neam românesc sæ mæ alætur îndoliat de marea 
dumneavoastræ durere. În calitatea mea de executor testamentar voi între
prinde mæsurile necesare pentru îndeplinirea ultimelor dorinfle ale onoratu
lui dispærut. Væ rog sæ aøteptafli comunicærile care vor urma. I.M.“

Aceastæ telegramæ pe care am transmis°o chiar eu a ræmas færæ 
urmare pragmaticæ (deoarece la dispoziflia lui Maniu am luat imediat 
legætura mai întâi cu guvernul român, care s°a dovedit reticent în eforturile 
de a fi repatriate osemintele lui Titulescu), din cauza situafliei internaflionale. 
La ora aceea, guvernul era complet aservit Germaniei hitleriste. Mihai 
Antonescu8 (era oarecum un admirator al lui Titulescu, a fost destul de 
stânjenit în manifestarea reticenflei lui privind mæsurile pe care ar putea sæ 
le ia guvernul) însæ a dat asiguræri cæ în mod indirect va sprijini o acfliune 
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neoficialæ de aducere a osemintelor lui Titulescu în flaræ. Am luat imediat 
legætura cu Ghigi, ministrul plenipotenfliar al Italiei la Bucureøti9, care a 
fæcut pe loc demersuri telegrafice cu ministrul de Externe al Italiei pentru 
a îngædui trecerea sicriului lui Titulescu prin Italia. De ce prin Italia? 
Fiindcæ era singura rutæ posibilæ, Europa de Nord øi de Apus fiind în 
ræzboi. (Singura deci cale era prin Italia, lucru pe care l°a încercat Maniu øi 
pentru care Ghigi, ministrul plenipotenfliar, a fæcut demersurile necesare.) 
În aceeaøi zi spre searæ am fost convocat la Legaflia Italiei øi, cu o oarecare 
jenæ, ministrul plenipotenfliar italian din Bucureøti mi°a spus, fæcând sæ se 
înfleleagæ cæ el este cu totul de altæ opinie decât cancelaria italianæ, mi°a 
spus cæ guvernul italian nu admite trecerea sicriului lui Titulescu prin 
Italia. Era o ræzbunare postumæ condamnabilæ pentru atitudinea fermæ pe 
care a avut°o Titulescu în problema ocupærii Abisiniei.

În sfârøit, fiind imposibilæ executarea dorinflei testamentare a lui 
Titulescu, Maniu a intrat în legæturæ telefonicæ cu doamna Titulescu, a 
rugat°o sæ depunæ sicriul cu osemintele lui Titulescu în capela ortodoxæ 
din Cannes în aøteptarea unui moment propice pentru aducerea în flaræ a 
osemintelor.10 Momentul s°a ivit dupæ 23 august 1944, mai precis la 
începutul lui octombrie al anului respectiv, când ministrul de Externe de 
pe vremea aceea, Grigore Niculescu°Buzeøti11, a primit sarcina de la Maniu 
sæ ia mæsuri pentru construirea imediatæ pe muntele Tâmpa a unui 
mausoleu unde urmau sæ fie înhumate osemintele lui Titulescu. Erau deci 
condiflii pentru a fi repatriate aceste oseminte. Niculescu°Buzeøti a luatæ 
mæsurile de rigoare, a obflinut øi schifla fæcutæ de un prieten arhitect pentru 
acel mausoleu, care nu s°a mai fæcut pentru cæ au intervenit în degringoladæ 
evenimentele politice care au dus la spargerea alianflei între partidele care 
erau unificate pentru realizarea loviturii de stat de la 23 august øi a urmat 
un regim comunist care, la încercærile ulterioare de a repatria osemintele 
lui Titulescu, s°au izbit de refuzul categoric al familiei Titulescu de a læsa 
ca aceste oseminte sæ fie aduse în flaræ12 în timpul când flara era condusæ de 
comuniøti.

– Existæ astæzi, domnule Coposu, øansa sæ se îndeplineascæ ultima 
dorinflæ a marelui diplomat?
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– Dupæ pærerea mea existæ, pentru cæ acuma legatara dispozifliilor 
testamentare ale lui Titulescu este una din rudeniile supraviefluitoare, 
doamna Antoniade13. Cred cæ se va putea obfline de la doamna Antoniade 
agrementul pentru ca sicriul lui Titulescu sæ fie adus în flaræ.14 Pentru 
aceasta trebuie, în prealabil, sæ se construiascæ mausoleul la locul pe care îl 
viza Titulescu, adicæ o colinæ a muntelui Tâmpa de la Braøov.

Corneliu Coposu, Iuliu Maniu–Nicolae Titulescu: o trainicæ prietenie (interviu 
luat de Dan Manolache), în „Magazin Istoric“, an XXV, nr. 7 (292), iulie 1991, 
pp. 11–14.

NOTE

1 George Anastasiu a devenit, la un moment dat, secretar personal al lui Nicolae Titulescu, 
færæ a putea spune despre el cæ a fost „colaboratorul principal“ al fostului ministru de Externe. 
Acesta a fost în posesia unei mari cantitæfli de înscrisuri elaborate sau primite de cætre Nicolae 
Titulescu, fiind însærcinat, încæ înainte de demiterea titularului de la Palatul Sturdza, cu strângerea 
øi ordonarea tuturor documentelor care i°ar fi putut servi drept documentaflie pentru scrierea 
memoriilor. În ultimii ani de viaflæ, George Anastasiu a încredinflat dr. Gilbert Monney Câmpeanu 
toate documentele aflate asupra sa. Gilbert Monney Câmpeanu ne°a pus la dispoziflie exemplarul 
original, în limba francezæ, al lucrærii Politica externæ a României (1937), pe care l°am publicat în 
1996 la Editura Enciclopedicæ. În toamna anului 1999, conducerea Ministerului Afacerilor 
Externe s°a adresat acestuia cu invitaflia de a pune la dispoziflia Arhivelor Diplomatice ale 
României respectivul fond de documente, care urma sæ se constituie ca un fond aparte, purtând 
numele doctorului. În anul 2002, în cadrul unor întrevederi cu acesta, la Geneva øi Bucureøti, ale 
domnului Adrian Næstase, prim°ministru al Guvernului României, preøedinte al Fundafliei 
Europene Titulescu, øi ale domnului George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu, 
s°a convenit asupra condifliilor reciproce ale încredinflærii acestui important volum de documente 
cætre Fundaflia Europeanæ Titulescu, sub titlul „Fondul Gilbert Monney Câmpeanu/George 
Anastasiu“ care ne°au fost remise în octombrie 2002, convenindu°se asupra condifliilor de 
conservare, consultare øi valorificare.

2 Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), ediflie îngrijitæ de George G. Potra, 
Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte Teodor Meleøcanu, Editura Enciclopedicæ, 
Bucureøti, 1994, pp. 19–32 (notæ asupra volumului).

3 „Am ræmas în afara partidelor politice – scria Nicolae Titulescu la sfârøitul anului 1937 – øi 
mi°am servit flara færæ a fline de vreun partid, dar colaborând totuøi cu toate partidele. // De fapt, 
dacæ aø vrea sæ fac o listæ a serviciilor pe care le°am adus flærii, ar trebui sæ deschid larg Cartea 
Partidului Conservator Democrat, alæturi de cele ale Partidului Naflional Liberal, Partidului 
Poporului al mareøalului Averescu øi Partidului Naflional fiærænesc.“
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4 La sfârøitul lunii decembrie 1937 – dupæ excluderea din PNfi, la 29 decembrie 1937, a 
„dezertorilor“ (cei patru care au acceptat sæ intre în guvernul Goga) – Nicolae Titulescu se înscrie 
în Partidul Naflional°fiærænesc, împreunæ cu colaboratorii sæi: Savel Rædulescu, Constantin 
Viøoianu øi Sergiu Neniøor.

5 Nicolae Titulescu a candidat în alegerile din 1937 în judeflul Olt, pe listele Partidului 
Naflional°fiærænesc, færæ a fi atunci membru al acestuia. Pentru alegerile din 21 decembrie 1937, 
au fost înscriøi pe liste 42.760 alegætori; au votat 32.706, fiind anulate 468 voturi. Nicolae 
Titulescu a obflinut 6.595 voturi, plasându°se pe locul al doilea, dupæ candidatul Partidului 
Naflional Liberal, Alexandru Alimæniøteanu, care beneficiazæ, în final, de 15.100 voturi. Cf. 
Aurelia Grosu, Alegerile parlamentare din anul 1937 în judeflul Olt. Nicolae Titulescu candidat pe 
listele PNfi pentru Camera Deputaflilor, Zilele „Nicolae Titulescu“, ediflia a XII°a, 15–16 martie 
2002, 16 martie 1882–16 martie 2002. 120 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu, în 
„Caietul Simpozionului“, pp. 48–55; George G. Potra, Nicolae Titulescu la alegerile din 1937. 
Un paradox politic. Senatorul candideazæ pentru un post de deputat, comunicare susflinutæ sub 
auspiciile Fundafliei Europene Titulescu øi Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii 
Internaflionale – Secflia de Istorie a Relafliilor Diplomatice Româneøti, Casa Titulescu, Bucureøti, 
16 noiembrie 2007; Idem, Un paradox politic. Senatorul Nicolae Titulescu candideazæ pentru un 
post de deputat, în „Historia“, an VIII, nr. 74, februarie 2008, pp. 45–50; Idem, Un paradox 
politic. Senatorul Nicolae Titulescu candideazæ pentru un post de deputat, în Adrian Næstase, George 
G. Potra, Titulescu – Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 258–268.

6 George G. Potra, Din culisele demiterii lui Nicolae Titulescu. Treptele dizgrafliei (I–III), în 
„Magazin Istoric“, an XXI, nr. 3 (240), martie 1987, pp. 22–26; nr. 4 (241), aprilie 1987, 
pp. 22–26, 32; nr. 5 (242), mai 1987, pp. 28–32.

7 George G. Potra, Proiectele diplomafliei hitleriste vizeazæ România, în „Magazin Istoric“, an 
XIII, nr. 4 (145), aprilie 1979, pp. 36–41; Idem, Ratatul pseudoprofet din Wilhelmstrasse nr. 70 
A,  în „Magazin Istoric“, an XIV, nr. 2 (155), februarie 1980, pp. 42–46; Gh. Buzatu, „Dosarul 
Titulescu“ de la Ministerul de Externe din Berlin, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. 
Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, pp. 293–300; George G. Potra, Romania’s Foreign Policy 
(1932–1936) and the Sanacja Regime, în „Romania–pages of history“, an XII, nr. 1–2, 1987, 
pp. 156–178; Idem, La politica estera della Romania (1932–1936) e il regime mussoliniano, în 
„Balcanica“ (storia, cultura, politica), an VII, nr. 3–4 (decembrie) 1990, pp. 38–57.

8 Mihai A. Antonescu (1904–1946). Jurist øi om de stat român. A urmat cursurile Facultæflii 
de Drept din Bucureøti, unde øi°a obflinut doctoratul. Începând cu anul 1929 va funcfliona ca 
asistent de drept internaflional la Academia de Studii Comerciale øi Industriale din Bucureøti, în 
acelaøi timp profesând øi avocatura. În 1938 l°a cunoscut pe generalul Ion Antonescu, de care s°a 
legat cu o sinceræ prietenie. A fost alæturi de el în furtunosul an 1940; începând cu 9 septembrie 
1940 øi pânæ în ianuarie 1941, ocupæ scaunul de ministru al Justifliei. A îndeplinit concomitent, 
începând din iunie 1941 øi pânæ la 23 august 1944 funcfliile: ministru al Afacerilor Stræine, al 
Propagandei Naflionale, vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi, în absenfla mareøalului, 
preøedinte al Consiliului de Miniøtri. Activitatea øi preocupærile sale în vederea ieøirii României 
din alianfla cu Germania, au fost curmate prin arestarea sa la 23 august 1944. Dupæ detenflia în 
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URSS în perioada septembrie 1944–aprilie 1946 a fost readus în flaræ, judecat, condamnat la 
moarte øi executat la 1 iunie 1946 la închisoarea Jilava, împreunæ cu Ion Antonescu, Constantin 
Vasiliu øi Gheorghe Alexianu. 

9 Pellegrino Ghigi (1899–m.?). Diplomat italian. Secretar al delegafliei italiene la conferinfla 
de la Locarno (1925); membru al delegafliei italiene la Societatea Nafliunilor (1926), la Conferinfla 
reparafliilor (1929), la Conferinfla navalæ de la Londra (1930), la Conferinfla de dezarmare (1932). 
Ministru al Italiei la Tanger (1932); Viena (1937); Bucureøti (1938). 

10 George G. Potra, „Doresc sæ fiu îngropat la Braøov, într°un loc ceva mai la o parte“. 1941: 
înmormântarea n°a putut avea loc acasæ, în „Dosarele istoriei“, an VII, nr. 3 (67), 2002, pp. 46–50; 
Idem, Înmormântarea n°a putut avea loc acasæ, în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu – 
Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2008, pp. 312–321.

11 Grigore Niculescu°Buzeøti (1908–1949). Diplomat, om politic øi de stat român. Ataøat de 
legaflie (1930). Secretar de legaflie cls. III (1933); cls. II (1939); cls. I (1940). Însærcinat cu afaceri 
(1939). A onorat posturi diplomatice la Stockholm (1937); Riga (1939). În administraflia centralæ 
(1940). Director al cabinetului ministrului Afacerilor Stræine (20 mai 1941). Ministru de Externe 
(23 august–4 noiembrie 1944).

12 Din varii rafliuni, unele explicite, altele nu – din care nu au lipsit cele politice –, familia 
Antoniade s°a opus categoric aducerii în România a osemintelor lui Nicolae Titulescu øi dupæ 
decembrie 1989, când în România regimul comunist a fost ræsturnat. Autoritæflile române au 
apelat la justiflia francezæ. La 6 martie 1992, Curtea de Apel din Aix°en°Provence a acordat prin 
hotærâre judecætoreascæ dreptul ca Guvernul român øi Fundaflia Europeanæ Titulescu sæ procedeze 
la exhumarea ræmæøiflelor pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu øi la readucerea lor în flaræ, în scopul 
înhumærii la Braøov, hotærâre executorie în 48 de ore – cf. Cronica adeværatæ a aducerii osemintelor 
(I–II), în Adrian Næstase, Nicolae Titulescu – Contemporanul nostru / Nicolae Titulescu – Nôtre 
contemporain, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Metropol, Bucureøti, 1995, pp. 126–135.

13 Invocând pentru sine calitatea de moøtenitoare a lui Nicolae Titulescu – mai mult decât 
discutabilæ – Marie Yvonne Antoniade, ca øi soflul ei, George Antoniade, s°au opus repatrierii 
osemintelor marelui nostru compatriot, combætând decizia justifliei franceze øi formulând acuze 
nedrepte la adresa autoritæflilor române – cf. Marie Yvonne Antoniade, Cum au fost aduse în flaræ 
osemintele lui N. Titulescu. Moøtenitoarea spiritualæ a marelui om politic depune mærturie, în 
„Dreptatea“, 9 iunie 1992; Roxana Iordache, S°a fæcut dreptate. Aøa cum a læsat cu limbæ de 
moarte, familia Titulescu s°a reîntregit în pæmântul flærii. Guvernanflii actuali au reparat un abuz 
grosolan al regimului Iliescu, în „România Liberæ“, 15 iulie 1999.

14 Ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Nicoale Titulescu au fost aduse în România la 7 martie 1992, 
la sosirea pe Aeroportul din Bucureøti fiind salutate printr°o ceremonie deosebitæ, onoratæ de 
oameni politici, diplomafli, militari, ziariøti. La 14 martie 1992, dupæ un pelerinaj a mii øi mii de 
personalitæfli øi oameni de rând de aproape o sæptæmânæ la catafalcul marelui dispærut, dispus în 
holul Ministerului Afacerilor Externe de la Bucureøti, Nicolae Titulescu øi°a regæsit liniøtea la 
Braøov, la Øcheii Braøovului, în cripta mormântului din curtea Bisericii Sf. Nicolae. Pentru 
complexitatea eforturilor de a înfrânge adversitæflile celor care se opuneau aducerii în flaræ a 
osemintelor fostului ministru de Externe, vezi øi Adrian Næstase, Lungul drum al „Marelui Tit“ 
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spre casæ, în „Historia“, an VII, nr. 61, ianuarie 2007, pp. 3–8; apud Adrian Næstase, George G. 
Potra, Titulescu – Ziditor de mari idealuri, ediflia I, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2007, pp. 305–316; Ibidem, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2008, pp. 344–355.

Corneliu Coposu

„Locul lui de înmormântare, ales de el, este dealul Tâmpa, 
Braøov“

[…] În perioada cât am fost la Malmaison, comuniøtii nu aveau un 
personal de mare încredere în toate posturile de ræspundere, mai ales în 
puøcærii øi în serviciile organelor represive. Aøa s°a fæcut cæ, la un moment 
dat, în timpul unei nopfli, a fost de serviciu o persoanæ care fæcea parte din 
vechea Siguranflæ a statului român. Cu doi ani înainte îi fæcusem un serviciu 
deosebit øi, drept recunoøtinflæ, s°a purtat cu mine cu o gratitudine 
uimitoare, mai cu seamæ cæ îøi periclita astfel propria situaflie. Era un agent 
de siguranflæ, un om cinstit, originar din Avrig, de lângæ Sibiu, care atunci 
când era singur de pazæ îmi strecura la ureche anumite informaflii. De la el 
am aflat cæ îl am vecin de celulæ pe Iuliu Maniu. Într°un moment prielnic, 
i°am fæcut rugæminte de a mæ pune în legæturæ cu Maniu, øi el mi°a fæcut 
promisiunea cæ, în proxima noapte când va fi de serviciu øi va avea 
certitudinea cæ nu este supravegheat, îmi va îndeplini dorinfla. Într°adevær, 
douæ sau trei zile mai târziu, noaptea, pe la ora 1–2, celula mea s°a deschis 
discret, am fost luat øi dus în celula lui Maniu. Maniu era culcat în pat, 
puflin slæbit, cu mintea limpede, moralul foarte ridicat. Prima oaræ s°a 
arætat surprins cæ mæ vede: nu de faptul cæ eram închis, øtia cæ eram arestat, 
ci de faptul cæ am putut pætrunde la el. I°am spus cæ am un om de încredere, 
deci putem vorbi færæ risc – respectivul agent m°a asigurat cæ un sfert de 
oræ pot sæ vorbesc neconturbat. Cu prilejul acesta, Maniu mi°a spus 
urmætorul lucru: „Øtiu cæ voi muri în închisoare. Voi, care vefli supravieflui, 
avefli grijæ sæ nu læsafli sæ moaræ partidul øi asigurafli°i continuitatea, dacæ 
vor fi vremuri care sæ væ permitæ acest lucru. Øi nu uita cæ am obligaflia 
moralæ, ca executor testamentar, sæ aduc în flaræ osemintele lui Titulescu. 
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N°am putut s°o fac cât am fost liber. Locul lui de înmormântare, ales de 
el, este dealul Tâmpa, Braøov“.

Acestea au fost legatele testamentare, pe care mi le°a læsat Maniu øi 
pe care am încercat sæ le aduc la îndeplinire. În restul timpului s°a interesat 
de membrii de partid care sunt arestafli, de cei care au scæpat de arestare, de 
oamenii mai apropiafli de el, dacæ øtiu unde se gæsesc, de metodele între
buinflate contra mea; la ora aceea aveam o micæ ranæ la tâmpla stângæ. Era 
urma unei lovituri pe care mi°o dæduse un agent, cred cæ era rus, pentru cæ 
nu vorbea româneøte decât prin interpret, øi care avea o mânæ ornatæ cu un 
ghiul, cum zic golanii, un inel mare de aur care mi°a spintecat arcada. Se 
vindeca greu în condiflii de mizerie, de lipsæ totalæ de igienæ. M°a întrebat, 
bietul Maniu, ce am la tâmplæ; nu i°am explicat cu amænunte, i°am spus 
cæ e o zgârieturæ færæ importanflæ. Asta a fost ultima mea întrevedere cu 
Maniu. […]

Corneliu Coposu, Mærturisiri. Corneliu Coposu în dialog cu Vartan Arachelian, 
Editura Humanitas, Bucureøti, 1996, pp. 123–124.

Aurel Cosma

„O largæ confesie de credinflæ“

[…] La sfârøitul lui 1939, cu un an înainte de moartea sa, am stat 
cu Nicolae Titulescu la St.°Moritz o sæptæmânæ întreagæ, examinând øi 
discutând împreunæ noua situaflie a României creatæ de evenimentele în 
curs øi de izbucnirea actualului ræzboi mondial. Cu acest prilej, mi°a fæcut 
o largæ confesie de credinflæ, un adeværat testament politic, fixându°øi atitu
dinea sa faflæ de toate problemele externe de atunci. Mi°a citit numeroase 
pagini de diplomaflie româneascæ, mai ales sinteze øi argumente pentru 
pledoaria drepturilor noastre, încredinflându°mi°le cu rugæmintea sæ le 
utilizez în numele sæu când România va avea nevoie de ele. […].

Textele anexate [este vorba de un capitol „Chestiunea Basarabiei“ øi 
de alt capitol „Alianfla cu Polonia øi politica noastræ de neutralitate“, dupæ 
cum reiese din text – n.n. G.G.P.]1 pe care vi le înaintez mi°au fost dictate 
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de Nicolae Titulescu la St.°Moritz în zilele de 28 øi 29 decembrie 1939, pe 
vremea când avea informaflii cæ Rusia Sovieticæ se pregætea sæ ne ræpeascæ 
iaræøi Basarabia. Un exemplar al acestor texte øi°a pæstrat pentru arhiva sa 
personalæ pe care øi°o flinea în stræinætate, autorizându°mæ ca în clipa 
decisivæ a intereselor româneøti sæ°l comunic acelaøi text factorilor de 
ræspundere din România, despre care voi fi convins cæ îl vor înflelege øi vor 
duce la izbândæ bætælia diplomaticæ a flærii øi poporului nostru.

Iatæ de ce am crezut acum cæ a sosit momentul sæ scot din tainicul 
testament politic ce mi°a fost încredinflat de regretatul Nicolae Titulescu 
pagini de gândire diplomaticæ, pe care vi le supun atenfliunii dumneavoastræ. 
[…]

Scrisoare, Timiøoara, 8 februarie 1944, Aurel Cosma cætre Mihai Antonescu, 
preøedinte a.i. al Consiliului de Miniøtri øi ministru de Externe, la Bucureøti – 
Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istoricæ, Fond XV, dosar nr. 355; øi în 
ACNSAS, dosar I. 257.796, vol. 3, ff. 148–149.

NOTE

1 Cele douæ texte, primul din 28 decembrie 1939, cel de°al doilea din 29 decembrie 1939, 
le°am gæsit în ACNSAS I 257796, vol. 3, ff. 137–142, 143–147.

Aurel Cosma

„Arhiva personalæ a lui Titulescu din stræinætate“

Timiøoara, 9 februarie 1944

Domnule prim°ministru,
În completarea scrisorii mele de ieri, îmi fac o datorie de român faflæ 

de flaræ øi faflæ de memoria lui Nicolae Titulescu, aducându°væ la cunoøtinflæ 
øi copia telegramei cifrate pe care i°a adresat°o Regelui Carol al II°lea dupæ 
izbucnirea actualului ræzboi mondial. Textul telegramei secrete a fost 
expediat de la St.°Moritz în ziua de 11 septembrie 1939, text pe care mi l°a 
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comunicat regretatul Titulescu la sfârøitul aceluiaøi an când am fost sæ°l 
væd în Elveflia. Conflinutul lui, referindu°se la Conferinfla Pæcii, cred cæ 
devine din zi în zi tot mai actual øi mai instructiv. Marea sa grijæ era sæ 
atragæ atenflia asupra insuficienflei pregætirii noastre la trecuta Conferinflæ 
de la 1918–1920 øi asupra nevoii de a strânge din vreme toatæ documentaflia 
în vederea susflinerii drepturilor româneøti. Am væzut în d°voastræ aceeaøi 
luminatæ conøtiinflæ øi aceeaøi preocupare. Afli fost cel dintâi care afli deschis 
drum de realizare acestei pregætiri pentru bætælia noastræ diplomaticæ de 
mâine. Ideea de a pregæti materialul documentar øi diplomatic pentru 
viitoa rea Conferinflæ a Pæcii s°a næscut spontan din sufletul d°voastræ de 
mare patriot. Ca fost colaborator øi prieten al lui Titulescu, væ sunt recu
noscætor cæ m°afli onorat cu încrederea d°voastræ de a mæ invita printre 
aceia ce vor fi chemafli sæ pregæteascæ øi sæ apere drepturile României. Væ 
mærturisesc cæ sensibilitatea mea de român a fost profund atinsæ când am 
væzut cu cât interes ne încurajafli în strædaniile noastre de a ne pregæti mai 
bine pentru viitor, cæci m°am putut convinge personal de felul insuficient 
al prezentærii noastre la Conferinfla Pæcii din 1918–1920. Le°am væzut 
toate actele øi dezbaterile, chiar øi cele mai secrete, ale acestei Conferinfle, 
care pæcat cæ nu se aflæ în arhiva Ministerului nostru de Afaceri Stræine øi 
nici nu se pot procura. Tardieu a avut în arhiva sa personalæ copiile întregii 
corespondenfle diplomatice øi a tuturor dezbaterilor stenografiate, mai ales 
a celor patru (Clemenceau, Wilson1, Lloyd George2 øi Orlando3), pe care 
am avut prilejul sæ le væd la vila sa de la Menton, apoi sæ le citesc la regretatul 
Nicolae Titulescu la Cap°Martin, care, primind aceste acte de la Tardieu, 
a avut fericita idee de a le copia. Astfel, toate actele, corespondenflele 
diplomatice øi dezbaterile stenografiate ale Conferinflei de la 1918–1920 se 
aflæ în copie în arhiva personalæ a lui Nicolae Titulescu din stræinætate. 
Examinând aceste documente, s°a putut convinge cæ drepturile teritoriale 
ale României nu°øi pot gæsi baze solide în textele Conferinflei de Pace de 
atunci. Deci, pregætirea unei serioase documentæri se impunea. Printre 
aceste acte primite de la Tardieu, a gæsit Titulescu øi telegrama din 22 au
gust 1916 a lui Saint°Aulaire, cæreia îi atribuia mare importanflæ, fiindcæ ea 
putea servi prin analogie ca o justificare a neintrærii noastre în ræzboi la 
începutul lui septembrie 1939, deøi tratatul de alianflæ cu Polonia ne obliga 
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la acest lucru. Titulescu era pentru o politicæ de neutralitate, susflinând cæ 
România nu putea værsa nicio picæturæ de sânge pentru Polonia, care nu 
recunoscuse încæ integritatea pæmântului românesc, fiindcæ guvernul de la 
Varøovia mereu refuza sæ semneze Tratatul de la Trianon. Dar aceastæ 
politicæ de neutralitate, aceastæ neintrare a noastræ în acfliune, trebuia 
explicatæ printr°un comunicat, ca Aliaflii sæ nu poatæ trage concluzii împo
triva României, pe care o øtia legatæ de Polonia printr°un tratat de alianflæ. 
Explicaflie publicæ nu s°a dat, în consecinflæ ar fi bine sæ avem tot materialul 
pregætit pentru justificarea neutralitæflii noastre în cazul când Puterile Aliate 
ar avea un cuvânt hotærâtor de spus la viitoarea Conferinflæ a Pæcii. Øi de 
aceea, Titulescu vedea în telegrama lui Saint°Aulaire un argument în plus 
în aceastæ privinflæ.

Mi°am îngæduit sæ væ supun atenfliunii d°voastre cele de mai sus, 
precum øi lunga telegramæ din 11 septembrie 1939 adresatæ de Nicolae 
Titulescu Regelui Carol al II°lea, cu gândul românesc de a reflecta o nouæ 
luminæ asupra problemelor importante ce væ preocupæ.

Væ rog sæ primifli expresiunea întregului meu devotament.
Al d°voastræ,

(ss) Dr. Aurel Cosma

Scrisoare, confidenflial–personal, Timiøoara, 9 februarie 1944, Aurel Cosma cætre 
Mihai Antonescu, preøedinte a.i. al Consiliului de Miniøtri, ministru al Afacerilor 
Stræine, la Bucureøti – AMAE, Fond 77/T.34, vol. XI.

NOTE

1 Thomas Woodrow Wilson (1856–1924). Jurist, om politic øi de stat american. Al 28°lea 
preøedinte al SUA (4 martie 1913–3 martie 1921). A participat la Conferinfla de Pace de la Paris 
(1919). I s°a decernat Premiul Nobel pentru Pace (1919). 

2 David Lloyd George of Dwyfor (1863–1945). Om politic øi de stat britanic. Ministru în 
mai multe rânduri: Comerfl (1905–1908); Finanfle (1908–1915); Muniflii (1915–1916). Secretar 
de stat pentru Ræzboi (1916). Prim°ministru (7 decembrie 1916–19 octombrie 1922). 

3 Vittorio Emanuelle Orlando (1860–1953). Om de stat italian. Ministru în mai multe 
rânduri: Instrucfliune Publicæ (1903–1905); Interne (1906), Justiflie (1907–1909 øi 1914). 
Prim°ministru (29 octombrie 1917–23 iunie 1919). Reprezentant al Italiei la Conferinfla de Pace 
de la Paris (1919). Preøedinte al Camerei Deputaflilor (1919). 
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Aurel Cosma

Nicolae Titulescu – cetæflean de onoare al Timiøoarei

Nicolae Titulescu a fost cetæflean de onoare al Timiøoarei. Acum, 
când capitala Banatului îøi aniverseazæ cei 700 de ani de existenflæ docu
mentaræ, titanica lui personalitate se profileazæ în imaginea amintirilor 
mele sub nimbul strælucitor al unei personalitæfli cu imens potenflial de 
idealuri øi de muncæ. Am stat alæturi de el ani de°a rândul, m°a legat de el 
comuniunea gândurilor øi sentimentelor noastre, m°a onorat cu deplina sa 
încredere øi cu prietenia sa caldæ, am fost unul din cei mai apropiafli 
colaboratori ai sæi, iar în anii grei ai pribegiei sale am petrecut cu el în 
stræinætate indelebile momente de intime confesiuni. Mi°a îngæduit sæ 
pætrund în toate ascunziøurile sufletului sæu, ca sæ°i descifrez îngrijorarea 
care îl copleøea, væzând nebuloasa desfæøurare a evenimentelor spre dra
maticul deznodæmânt al politicii române, deviate de la linia de orientare pe 
care el o stabilise øi o consolidase cu neflærmuritæ iubire de patrie øi de 
popor. Øi°a dat seama de pe atunci cæ drumul vieflii internaflionale, cu 
întortocheatele lui abateri de la ideea pæcii øi a securitæflii colective prin 
antrenarea României într°un vârtej de incertitudini, va duce la compromisuri 
øi la un joc periculos al unui echilibru de forfle, din care va avea de suferit 
lumea întreagæ. Dar pe el îl neliniøtea soarta øi viitorul flærii sale øi mai ales 
præbuøirea unui sistem de garanflii zidit de el pentru asigurarea øi respectarea 
intereselor øi drepturilor româneøti. Cu mintea sa ageræ, lucidæ øi de o 
logicæ siguræ, a prevæzut tot dezastrul care se pregætea sub privirile indolente 
ale Ligii Nafliunilor, neputincioasæ øi nesocotitæ. Mi°a vorbit ore îndelungate, 
cu lacrimi în ochi. Amintirile zilelor træite în intimitatea lui pânæ aproape 
de moarte, îmi revin cu un îndemn læuntric de a le evoca, îndeosebi cæ tot 
ce a fæurit istoria ulterior a fost o serie de confirmæri a justelor sale concepflii, 
prevederi øi atitudini din timpul activitæflii ca ministru de Afaceri Stræine 
al României.

Politica externæ a lui Nicolae Titulescu, înfleleaptæ øi clarvæzætoare, 
a fost de facturæ progresistæ øi de largæ înflelegere ale marilor comandamente 
ale istoriei. Moartea sa prematuræ l°a smuls în ziua de 17 martie 1941 din 



398

lumea pornitæ sæ°øi cânte cu instrumentele armelor preludiul funebru al 
propriei sale tragedii.

Nicolae Titulescu øi°a închinat toatæ viafla øi puterea sa de muncæ 
pentru propæøirea øi fericirea poporului român øi a patriei sale. A fost un 
luptætor pentru pace øi înflelegere între popoare, fiind un prevestitor øi 
preconizator al concepfliilor avansate, care stau azi la baza dreptului inter
naflional public øi al politicii externe afirmate de statele iubitoare de pace. 
El a statornicit în politica sa principiile coexistenflei paønice, recunoscute øi 
legiferate cu un sfert de veac mai târziu la conferinfla afro°asiaticæ de la 
Bandung. Doctrina sa despre relafliile dintre state cuprinde nucleul din 
care s°a dezvoltat actuala politicæ de pace a flærilor progresiste.

Nicolae Titulescu øi°a dat seama de utilitatea øi de valoarea unei 
înflelegeri cu Uniunea Sovieticæ. Realitæflile geografice øi imperativele poli
tice l°au determinat sæ afle cæi de soluflionare a legæturilor româno°sovietice 
în lumina dorinflelor reciproce de a întæri pacea în partea de ræsærit a 
Europei øi de a elabora instrumente diplomatice care sæ serveascæ prevenirea 
unor eventuale agresiuni. Era adeptul principiului de coexistenflæ paønicæ 
între toate statele, îndeosebi între cele învecinate, færæ considerare la 
orânduirea lor socialæ sau la sistemul lor economic. Gândul lui a desluøit 
avantajele de securitate bilateralæ, chiar pentru flærile despærflite de metode 
diferite de guvernæmânt, care, pe baza neamestecului în treburile interne øi 
al respectærii independenflei øi a suveranitæflii naflionale, s°ar lega între ele 
prin acorduri de asistenflæ mutualæ. Mai ales între statele cu frontiere 
comune, cum era cazul României øi al Uniunii Sovietice. În spiritul Socie
tæflii Nafliunilor, a preconizat atunci încheierea unui pact de asistenflæ 
mutualæ româno°sovieticæ, primind în acest sens încæ din vara anului 1935 
încuviinflarea Regelui øi a guvernului. Pe baza plenipotenflei, a început în 
septembrie la Geneva, cu ocazia Adunærii Generale a Societæflii Nafliunilor, 
tratative cu Litvinov, ministrul de Externe sovietic. Indiscreflia a produs 
comentarii øi discuflii în cercurile diplomatice øi de presæ. Deplinele puteri 
pentru încheierea acestei alianfle româno°sovietice au fost reconfirmate de 
guvernul român la 14 iulie 1936, iar pe baza lor Nicolae Titulescu a defi
nitivat textul Pactului de asistenflæ mutualæ cu Litvinov la Montreux, unde 
s°a întâlnit cu el la Conferinfla Strâmtorilor. Pactul a fost parafat de cei doi 
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miniøtri de Externe la 21 iulie 1936, urmând ca el sæ fie semnat în 
septembrie. Eram atunci cu prietenul Vespasian V. Pella la Montreux, apoi 
la Cap°Martin în Franfla, unde ne°am dus în august sæ pregætim cu Nicolae 
Titulescu materialul pentru Adunarea Generalæ din septembrie a Ligii 
Nafliunilor. Îmi aduc aminte cu câtæ însufleflire øi mulflumire ne vorbea 
ministrul nostru de Externe de parafarea acestui tratat de asistenflæ mutualæ. 
A urmat apoi, la 29 august 1936, cæderea lui Nicolae Titulescu din grafliile 
factorului constituflional øi autoexilarea sa în stræinætate pânæ la moarte.

În primævara anului 1936, se dezbætuse foarte mult aceastæ pro
blemæ, îndeosebi în coloanele ziarelor române øi stræine. Am væzut cât de 
mult a crescut atunci simpatia øi încrederea poporului faflæ de politica 
externæ a lui Nicolae Titulescu. În special în Banat, el a fost foarte popular. 
M°am fæcut ecoul opiniei publice când am început însufleflita acfliune de 
a°l proclama ca cetæflean de onoare al Banatului. Am inifliat demersurile 
politice øi juridice pentru îndeplinirea formelor legale de a i se conferi acest 
titlu. Mai întâi Lugojul1, apoi Timiøoara l°au proclamat în mod solemn ca 
cetæflean de onoare. Nicolae Titulescu a væzut în aceastæ provincie imaginea 
acelei træiri în armonioasæ øi productivæ colaborare între români øi naflio
nalitæflile conlocuitoare pe care a dorit°o sæ o atingæ omenirea pe plan 
mondial, într°o cooperare øi înflelegere în spirit de pace øi de respect reci
proc, între popoarele lumii. Documentele vremii, publicate în Buletinul 
Oficial al municipiului Timiøoara, fac mærturie despre aceastæ manifestare 
de cinstire.

Øedinfla festivæ a municipiului Timiøoara s°a flinut în sala de consiliu 
a primæriei din Piafla Libertæflii în ziua de 16 mai 1936, cu participarea 
tuturor oficialitæflilor øi a reprezentanflilor populafliei. Dupæ citirea rapor
tului întocmit de organele primæriei øi în urma discursurilor, s°a procedat 
la proclamarea cu însufleflitæ unanimitate a lui Nicolae Titulescu ca cetæflean 
de onoare al municipiului Timiøoara, iar pe baza votului exprimat prin 
ovaflii øi aclamaflii elogioase la adresa ministrului de Externe, conducerea 
primæriei a dat în acest sens deciziunea nr. 19 435 din 16 mai 1936. 
Diploma de cetæflean de onoare a fost pictatæ de Alexandru Pop, directorul 
de pe vremea aceea a Academiei de arte frumoase din Timiøoara øi a fost 
prezentatæ lui Nicolae Titulescu de o delegaflie a oraøului, în frunte cu 
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primarul. La Timiøoara øi la Lugoj, amintirea lui a fost apoi eternizatæ prin 
stræzile care îi poartæ numele. Din Paris, Nicolae Titulescu a ræspuns la 
21 mai 1936 primæriei printr°o telegramæ:

„Primesc aici vestea d°voastræ cæ am fost proclamat cetæflean de 
onoare al municipiului Timiøoara øi mæ umple de bucurie øi recunoøtinflæ. 
Sunt mândru sæ øtiu cæ bænæflenii mæ socotesc suflet din sufletul lor. Sunt 
recunoscætor pentru noul imbold la muncæ în serviciul flærii pe care gestul 
d°voastræ îl constituie pentru mine. Væ exprim mulflumirile mele cele mai 
cælduroase øi asigurarea cæ voi face totul ce depinde de mine pentru a fi la 
înælflimea marei cinste ce°mi facefli. Urez municipiului Timiøoara øi între
gului Banat, prosperitate prin muncæ rodnicæ øi pace.“

Iar mie, Nicolae Titulescu mi°a trimis urmætoarea telegramæ:
„Noua dovadæ a sentimentelor d°voastræ de prietenie cu prilejul 

proclamærii mele ca cetæflean de onoare al municipiului Timiøoara mæ 
umple de bucurie. Væ mulflumesc din toatæ inima. Urez sæ avem cât mai 
lung prilejul de a lucra împreunæ pentru binele Banatului øi al flærii. Cu 
afectuoase sentimente. Titulescu.“

Nicolae Titulescu îøi doarme somnul de veci la Cannes, în Franfla, 
unde a murit. El mai træieøte în pioasa noastræ amintire øi în sufletul nostru, 
unde îi pæstræm o neuitatæ gratitudine.

Aurel Cosma, Nicolae Titulescu – cetæflean de onoare al Timiøoarei, Biblioteca 
Academiei Române, Arhiva Istoricæ, Fond XIII, dosar nr. 1 455.

NOTE

1 La 14 iulie 1934. Vezi Nicolae Titulescu – un mare Român, un mare European, un mare 
Contemporan. O restituire foto°documentaræ realizatæ de George G. Potra, Cristina Pæiuøan øi 
Dumitru Preda; cuvânt înainte de Adrian Næstase, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2002, foto nr. 276, p. 211.
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G. Cosma

„Mândria øi gloria neamului“

Ploieøti, 1 ianuarie 1933

Sprijinul øi nædejdea flærii;
Unica stea cælæuzitoare a destinului ei, în mijlocul furtunii ce o 

ameninflæ;
Mândria øi gloria neamului,
Sæ træieøti! 
Sæ izbândeøti!

(ss) Dr. G. Cosma 

Scrisoare, Ploieøti, 1 ianuarie 1933, dr. G. Cosma cætre Nicolae Titulescu, ministru 
al Afacerilor Stræine – ANIC, Fond N. Titulescu, 1917–1940, Fond 1720, dosar 
nr. 321.

Atena Cottaky Nicolau

„În împrejurærile actuale, în særæcia actualæ de valori, viafla 
domnului Titulescu e mai preflioasæ ca oricând flærii sale“

Printre marile evenimente mondiale care preocupæ lumea este øi 
boala domnului Titulescu.

De pretutindeni, oameni de seamæ, capete încoronate, preøedinfli 
de republicæ øi de consiliu, societæfli, oameni politici, oameni pur øi simplu, 
pânæ øi copii, trimit spre Vila Suvretta dorinfla lor de însænætoøire a mare
lui om.

Pasiuni mari øi mærunte, næzuinfle de bine øi nædejdi mærturisite sau 
nu, se împletesc toate øi roiesc în jurul marelui semn de întrebare.

De douæ zile tofli care au pætruns cu mintea øi sufletul opera realizatæ, 
cu atâta inteligenflæ, cu atât talent øi atâta dragoste de flaræ de cel ce vegheazæ 
la interesele României în complexul vieflii mondiale, tofli aceia respiræ în 
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fine o atmosferæ de nædejde pe care buletinele de la St.°Moritz o îndreptæflesc 
tot mai mult.[…] 

În împrejurærile actuale, în særæcia actualæ de valori, viafla domnului 
Titulescu e mai preflioasæ ca oricând flærii sale. Câfli oameni se pot astæzi în 
mod cinstit øi veridic considera the right man in the right place1, infinit de 
puflini.

În frecærile de toatæ ziua, care azi ne dau spectacolul unor certuri pe 
viaflæ øi pe moarte, chiar în sânul aceluiaøi partid, certuri la baza cærora se 
secunde nu ciocnirea ideologicæ, ci fræmântarea vanitæflii, când stupiditatea 
øi ignoranfla taie calea talentului øi meritului, soarta ne°a ferit de nenorocitul 
soroc ce ne putea lovi.

În Vila Suvretta a pætruns o razæ de soare øi de acolo s°a risipit 
dæruitoare de cælduræ øi nædejde peste sufletele tuturor bunilor români, ca 
øi peste sufletele tuturor bunilor noøtri prieteni.

Noi mai aøteptæm mult øi multe de la domnul Titulescu øi desigur 
øi el a aøteptat de la noi øi din aceastæ afinitate electivæ, dintre sufletul unui 
popor øi cel care l°a servit cu credinflæ øi merit, s°au næscut desigur efluvii 
dætætoare de viaflæ, care au oprit pe d. Titulescu de a pæøi dincolo de noi.

Atena Cottaky Nicolau, Omagiu, în „Epoca“, 26 septembrie 1936.

NOTE

1 Omul potrivit la locul potrivit (engl.).
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Robert Coulondre

„O preflioasæ mærturie a prieteniei dumneavoastræ personale 
pentru mine“

Ministerul Afacerilor Stræine
Direcflia Afaceri Politice øi Comerciale

Paris, 30 iunie 1930
 
 Stimate domnule ministru, 
 Când am primit din mâinile generoase ale domnului Zeuceanu1 
minunata bijuterie pe care o øtifli, primul meu gând de recunoøtinflæ s°a 
îndreptat cætre dumneavoastræ øi vin sæ væ mærturisesc foarte simplu øi 
foarte afectuos întreaga mea gratitudine. 
 Nu puteam primi o amintire mai plæcutæ a bunei noastre colaboræri 
din ultimele luni, întrucât aceastæ frumoasæ decoraflie este deopotrivæ un 
semn de mare bunævoinflæ din partea guvernului român øi o preflioasæ 
mærturie a prieteniei dumneavoastræ personale pentru mine.  
 Binevoifli a crede, dragæ domnule ministru, în devotamentul meu 
cel mai cordial.

(ss) R. Coulondre 

Scrisoare (fr.), Paris, 30 iunie 1930, Robert Coulondre, director al Direcfliei 
Afacerilor Politice øi Comerciale din Ministerul Afacerilor Stræine al Franflei, cætre 
Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la 
Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond 
Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 323, pp. 998–999.

NOTE

1 Alexandru Zeuceanu.
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Pierre°Antoine Cousteau

Dl Titulescu a încercat sæ mæ cumpere

La urma urmei, de ce sæ n°o spun? Øtiu bine cæ e foarte ridicol sæ 
faci pe propovæduitorul de virtute, sæ publici cu mare tæmbælæu cæ „nu 
mænânci din pâinea aia“. Dacæ aø fi numai eu în cauzæ, aø pæstra pentru 
mine aceastæ întâmplare. Dar ea dæ în vileag prea multe lucruri, pentru a 
nu°i da oarecare publicitate…

*

Sæptæmâna trecutæ, aøadar, sunt chemat la telefon. O voce de din
colo de Dunære, tot aøa de cântætoare ca a Popeascæi, se intereseazæ de 
sænætatea mea:

– Ce mai faci, dragæ domnule Cousteau?
– Cine e la aparat?
– Nu ghiceøti?
…X, …øtii, X… Te miræ?
Dacæ mæ miræ! Ce dracu poate sæ vrea de la mine aceastæ stafie? Dar 

poate se cade sæ precizez cum am cunoscut pe dl X… Acum vreo cinci ani, 
el administra agenflia de informaflii creatæ special de dl Titulescu, pentru ca 
în toatæ presa parizianæ sæ stræluceascæ gloria ministrului român, øi eu 
acceptasem – era la începutul carierei mele de jurnalist – un post de secretar 
în aceastæ agenflie. Funcfliile mele erau modeste; erau retribuite corespunzætor 
øi trebuiau sæ fie efemere. Eu transcriam în francezæ telegramele redactate 
într°o francezæ stricatæ de cætre îndepærtafli corespondenfli balcanici, care îøi 
închipuiau cæ cunosc limba noastræ. Dl X… era distant øi misterios. Avea 
o foarte mare grijæ ca eu sæ nu înfleleg nimic din tratativele pe care le 
acoperea pavilionul agenfliei. Øi reuøea destul de bine în aceastæ privinflæ. 
Colaborarea noastræ a fost, de altfel, de scurtæ duratæ, iar plecarea mea 
zgomotoasæ. Am plecat trântind uøile, rostind cuvinte definitive, bom
bardând pe dl X… cu scrisori recomandate øi hârtie timbratæ. Nu putea fi 
vorba de un vechi prieten, în ce priveøte pe dl X…; de aci uimirea mea, 
când i°am auzit vocea.
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– Dragæ domnule Cousteau, trebuie sæ te væd neapærat… Imediat… 
Am sæ°fli spun lucruri extrem de interesante… Foarte interesante pentru 
d°ta…

Un ceas mai târziu ne gæseam faflæ în faflæ. Dl X… vine spre mine 
cu braflele întinse. Figura sa semiticæ buhæitæ øi rozæ se lumineazæ cu un 
surâs cordial sub un nas ca o trompæ.

– Dragæ domnule Cousteau, cât sunt de fericit sæ te revæd! Ne 
despærflisem ca buni prieteni, nu°i aøa?

Trebuie cæ fac o grimasæ destul de urâtæ, efortul pe care mi°l impun, 
pentru a mæ stæpâni, trebuie sæ fie vizibil, cæci dl X…, cu øira spinærii foarte 
suplæ, se græbeøte sæ se scuze:

– Ceea ce s°a întâmplat e foarte regretabil. Crede°mæ cæ eu am fost 
primul care sæ regret… Dar ce puteam face? Aveam ordine, ordine care 
veneau de sus de tot… Personal, eu flineam foarte mult la d°ta, dragæ dom
nule Cousteau… În sfârøit, sæ nu mai vorbim de asta. Dar ce mai faci? 
Te°ai cæsætorit? Eøti fericit…? Mulflumit de activitatea d°tale?… Îmi pare 
foarte bine… E atâta timp de când n°am avut plæcerea sæ stau de vorbæ cu 
d°ta… Eu? Nici mie nu°mi merge ræu… Un apartament la Bucureøti, un 
altul la Paris… Cælætoresc mult, fac afaceri… Dar sæ vorbim niflel de d°ta… 
Ai, desigur, aceleaøi opinii politice…

– Se înflelege.
– Nu prea ai la inimæ Sovietele.
– Nu prea.
– Nu°i nimic, n°are nicio importanflæ! Continuæ sæ scrii despre 

Soviete tot ce°fli trece prin cap. Continuæ sæ insulfli pe dl Stalin… Nouæ ne 
este egal…

De data asta, iatæ ceva extraordinar. Ce ar putea avea sæ°mi propunæ 
acest metec1 care, disprefluind orice fel de demnitate, îmi face o figuræ aøa 
de dulce øi care vine sæ mæ autorize a ræmâne oficial duømanul Sovietelor. 
Pentru contul cui? Øi la ce prefl? Øi ce°mi cere în schimb? Puflinæ ræbdare øi 
nu voi întârzia sæ aflu aceste lucruri.

Dupæ ce øi°a limpezit vocea øi mai surâzætor decât oricând, dl X… 
continuæ:
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– Øtii, mie puflin îmi pasæ de politicæ. Øi apoi, au evreii opinii 
politice?2 Eu fac afaceri… În acest moment, lucrez – sunt sincer cu d°ta – 
pentru Partidul Naflional fiærænesc… Øtii, desigur, cæ vom veni în curând 
la putere…

– D°ta spui.
– Ba da, lucrul e sigur… Avem simpatiile flærii. Regele va fi obligat 

sæ ne cheme la guvern. Øi atunci…
Aci, dl X face un gest larg, care autorizæ toate presupunerile care 

prevestesc toate raziile. Continuæ astfel:
– Dragæ domnule Cousteau, d°ta ai un foarte frumos talent de 

ziarist… Ba da, ba da… Lasæ la o parte falsa modestie… „Noi“ apreciem 
mult articolele d°le… „Noi“ avem o foarte mare stimæ pentru d°ta… Am 
fi foarte fericifli sæ publicæm proza d°tale în ziarele româneøti. Nu articole 
politice, desigur. Indiferent ce! Fantezii pariziene… În sfârøit, ce vei vrea 
d°ta… Trei articole pe lunæ: 500 de franci de articol. Øi dacæ, din întâmplare, 
n°ai avea timpul sæ°fli scrii articolele, am aranja lucrurile. Îfli convine?

Ce sæ fac? Sæ°l gonesc pe dl X…? Ar fi prematur. Nu øtiu încæ 
destul.

Mæ silesc, de aceea, sæ ræspund invitafliei sale cu un amabil rictus 
comercial øi, fæcând aceasta, admir neruøinarea acestui oriental, care vine 
– nu mai încape nicio îndoialæ – sæ°mi facæ propuneri dezonorante cu atâta 
cinism placid. Cât trebuie sæ disprefluiascæ oamenii aceøtia pe ziariøtii 
francezi! Øi dacæ mie, un pirpiriu, mi se oferæ un bacøiø de 1.500 de franci, 
cât trebuie sæ li se ofere marilor vedete ale alianflei ruse?

– Domnule X…, nu am prezumflia sæ cred cæ modestele mele calitæfli 
profesionale justificæ demersul dumitale… Ce vrei în schimb?

Dl X…, nicidecum demontat, surâde din ce în ce mai mult. Nu 
bænuieøte deloc nenorocitul imprudenfla pe cale de a o sævârøi.

– Aici voiam sæ ajung, dragæ domnule Cousteau, aici voiam sæ 
ajung! D°ta øtii cæ naflional°flæræniøtii sunt mari prieteni ai Franflei (mereu 
aceeaøi øantajare a patriotismului) øi cæ dl Titulescu este omul lor pentru 
Afacerile Stræine. Pe când liberalii sunt hitleriøti, fasciøti, duømani ai Quai 
d’Orsay°ului. Dacæ dl Titulescu revine la putere, el va strânge din nou 
alianfla cu Franfla, care are mare nevoie de aceastæ alianflæ… Se øtie îndeajuns 



407

acest lucru… Trebuie spus, trebuie scris acest lucru. D°ta eøti secretar de 
redacflie la un mare cotidian. Fæ sæ se însereze telegramele agenfliei noastre 
øi tot ce e favorabil dlui Titulescu… Aceasta ne°ar face o mare plæcere. Øi 
d°tale n°are sæ°fli paræ ræu cæ lucrezi pentru noi…

– Sæ mæ gândesc, domnule X… O sæ°fli dau eu de øtire.
Va sæ zicæ, suntem læmurifli. Dl X… øtie la ce sæ se aøtepte. Øi noi, 

de asemenea. Înflelegem – oare nu øtiam deja! – ce înseamnæ cultul delirant 
pe care unii l°au închinat lui Titulescu. Cunoaøtem de acum înainte tariful 
popularitæflii „eminentului om de stat“; øtim cu ce aur îøi plæteøte brigada 
de condeie care aclamæ spontan.

Cæci dl Titulescu, omul care a impus pactul franco°rus slæbænogului 
Barthou, asigurându°l cæ Mica Antantæ îl pretindea, øi care a impus acelaøi 
pact Micii Antante, asigurând°o cæ aceasta era voinfla Franflei, dl Titulescu, 
izgonit de Regele Carol, nu mai e ministru de multe luni. El nu poate 
mæcar sæ pretindæ cæ ia din fondurile secrete ale flærii sale banii cu care îøi 
alimenteazæ agenflia øi din care distribuie bacøiøuri. Dacæ el are astæzi 
mijloacele de a se face plebiscitat în Franfla, de a se impune opiniei flærii sale 
cu articole decupate din presa parizianæ, este pentru cæ alflii, mult mai 
puternici decât el, au un interes superior, de a°l vedea revenind la putere, 
alflii, cærora el le oferea pe vremuri libera trecere a Armatei Roøii prin 
Basarabia. În dosul siluetei neliniøtitoare a dlui Titulescu se profileazæ 
tovaræøul Litvinov.

Dl Titulescu nu este un mare prieten al Franflei. El este un prieten 
foarte scump al Sovietelor. Nu este acelaøi lucru. Ba este chiar contrariul.

P.A. Cousteau, L’or des Soviets. M. Titulesco a essayé de m’acheterAurul Sovietelor. 
Dl Titulescu a încercat sæ mæ cumpere), în „Je suis partout“, 19 noiembrie 1937; 
ACNSAS, dosar I. 257796, vol. 1, ff. 68 (francezæ), 63–67 (românæ).

NOTE

1 Individ aparflinând unei categorii sociale din Grecia anticæ, având unele prerogative juridice, 
dar lipsit de drepturi politice, din care fæceau parte stræinii stabilifli într°un polis.

2 Fraza aceasta poate pærea prea frumoasæ pentru a fi adeværatæ øi din nenorocire nu este 
conformæ cu realitatea (dacæ evreii nu ar face politicæ, nu ar exista antisemifli). Este totuøi cuvânt 
cu cuvânt ceea ce mi°a spus dl X… pentru a mæ face sæ am încredere [n.a.].
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Nichifor Crainic

„Apærând Societatea Nafliunilor, apæra de fapt o ordine juridicæ 
pe care aceste mari puteri sunt dispuse sæ n°o mai garanteze“

Despre d. N. Titulescu, oricât s°ar scrie de elogios, nu e niciodatæ 
prea mult. Presa noastræ, oglindind variate interese politice interne, nu i°a 
fost totdeauna favorabilæ. Ceva mai mult: l°a atacat chiar în momentele de 
triumf internaflional pe care excepflionala sa personalitate a øtiut nu o datæ 
sæ le creeze. „Calendarul“, liber de orice coterie, pe care o socotim profund 
degradantæ øi urmærind afirmarea valorilor reale care aduc un plus de 
prestigiu onoarei româneøti øi cauzei noastre naflionale, n°a precupeflit nicio 
laudæ pentru d. N. Titulescu.

Evident, omul acesta, încununat de laurii unei imense admiraflii 
internaflionale, n°are nevoie de laudele noastre. Dar tot aøa de evident, 
neînflelegerea din partea noastræ, a celor pentru care el îøi mistuie nervii øi 
îøi sacrificæ o genialæ inteligenflæ diplomaticæ, ar însemna o ingratitudine øi 
o ofensæ.

Din clipa venirii sale în fruntea Ministerului de Externe, ne°am 
stræduit sæ subliniem noul ritm al politicii noastre faflæ de stræinætate, poli
tica scoasæ din pasivitatea de satelit øi îndrumatæ cætre un activism ale cærui 
roade încep sæ devinæ evidente pentru întreaga conøtiinflæ româneascæ.

Pasivitatea noastræ de pânæ ieri poate avea o explicaflie øi o în
dreptæflire: ea însemna o încredere oarbæ în geniul Franflei de a menfline 
echilibrul european consfinflit prin tratate øi garantat de Societatea Nafliu
nilor. Câtæ vreme Franfla se dovedea stæpânæ pe situaflie, România noastræ 
putea sæ doarmæ liniøtitæ. Dar s°a dovedit Franfla stæpânæ pe situaflie? Cu 
durere, pentru somnul liniøtit al României, trebuie sæ constatæm cæ nu s°a 
dovedit.

Continuele biruinfli diplomatice ale Germaniei în recucerirea 
dreptului de egalitate øi în aruncarea balastului obligafliilor de ræzboi în
semnau rând pe rând tot atâtea slæbiciuni øi înfrângeri ale Franflei. Revi
zionismul crescând øi cucerind chiar aderente franceze însemna o nouæ 
descoperire dureroasæ pentru România. Iar când guvernul din Paris era 
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gata sæ ne târascæ într°un pact de neagresiune cu Sovietele, din care România 
n°avea nimic de câøtigat, dar mult de pierdut, d. N. Titulescu a fost nevoit 
sæ ia acea atitudine potrivnicæ atât de categoricæ încât a produs în unele 
cercuri consternare, în altele o profundæ admiraflie pentru limpedea vedere 
øi pentru marele curaj al diplomatului român.

Acel moment trebuie însemnat ca o piatræ de hotar între pasivismul 
nostru de ieri øi activismul diplomatic de azi.

Dupæ el a venit reorganizarea ca mare putere a Micii Înflelegeri. Era 
un mare moment, determinat în fond tot de slæbiciunea marii noastre 
aliate, ca interesele comune ale celor trei flæri sæ fie apærate prin hotærâri, 
prin inteligenflæ øi voinflæ proprie. Oricât de „generoasæ“ ar fi Franfla, nimeni 
nu°fli poate cunoaøte øi apæra propriile tale interese mai bine decât tu însufli. 
Acesta e un principiu de bazæ al acfliunii dlui N. Titulescu.

Ultima lovituræ în aceste evenimente atât de precipitate a fost 
„Clubul pæcii“. Lovitura în special împotriva Ligii Nafliunilor, adicæ a 
ordinei juridice europene. D. N. Titulescu, având ca suport Mica Înflelegere, 
a intervenit din nou cu un succes pe care însæøi presa germanæ i l°a recu
noscut cu elogii. De ce sæ nu remarcæm øi cu aceastæ ocazie slæbiciunea 
Franflei care, abia în ceasul al unsprezecelea, a înfleles sæ ia o atitudine mai 
ræspicatæ faflæ de „Clubul pæcii“?

Singuræ acfliunea dlui N. Titulescu s°a profilat eficace pe fundalul 
european. Pentru a putea fi apærætorul nostru, el s°a fæcut apærætorul 
Societæflii Nafliunilor, ea însæøi ameninflatæ cu moartea.

A distrus d. N. Titulescu „Clubul pæcii“? Am mai scris°o øi atunci: 
nu! Dar a amânat o hotærâre ce ne putea fi funestæ øi a câøtigat timp pentru 
a putea examina situaflia în noua øi dificila perspectivæ.

Situaflia aceasta n°a fost niciodatæ atât de grea. Prin ideea „Clubului 
pæcii“, Societatea Nafliunilor e ameninflatæ chiar de statele care alcætuiesc 
coloanele ei de susflinere: Italia, Anglia, Germania øi… poate Franfla însæøi. 
D. N. Titulescu, apærând Societatea Nafliunilor, apæra de fapt o ordine 
juridicæ pe care aceste Mari Puteri sunt dispuse sæ n°o mai garanteze. Dar 
voinfla manifestatæ în ideea „Clubului pæcii“ e o realitate øi încæ una for
midabilæ.
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Stæm, dupæ toate semnele, în fafla unei noi configuraflii a echilibrului 
european. Niciodatæ n°a fost mai oportun activismul øi libertatea de acfliune 
ce alcætuiesc esenfla politicii internaflionale a dlui N. Titulescu.

Nichifor Crainic

Nichifor Crainic, Activismul dlui Titulescu, în „Calendarul“, 22 aprilie 1933; apud 
Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, Nicolae Titulescu – titanul politicii 
externe româneøti, Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, 
pp. 47–50.

Nichifor Crainic

„Îmbræcat în mantia de flæcæri a conøtiinflei româneøti“

Noi, românii, iubim pacea øi armonia, dar nu putem ceda un singur 
pas din pæmântul nostru; noi recunoaøtem superbele calitæfli ale poporului 
maghiar, dar Ungaria milenaræ nu va mai fi niciodatæ. Ea a ræmas un vis 
utopic, agitat de revizioniøti. Dar un stat aøezat pe temeiul etnic, cum e 
România, nu va consimfli niciodatæ sæ se desfiinfleze pentru a reînvia un 
sinistru strigoi istoric. Adeværurile acestea, care sunt fire de aur toarse din 
caierul sentimentului românesc, d. Nicolae Titulescu le rostea atât de cate
goric øi într°o formæ atât de civilizatæ cum niciodatæ, de la ræzboi încoace, 
vreunul de la Budapesta n°a fost în stare s°o facæ.

Eu sunt de felul meu un entuziast øi, în momentul acela de la 
Cameræ, l°am væzut pe Titulescu încæ o datæ îmbræcat în mantia de flæcæri 
a conøtiinflei româneøti. Este, dacæ voifli, un costum solemn, de zile mari øi 
grave, un costum de misiune. Sunt ani de zile, mai mult decât un deceniu 
mi se pare, de când Titulescu se îmbracæ astfel la Geneva, la Paris, la Londra 
øi în toate conferinflele internaflionale.

El zice aøa: Noi, românii, voim pacea øi armonia Europei prin 
Pactul Societæflii Nafliunilor øi numeroøii pui næscufli din el. Øi înflelege 
astfel: Noi, românii, vrem respectarea graniflelor statului nostru. Cæci, în 
condifliile geneveze, naflionalismul, pentru a fi efectiv, nu se poate exprima 
decât în largi formule internaflionale, care sunt ecourile unor stæri øi unor 
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drepturi consfinflite de tratate øi de pactul genevez, plus adaosurile lui. 
N°am fæcut o anchetæ, dar nu cred ca, dupæ acel moment de elevaflie de la 
Cameræ, sæ fi ræmas vreun român indiferent la marea vibraflie a intransigenflei 
româneøti rostitæ prin glasul ministrului de Afaceri Stræine. […].

Dar ar fi – cum sæ zic? – aproape necuviincios sæ credem cæ asemenea 
atitudini grave øi fundamentale pot fi urnite de°o uøoaræ cochetærie de 
oportunitate. Când curentul naflionalist nu era încæ fluviul de azi, glasul lui 
Titulescu plesnea øi mai tare în urechea Budapestei. E acelaøi român în fafla 
aceleiaøi câinoase absurditæfli maghiare. Øi dacæ e un om urât de moarte în 
Ungaria, cu violenta sælbæticie asiaticæ, ce°a zdrobit pe roatæ sfintele ciolane 
ale unui Horea, fifli siguri, camarazi, acesta e Nicolae Titulescu! Adânc 
impresionantæ pentru noi a fost declaraflia aceea scurtæ, scæpatæ ca un 
geamæt din ceea ce arde ascuns øi dedesubt pentru a da flacæra spiritului 
care se vede:

– Eu stau de ani de zile în tranøeea pæcii!
E o confesiune øi e sufletul întreg al unui neam, care nu prea obiø

nuieøte sæ°øi divulge în agora necazurile „din atelier“, cum ar zice Octavian 
Goga. Cæci tranøeea aceasta, mæcar cæ se numeøte a pæcii, e plinæ de noroaie 
pe care noi nu le øtim, iar pe deasupra ei øuieræ gloanfle pe care noi nu le 
auzim. Øi cine øtie – (eu nu sunt diplomat) – dar poate e mai uøor pentru 
o armatæ întreagæ sæ stea în tranøeea ræzboiului, decât pentru un singur om 
în tranøeea pæcii! Cæci toatæ armata noastræ din tranøeea pæcii se numeøte 
Nicolae Titulescu. […].

Juvenal, În fafla Ungariei, în „Sfarmæ°Piatræ“, an I, nr. 5, 12 decembrie 1935, p. 4.
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Nichifor Crainic

„Singurul nostru om politic care are curajul de a ræspunde 
personal de faptele sale în slujba flærii“

Situaflia specialæ a domnului Nicolae Titulescu de a fi ministru de 
Externe al României færæ partid øi neatârnând de succesiunea guvernelor, 
îi creeazæ acestui om o responsabilitate unicæ.

Pe când ceilalfli miniøtri ai unui guvern sau ai unui regim îøi descarcæ 
responsabilitatea personalæ în anonimatul partidului sau al regimului, el e 
singurul nostru om politic care are curajul de a ræspunde personal de faptele 
sale în slujba flærii. Dar aceastæ situaflie moralæ unicæ, în loc sæ fie exemplaræ 
pentru ceilalfli demnitari sau factori politici de la noi, e adesea convertitæ în 
pretext de criticæ øi de calomnie. De un timp încoace, nimic nu mai merge 
bine în România din pricina lui Nicolae Titulescu. El ocroteøte intrarea 
ovreilor în flaræ; el instituie cenzura øi starea de asediu; el promoveazæ 
miøcarea comunistæ; el interzice curentele de dreapta; el împiedicæ libera 
dezvoltare normalæ a relafliilor noastre internaflionale. Pentru unii dintre 
guvernanflii noøtri, el nu e ministrul României în stræinætate, ci „ministrul 
Ligii Nafliunilor la Bucureøti“.1

Sæ observæm cæ toate aceste calomnii2 se zvonesc din cercurile ofi
cioase ale partidelor democratice de guvernæmânt, dar ele se repercuteazæ 
færæ control øi asupra unei pærfli din credula noastræ opinie naflionalistæ. În 
ce priveøte lumea noastræ naflionalistæ, naivæ, fiindcæ e foarte tânæræ în 
problemele de stat, ea e îndeosebi prada prejudecæflilor asupra dlui Nicolae 
Titulescu, alimentate de calomniile cercurilor democratice.

Poate sæ strige d. Titulescu în plinæ Societate a Nafliunilor, cum a 
strigat: „Capacitatea României de a primi stræini nu mai îngæduie intrarea 
în flaræ a niciunui evreu!“, el va continua totuøi sæ treacæ drept ocrotitorul 
veneticilor, fiindcæ numai aøa se poate acoperi venalitatea organelor de 
control, care îngæduie mereu pripæøirea acestor venetici. Poate sæ dea mi
nistrul de Externe comunicate oficiale cæ n°are niciun amestec în instituirea 
cenzurii de cætre Parlament, el va continua totuøi sæ fie gâdele nevæzut al 
cugetærii politice. În marea publicaflie francezæ „Revue des deux Mondes“ 
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din 15 ianuarie 1934, stæ scris negru pe alb, sub iscælitura dlui René Pinon, 
cine s°a obligat faflæ de Franfla sæ dizolve miøcærile naflionaliste din România, 
totuøi d. Nicolae Titulescu e înfæfliøat ca duømanul de moarte al acestor 
miøcæri. Într°un impresionant interviu, acordat „Universului“ la 18 iulie 
a.c., d. Titulescu a declarat: „Nu sunt comunist; n°am împærtæøit niciodatæ 
aceastæ doctrinæ“, totuøi el e cel care promoveazæ miøcarea iudeo°comunistæ 
din România. Øi aøa mai departe, la nesfârøit.

În ce priveøte Societatea Nafliunilor, suspiciunile capætæ un aspect 
comic. Sæ mæ læmuresc. Sunt unul dintre cei care am criticat necontenit 
instituflia genevezæ. Critica mea e însæ de ordin teoretic.

Baza Societæflii Nafliunilor e un raflionalism francmasonic, pe care îl 
socotesc incapabil sæ ralieze inima popoarelor la idealul unei pæci universale. 
Acesta ar deveni un lucru posibil numai când instituflia genevezæ øi°ar lua 
ca bazæ misticismul creøtin (Vezi eseul Pacifism… din cartea Puncte cardi
nale în haos). Trebuie sæ recunoaøtem însæ cæ nu noi singuri putem modifica 
o realitate internaflionalæ cum e aceasta. Astfel, suntem nevoifli sæ lucræm 
cu ea, aøa cum este. Temelia juridicæ a statului nostru e în tratatele interna
flionale consfinflite de Societatea Nafliunilor. Atâta vreme cât ea ne garanteazæ 
neøtirbirea acestor tratate, suntem nevoifli sæ lucræm cu Geneva. Sunt însæ 
state ale cæror interese naflionale li se par lovite de aceste tratate. Ele iau 
poziflie ostilæ Genevei. În primul rând Germania, care a trebuit sæ iasæ din 
Societate pentru a°øi recuceri pozifliile pierdute ca stat învins.3 În al doilea 
rând Italia, nemulflumitæ cu micile avantagii acordate în raport cu jertfele 
sale imense din ræzboiul mondial. Unor asemenea state instituflia genevezæ 
le garanta o pagubæ permanentæ. Dar nouæ, românilor? În fiinfla ei juridicæ 
actualæ, ea ne garanteazæ graniflele! Avem noi revendicæri împotriva Pactului 
genevez? Nu! Øi totuøi, printr°o absurdæ neînflelegere, bætrânii noøtri naflio
naliøti adoptæ atitudinea Germaniei faflæ de Geneva! Ca øi cum noi am avea 
interes sæ distrugem tratatele ce ne consfinflesc graniflele!

De ani de zile, lupta dlui Nicolae Titulescu la Geneva e pentru a 
menfline Pactul neøtirbit mæcar în ce ne priveøte pe noi. Un talent enorm 
øi un prestigiu personal de ræsunet mondial a pus omul acesta în joc pentru 
a ne apæra graniflele. Øi totuøi, pentru cæ la Geneva teza lui nu poate fi în 
niciun caz teza germanæ, – fiindcæ atunci ar trebui sæ cerem desfiinflarea 
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graniflelor noastre! – bætrânii noøtri naflionaliøti îl suspecteazæ de lipsæ de 
patriotism. Ni se pare un lucru stupid de neserios øi de uøuratic.

Rafliunea de a fi a revistei „Sfarmæ°Piatræ“ e sæ apere naflionalismul 
românesc de atacurile democrafliei øi ale iudeo°comunismului, sæ vegheze 
cu orice risc ca acest naflionalism sæ nu fie falsificat de impostorii øi de 
oportuniøtii de ultima oræ, sæ°i clarifice pe cât se poate problemele specifice 
øi sæ spulbere o serie de prejudecæfli moøtenite de la cei bætrâni. Pentru 
aceste lucruri, se cere onestitate de convingeri øi desævârøitæ independenflæ 
de gândire. „Sfarmæ°Piatræ“ e, dupæ expresia fericitæ a directorului sæu, 
autocefal. Considerentele de grupare politicæ, în care suntem încadrafli, 
trec pentru noi pe planul al doilea. În primul rând ne intereseazæ spiritul 
nou, valorile generale pe care el se întemeiazæ øi formele politice øi sociale 
în care el trebuie sæ se încarneze. Pentru noi, spiritul de aderenflæ la miøcare 
nu însemneazæ spirit partizan. Spiritul partizan pretinde reproducerea 
tale°quale4 a ceea ce spune „øeful“. Dacæ el a rostit o absurditate, partizanul 
trebuie s°o aplaude øi s°o reproducæ fonografic. Astfel se creeazæ prejudecæflile 
care falsificæ o miøcare politicæ øi o îndrumeazæ adesea în mod greøit. 
Spiritul autocefal în care lucræm noi e unul de colaborare, de întregime, de 
clarificare øi chiar de rectificare când e nevoie. El a dat pânæ azi roade bune 
miøcærii naflionaliste în general øi va mai da. Suntem, bunæoaræ, mândri cæ 
noi singuri am clarificat atitudinea cu adeværat naflionalistæ faflæ de agitaflia 
oportunistæ a dlui Vaida. Cei care n°au væzut încæ adeværul vor avea ocazia 
sæ°l vadæ în curând. Suntem tot aøa de mândri cæ am semnalat absenfla ideii 
de latinitate dintr°o anumitæ doctrinæ naflionalistæ. Sub presiunea adeværului 
rostit de noi, cei vizafli au început sæ se rectifice. Suntem, de asemenea, 
mândri cæ am pus în circulaflie o valoare de mæsura genialæ a lui Nicolae 
Paulescu5. Foøtii lui frafli de luptæ, care îl ignoreazæ sistematic dupæ moarte, 
au început sæ°l comemoreze. E bine øi e frumos, dar trebuie sæ recunoaøtefli 
cæ e „Sfarmæ°Piatræ“.

În acelaøi spirit de onestitate øi de independenflæ am vorbit øi vom 
vorbi despre d. Nicolae Titulescu øi politica sa. Pentru urmætoarele motive 
simple øi limpezi ca lumina soarelui:
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Dintre tofli oamenii care se agitæ în politica noastræ sau deflin dem
nitæfli în stat e singurul care are un mare prestigiu în stræinætate, atât printre 
prietenii, cât øi printre adversarii României. Politica noastræ externæ se 
întemeiazæ mai puflin pe prestigiul României øi mai mult pe prestigiul sæu 
personal. Când d. Titulescu nu e la Externe, vine… prinflul Ghyka6 sau… 
d. G. Mironescu! Grupærile naflionaliste au øi ele mironeøtii øi prinflii lor, 
dar boare de tituleøti nu prea se simte la niciuna.

Nefiind om de partid, neangajat nici la stânga, nici la dreapta, 
d. Nicolae Titulescu e disponibil în sensul cel mai cuviincios al cuvântului. 
Absolut nimeni dintre noi nu cunoaøte ca dânsul meandrele diplomafliei 
internaflionale.

E românul reprezentativ al spiritului nou. În politica externæ, mai 
mult decât oricare naflionalist de°ai noøtri. Øi fiindcæ afirmaflia aceasta sunæ 
în contradicflie cu convingerile multor naflionaliøti, sæ cæutæm a o læmuri.

Într°adevær, tendinflele politicii noastre externe se pot simplifica în 
douæ direcflii: filofranceze øi filogermane. Cele douæ mari popoare în con
flict permanent, Franfla øi Germania, care n°au ajuns încæ la o formulæ de 
concordie, atrag într°o parte sau în cealaltæ preferinflele româneøti. Cu 
Franfla simpatizeazæ democraflia româneascæ; cu Germania, naflionaliøtii 
stil veacul al XIX°lea. În simpatia lor pentru Franfla, democraflii noøtri îøi 
însuøesc toate tezele pariziene împotriva Germaniei, teze care nu ne privesc 
pe noi direct întru nimic. În simpatia lor pentru Germania, naflionaliøtii 
bætrâni îøi însuøesc toate tezele Berlinului împotriva Parisului, teze care, 
iaræøi, nu ne privesc pe noi întru nimic. Pe lângæ aceasta, naflionaliøtii 
bætrâni aduc în favoarea filogermanismului un argument de o delicioasæ 
naivitate: Franfla e filosemitæ, zic ei, pe când Germania e antisemitæ; o 
raliere la Germania ne va aduce ajutorul acesteia la eliminarea jidanilor din 
România.

Mærturisesc cæ ceva mai naiv n°am întâlnit în „doctrina“ acestor 
naflionaliøti. De ce? Realitatea ne stæ în faflæ. Germania se dovedeøte exem
plar de antisemitæ la ea acasæ. Dar în afaræ de hotarele ei, problema îi este 
cel puflin indiferentæ. Ungaria, de pildæ, e naflionalistæ øi antisemitæ øi se 
scaldæ în apele germane. Ar putea sæ ne precizeze cineva întrucât îi ajutæ 
Germania sæ°øi rezolve problema antisemitæ? Eu afirm ceva mai mult: 
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dincolo de hotarele ei, Germania n°are niciun interes sæ facæ antisemitism. 
Ea træieøte din exportul produselor sale industriale. Are deci nevoie de 
agenfli de desfacere în toatæ lumea. Aceøti agenfli au fost øi sunt în majoritate 
evrei. Chiar sub regimul hitlerist. Examinafli situaflia din România øi vefli 
vedea cæ nimic nu s°a schimbat în ordinea reprezentanflilor comerciali ai 
caselor germane de export: sunt tot evreii care au fost mai înainte. Acum 
trei ani, am stat de vorbæ cu trimiøii oficiali ai celui de°al Treilea Reich 
venifli în România sæ încheie convenflia comercialæ cu noi. Îi însoflea din 
Berlin pentru a°i introduce în ministerele noastre de resort un evreu, Kitzes, 
redactor la „Adeværul“. Øi cine credefli cæ au fost împuternicifli ca repre
zentanfli ai lor în România? Fraflii Halpern, evrei, cum fuseseræ øi mai 
înainte! Obiectând berlinezilor, care erau hitleriøti feroci, lucrurile acestea, 
ei mi°au ræspuns: Geschäfte sind Geschäfte, Herr Professor!7

Øi când te gândeøti cæ bætrânii noøtri naflionaliøti, care cred cæ tot ce 
zboaræ se mænâncæ, aøteaptæ rezolvarea problemei noastre evreeøti de la o 
alianflæ cu Germania…

În rezumat, francofilii democrafli, filogermani vechii naflionaliøti, øi 
unii øi ceilalfli reprezintæ pentru noi o mentalitate servilæ, care aparfline 
unui anume trecut øi pe care noi o numim stil veacul al XIX°lea. Ea îøi are 
izvorul într°o neîncredere în propriile noastre forfle, mærturisitæ sau nu, dar 
moøtenitæ din vremea tributurilor sau a suzeranitæflilor. Vremea aceea a 
trecut; mentalitatea a ræmas. Filofrancezi øi antigermani sau germanofili øi 
antifrancezi e un fel de a vorbi al românilor care n°au ajuns încæ la conøtiinfla 
unei politici autonome, întemeiatæ pe încrederea în puterile noastre øi în 
destinul nostru propriu. A cæuta sæ dezlegæm problemele casei noastre 
româneøti prin ajutorul pe care îl cerøesc la Paris oameni ca domnii Lupu 
øi Madgearu, sau pe care îl speræ de la Berlin bætrânii noøtri naflionaliøti, 
iatæ o mentalitate deopotrivæ de nedemnæ pentru marea noastræ Românie 
øi de contradictorie cu spiritul nou care trebuie s°o însuflefleascæ. Ea e 
totuna cu acele ridicole formule de care se speriau paøoptiøtii øi cu care 
încearcæ încæ sæ ne sperie presa evreiascæ de la noi: „Ce va zice Europa? Ce 
va zice stræinætatea?“.

Spiritul nou al naflionalismului este acela de autonomie øi de suve
ranitate naflionalæ. Dupæ ræzboi, l°a practicat un singur român: Ionel 
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Brætianu8. Dupæ el, îl formuleazæ al doilea român: Nicolae Titulescu. 
Amintifli°væ de acest pasagiu, pe care niciun alt demnitar n°a fost în stare 
sæ°l rosteascæ øi pe care ministrul nostru de Externe a flinut sæ°l accentueze9 
tocmai în prezenfla ambasadorului francez, d. d’Ormesson10, la plecarea lui 
din România:

„Românii, ca toate popoarele care øi°au cucerit recent independenfla, 
sunt cu înverøunare geloøi de tot ce priveøte libertatea lor de a iubi, de a 
gândi øi de a lucra. Românii vor sæ toarne ei propriile lor tipare naflionale 
øi sunt foarte sensibili la gândul cæ, fæcând ceea ce fac, s°ar putea crede cæ 
imitæ pe cineva. Românii concep ei înøiøi interesele lor politice, ca øi fran
cezii, dar voiesc ca ceea ce fac sæ aparæ ca o acfliune concordantæ, pe care o 
doresc din toatæ inima, iar nu ca o acfliune dependentæ, pe care o resping 
ca necorespunzætoare demnitæflii lor naflionale“.

Sæ recunoaøtem cæ acesta e un stil cu totul nou, mai ales în limbajul 
nostru diplomatic, atât de servil pânæ mai ieri øi pasiv pânæ la amorfism. El 
introduce în politica de raporturi internaflionale principiul activ al con
øtiinflei proprii, al simflului de demnitate naflionalæ, al inifliativei øi al 
încrederii în noi înøine. El ne contureazæ ca individualitate etnicæ øi politicæ 
în raport cu stræinætatea.

În legæturæ strânsæ cu aceastæ declaraflie, stæ urmætoarea mærturisire 
de credinflæ pe care d. Nicolae Titulescu o rostea11 faflæ de nunfliul papal:

„Sunt, Monseniore, un credincios. Aparflin Bisericii ortodoxe auto
cefale române øi înfleleg sæ nu mæ abat niciodatæ de la doctrinele øi dis
ciplinele ei“.

Nu ne amintim ca un diplomat român sæ fi vorbit vreodatæ în acest 
mod, conturând specificul nostru religios în raport cu romano°catolicismul. 
Stilul acesta nou, determinat de sentimente intime øi adânci, pe care 
n°avem niciun drept sæ le punem la îndoialæ, corespunde totdeodatæ reali
tæflii profunde a sufletului nostru românesc, realitate etnicæ øi religioasæ în 
acelaøi timp. Oltenia dârzæ totdeauna în românismul ei necorupt, Oltenia 
plinæ de biserici øi de troifle se rosteøte în asemenea declaraflii. Paznic al 
graniflelor noastre politice, prin acea înfruntare continuæ, vigilentæ øi bær
bæteascæ a revizionismului maghiar øi prin acea savantæ opoziflie la încercærile 
unor mari puteri de a modifica în defavoarea noastræ articolele respective 
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din Pactul Societæflii Nafliunilor, d. N. Titulescu contureazæ, pentru întâia 
oaræ în domeniul politicii externe, fizionomia noastræ proprie, ca români, 
cu specificul conøtiinflei noastre øi îndreptæflitele noastre veleitæfli de suve
ranitate. Prin el, am depæøit în domeniul internaflional o fazæ de pasivitate 
amorfæ, când România nu era decât o traistæ cu merinde pentru alflii, 
atârnatæ de umærul uneia sau alteia dintre Marile Puteri.

Politica francofilæ øi antigermanæ sau germanofilæ øi antifrancezæ, 
de care vorbesc încæ deopotrivæ democraflii øi bætrânii naflionaliøti, este 
expresia unui servilism pasiv øi anacronic, care nu mai corespunde însem
nætæflii internaflionale a României Mari. Principiul unei suverane autodeter
minæri, cerut de demnitatea noului stat românesc, trebuie s°o înlocuiascæ. 
Nu væd de ce sæ nu ne desfacem de prejudecæflile moøtenite de la „øefii“ 
vechii mentalitæfli øi de ce sæ nu recunoaøtem cu profundæ satisfacflie cæ 
noul spirit a fost inaugurat de d. Nicolae Titulescu. Personalitatea sa øi 
prestigiul internaflional de care se bucuræ, în urma atâtor misiuni grele 
îndeplinite cu succes, trebuiau sæ°l ducæ la acest îndreptæflit orgoliu de a 
asigura patriei sale un rol activ øi demn. „Ca român, zice dânsul, næscut din 
pærinfli români, crescut la øcoala lui Take Ionescu øi a lui Vintilæ Brætianu, 
fac din naflionalismul românesc o dogmæ atât în afaræ, cât øi înlæuntru. Nu 
dau dreptul nimænui din afaræ sæ se amestece în treburile noastre læuntrice; 
cer, dimpotrivæ, ca directivele politicii noastre interne sæ fie pur româneøti. 
Cu aceastæ concepflie øi în acest spirit am condus politica externæ a flærii øi 
afirm cæ i°am asigurat o independenflæ cu privire la înrâuririle din afaræ, 
care n°a fost niciodatæ depæøitæ în trecut. Dar tocmai pentru cæ vreau ca 
românul sæ fie stæpân la el acasæ, doresc sæ gæseascæ el singur, în deplina lui 
suveranitate, normele cele mai bune pentru pæstrarea unitæflii noastre 
naflionale.“

Pentru România, desigur, normele cele mai bune ale interesului 
naflional nu stau în a face din stat un fel de cuptor pe roate al lui Nastratin 
Hogea12, pe care sæ°l întoarcem dupæ capricii individuale, când spre apus 
øi când spre nord. Interesul României, care nu are revendicæri teritoriale, 
adicæ intenflii agresive, nu e sæ se alieze cu unii împotriva altora, adicæ sæ se 
facæ slugæ unei puteri pentru a cædea jertfæ puterii centrale, ci sæ°øi lærgeascæ 
cercul marilor prietenii pânæ la neutralizarea completæ a duømanilor ei 
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nedomolifli. Insule de vræjmæøie, ræmase în mijlocul Micii Înflelegeri øi al 
Înflelegerii Balcanice, Ungaria øi Bulgaria nu însemneazæ pentru noi mari 
îngrijoræri prin ceea ce ele reprezintæ ca forfle proprii. Dar pot însemna, 
într°adevær, mari îngrijoræri prin puterile susflinætoare ce le°ar sta în spate. 
Pentru România e deci o necesitate de viaflæ neutralizarea Ungariei øi a 
Bulgariei prin încheierea de acorduri serioase øi durabile cu Italia øi cu 
Germania. În ordinea diplomaticæ, aceasta e, desigur, problema cea mai 
urgentæ de dezlegat. Ea e mult mai complicatæ øi mai delicatæ decât øi°o 
închipuie simplismul unora dintre noi. Apropierea de Germania øi de Italia 
n°ar putea însemna în niciun caz ruperea reflelei de pacte existente în care 
e flesutæ politica externæ a României. Ea trebuie sæ fie ca o completare a 
acestei reflele. Dar tocmai aici stæ marea dificultate ce se ridicæ în calea unei 
înflelegeri italo°române øi germano°române. Dupæ pærerea noastræ, dificul
tatea nu o reprezintæ în atâta mæsuræ Ungaria sau Bulgaria, cât anumite 
aliate ale noastre øi vecine teritoriale, ce stau între noi øi Italia sau între noi 
øi Germania. A pæræsi aceste alianfle pentru înflelegerile noi pe care le dorim, 
ar însemna sæ ne transformæm prietenii în duømani. Øi nu este acesta 
interesul nostru.

Interesul nostru este ca, la prieteniile actuale, sæ adæugæm prietenia 
italo°germanæ. Avem impresia cæ tocmai aceasta e problema care munceøte 
pe d. Nicolae Titulescu, în special de la o vreme încoace. Ea e atât de 
însemnatæ pentru siguranfla României, încât afirmarea spiritului de suve
ranitate naflionalæ e tot ce poate fi mai necesar pentru a o dezlega. Dar 
dezlegarea acestei probleme, pe care democraflii noøtri o evitæ, iar naflionaliøtii 
noøtri o preconizeazæ, va însemna încununarea operei diplomatice a dlui 
Nicolae Titulescu prin cea mai strælucitæ dintre victoriile sale.

Geniul sæu stæ astæzi în fafla acestui nod gordian. În asigurarea pe 
care ne°o dæ cæ politica externæ a României e mai independentæ ca niciodatæ, 
noi descifræm o preocupare øi o pregætire în acest sens. Interviul acordat 
marelui ziar „Universul“ o rosteøte de altfel mai precis decât oricând: 
„Dacæ vreau prietenia cu URSS, vreau însæ øi prietenia Italiei øi prietenia 
Germaniei. Cea cu Italia este atât de mult în simflæmântul nostru, încât 
este inutil sæ insist. În ce priveøte Germania, îmi reamintesc cu plæcere pri
mirea ce mi s°a fæcut la Berlin în 1929, cu prilejul conferinflei mele13 de la 
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Reichstag“ – primire care a fost, precum se øtie, extraordinar de cælduroasæ, 
deøi d. Titulescu venea la Berlin prin Paris. „Dacæ ea doreøte pacea, nu væd 
pentru ce nu aø avea pentru Germania sentimente de o realæ prietenie.“

Se øtie, de altfel, cæ nu o datæ ministrul nostru a numit politica 
externæ a dlui Adolf Hitler „o politicæ genialæ“.14

Spiritul acesta cu totul nou, în care evolueazæ activitatea diplomaticæ 
a dlui Titulescu, urmæreøte încadrarea completæ øi siguræ a României în 
ansamblul vieflii europene. El e nou întrucât a depæøit prejudecæflile servile 
ale trecutului de orientare prin filo øi prin anti. El e nou fiindcæ nu mai 
vrea o Românie satelit al unui astru contra altui astru, ci o Românie 
coordonatæ în marea constelaflie a Continentului, aøa cum cere demnitatea 
ei de stat cu 20 de milioane de suflete øi interesul ei de viaflæ suveranæ.

În logica acestui spirit se încadreazæ noua øi, pentru mulfli, sur
prinzætoarea problemæ a Comisiei Europene a Dunærii, ridicatæ pe larg în 
ziarul „Le Temps“15. Acum trei ani, noi am pus, prin ziarul „Calendarul“, 
cu toate datele øi în toate amænuntele ei, aceastæ problemæ, prin studiile 
foarte documentate, publicate acolo de profesorul gælæflean Grigore Cotlaru16 
øi prin articolele mele. Arætam cæ aceastæ comisie, care e un adeværat stat 
stræin în statul nostru, stæpânæ pe Gurile Dunærii, e o mare ofensæ pentru 
suveranitatea noastræ naflionalæ øi, în concluzie, ceream suprimarea ei. 
Exact acelaøi lucru cere astæzi d. Nicolae Titulescu în spiritul politicii sale 
de independenflæ naflionalæ øi într°un moment diplomatic devenit prielnic 
prin rezolvarea chestiunii strâmtorilor turceøti în favoarea Turciei.

Liniile spiritului nou, inaugurat de D°Sa, se desemneazæ astfel cu 
limpezime øi cu vigoare.

Spiritul acesta nou apare în opoziflie cu vechiul spirit satelit, care 
încæ mai dominæ mentalitatea politicæ din flara noastræ. Noua generaflie 
naflionalistæ e chematæ sæ lupte mai ales împotriva spiritului satelit, care n°a 
putut concepe decât o Românie care suportæ influenflele din afaræ, o 
Românie pasivæ øi subordonatæ, care ascultæ ce i se sugereazæ øi îndeplineøte 
ce i se porunceøte. Aducefli°væ aminte de anul 1932, când prinflul Ghyka 
era ministru de Externe øi când o delegaflie germanæ, care venea sæ încheie 
cu noi o convenflie comercialæ, a fost opritæ sæ intre în flaræ, fiindcæ aøa ni 
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se poruncise în ultimul moment. Spiritul satelit e tot ce poate fi mai 
primejdios pentru normala dezvoltare a flærii noastre. El ucide inifliativele 
creatoare øi circumscrie forfla naflionalæ într°un rol de cameleonism nedemn 
øi steril. Nicio încredere în noi nu se poate ivi în acest climat al subordinei 
øi al servilismului. Spiritul satelit ne°a dus la acea catastrofæ a economiei de 
stat, rezultatæ din regimul concesiunilor naflional°flæræniste, despre care am 
vorbit în numærul trecut al acestei reviste, øi care e însæøi negarea capacitæflii 
noastre de a træi øi de a ne conduce ca români.

Naflionalismul e un stil de viaflæ proprie. Iar stilul românesc nu°l 
poate crea decât omul românesc. Datoria noastræ, a tuturor celor care ne 
simflim naflionaliøti de stilul veacului nostru, e sæ luptæm împotriva spiritului 
satelit ori de unde ar veni øi ori în ce domeniu ar vrea sæ se afirme, precum 
o egalæ datorie este aceea de a semnala øi de a susfline spiritul nou ori de 
unde ar veni el. Cæci spiritul nou sau stilul nou e concordanfla cu propriul 
nostru geniu naflional.

Spiritul satelit ne°a degradat la un rol de obiect al istoriei, adicæ la 
rolul de a suporta sau de a mima istoria creatæ de alflii. Spiritul nou, de 
încredere în puterile noastre, vrea sæ transforme România în subiect de 
istorie, în factor care sæ creeze din sine propria sa istorie sau propriul sæu 
destin. Øi când un om de mæsura øi de prestigiul dlui Nicolae Titulescu 
afirmæ acest spirit nou în domeniul politicii noastre externe, el se gæseøte în 
perfect paralelism cu viguroasa tendinflæ læuntricæ a generafliei tinere.

Mai mult nu°i putem cere.

Nichifor Crainic, Nicolae Titulescu, în „Sfarmæ°Piatræ“, an II, nr. 37, 6 august 

1936, pp. 2–3.

NOTE

1 Referire transparentæ la A.C. Cuza, ale cærui aserfliuni privind politica titulescianæ sunt la 
îndemâna cititorului în paginile acestui volum.

2 Cf. Ioan Scurtu, Poziflia partidelor politice faflæ de activitatea diplomaticæ a lui N. Titulescu 
(1932–1936), în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 
1982, pp. 233–252.
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3 La 14 octombrie 1933, Germania hitleristæ se retrage de la Conferinfla dezarmærii øi pæræseøte 
Societatea Nafliunilor.

4 Aøa cum este, neschimbat. (lat.)
5 Nicolae Paulescu (1869–1931). Fiziolog român. Profesor universitar la Bucureøti. Unul 

dintre precursorii descoperirii insulinei.
6 Dimitrie I. Ghika (Ghica, Ghyka).
7 Afacerile sunt afaceri, domnule profesor! (germ.)
8 Ion I.C. Brætianu.
9 Discurs rostit de Nicolae Titulescu la dineul oficial oferit, la 15 iunie 1936, în onoarea lui 

André Lefèvre d’Ormesson, trimisul extraordinar øi ministrul plenipotenfliar al Franflei la 
Bucureøti, cu ocazia încheierii misiunii sale în România – „Universul“, 17 iunie 1936.

10 André Lefèvre d’Ormesson.
11 Discursul rostit de Nicolae Titulescu la dineul oficial oferit, la 17 iunie 1936, în onoarea 

lui Valerio Valeri, nunfliul apostolic al Sf. Scaun la Bucureøti, cu ocazia încheierii misiunii sale în 
România – „Universul“, 19 iunie 1936.

12 Nastratin Hogea. Personaj legendar, erou a numeroase povestiri populare øi anecdote de 
sursæ arabæ øi persanæ, de unde a trecut øi în folclorul balcanic.

13 La 6 mai 1929, la invitaflia Comitetului pentru Înflelegere Internaflionalæ din Germania, 
Nicolae Titulescu rosteøte la Berlin, în Reichstag, conferinfla Dinamica Pæcii.

14 O evidentæ scoatere din context øi exagerare incredibilæ din partea lui Nichifor Crainic. 
Politica agresivæ, revanøistæ a Germaniei hitleriste a fost respinsæ øi condamnatæ de cætre Nicolae 
Titulescu, considerat de cætre fruntaøii regimului de la Berlin, în frunte cu Hitler, drept principalul 
lor inamic; poziflia ireconciliabilæ, susflinutæ atât pânæ la demitere, cât øi dupæ demiterea omului 
politic øi diplomatului român.

15 Într°un interviu acordat la 29 iulie 1936 ziarului „Le Temps“, Nicolae Titulescu formuleazæ 
cererea României de suprimare a Comisiei Europene a Dunærii, demonstrând incompatibilitatea 
între funcfliile acesteia øi suveranitatea statului român.

16 Grigore Cotlaru (1899–1970). Profesor de istorie la Galafli. Director al Gimnaziilor din 
Sulina øi Galafli øi al Cæminului „Dr. C. Angelescu“, Galafli. Preøedinte al Universitæflii Populare 
(1930–1934) øi al Asociafliei profesorilor secundari Galafli. 

Nichifor Crainic

„Nicolae Titulescu n°a fost un simplu executor în politica externæ, 
ci un mare inifliator øi un animator færæ egal al ei“

Înlocuirea dlui Nicolae Titulescu de la conducerea Afacerilor 
Stræine ale României e un fapt neaøteptat øi susceptibil de variate interpretæri. 
Procedeul neuzitat øi senzaflional al acestei înlocuiri a uimit pe toatæ lumea, 
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în flaræ øi în stræinætate. E inutil sæ discutæm acum acest procedeu. Oricât 
de izbitor ar fi, el intræ de altfel într°o manieræ generalæ de a lucra specificæ 
guvernului de doi ani øi jumætate încoace. La timpul potrivit, care nu e în 
niciun caz cel de azi, vom pune în adeværata ei luminæ aceastæ manieræ de 
a guverna øi roadele pe care le°a dat.

Azi sæ læsæm la o parte chestiunile de culise de unde ies mereu atâtea 
surprize uluitoare, sæ aderæm la mulflumirile guvernului, trimise postum 
dlui Nicolae Titulescu pentru serviciile aduse patriei, øi sæ acceptæm chiar 
motivarea înlocuirii sale, care ar fi aceea cæ un guvern trebuie sæ fie omogen 
mæcar în clipa când a intrat în agonie. Acestea sunt chestiuni de ordin 
intern øi, poate, de ordin foarte mærunt.

Pe planul întâi ræmâne desigur problema politicii externe.
D. G. Tætærescu, cæruia adversarii infami îi pot contesta orice cali

tate, afaræ de aceea a îndræznelii sistematice în lovituri senzaflionale, reapærut 
în fruntea guvernului de agonie, pe care îl numeøte cu o expresie melancolicæ: 
„guvernul ultimei etape“, a declarat cæ d. N. Titulescu n°a fost decât un 
executor al directivelor de stat în politica externæ øi cæ aceste directive ræmân 
absolut neschimbate chiar dupæ înlocuirea titularului de la Externe. Ar 
reieøi din aceastæ declaraflie ministerialæ cæ politica dlui N. Titulescu a fost 
foarte bunæ de vreme ce ea va ræmâne aceeaøi, dar numai persoana sa n°ar 
fi bunæ de vreme ce a fost înlocuitæ.

Mærturisim cæ nu prea înflelegem logica acestei judecæfli. S°o accep
tæm însæ øi sæ ne silim a fi de acord cu d. G. Tætærescu.

Prin urmare, persoana n°a fost bunæ øi trebuia înlocuitæ cu altæ 
persoanæ mult mai bunæ. Dacæ persoana care nu e bunæ se numeøte Nicolae 
Titulescu, persoana care a fost gæsitæ foarte bunæ se numeøte Victor 
Antonescu. Noi îl øtim pe d. Victor Antonescu: un om mititel de staturæ øi 
foarte mediocru de stat. În flaræ, numele acesta nu spune absolut nimic 
deosebit, iar bætrânul politician nu are nici mæcar avantajul tinereflii debu
tante, capabilæ sæ sugereze aprehensiuni favorabile stræinætæflii. Cæci, în 
definitiv, politica externæ se face în raport cu stræinætatea, care se intere
seazæ într°o mæsuræ enormæ de persoana celui ce o reprezintæ. La depar
tamentele interioare, noi, românii, care am dat dovada unei infinite puteri 
de a îndura øi de a înghifli, putem suporta pe oricine, øi de ce nu pe miniøtrii 
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dlui G. Tætærescu: asta ne priveøte numai pe noi. Pe titularul Externelor 
însæ nu°l suportæm numai noi; îl suportæ sau trebuie sæ°l suporte øi stræ
inætatea interesatæ deopotrivæ cu noi în lucrurile ce ne sunt comune sau în 
lucrurile ce ne despart. Lucrurile, care sunt comune României cu o parte 
din statele europene, øi lucrurile care o despart de alte state træiesc azi cu un 
grad de intensitate maximæ, excepflionalæ, pe planul vieflii internaflionale. 
Toatæ lumea øtie cæ normalul raporturilor internaflionale e sæltat cu fiecare 
zi în excepflional øi coarda lui ameninflæ sæ plesneascæ în orice moment. 
Situaflia europeanæ trece printr°o perioadæ de fierbere extrem de gravæ øi 
aceasta constituie marea neliniøte a unor state insuficient pregætite pentru 
eventualul ræzboi, cum e bunæoaræ România.

Într°o situaflie excepflionalæ, conducætorul politicii externe se impu
ne sæ fie øi el un excepflional. La o înarmare militaræ, care se gæseøte abia la 
alfabetul tehnicii moderne, trebuie sæ corespundæ cel puflin un om înarmat 
cu uneltele diplomafliei. Ar putea contesta cineva din România cæ omul cel 
mai bine înarmat în aceastæ direcflie e însuøi Nicolae Titulescu? Are cineva 
curajul sæ afirme cæ, în schimb, d. Victor Antonescu îl prevaleazæ printr°o 
misterioasæ inteligenflæ øi pregætire? Faptul cæ se gæseøte „omogen“ cu d. 
Tætærescu, – ceea ce, evident, nu era d. Titulescu, – este oare suficient pen
tru a°l transforma peste noapte într°un cancelar pe mæsura situafliei grele 
din acest moment?

Un asemenea curaj iatæ cæ°l are cineva; e presa ovreiascæ. Ieri adula 
pe d. Titulescu færæ mæsuræ. Astæzi aduleazæ în aceeaøi mæsuræ pe d. Victor 
Antonescu. Ni se pare cæ motivul acestei schimbæri de obiectiv al tæmâierii 
nu are nimic a face cu problemele politice externe. A plecat avantagiul, 
vine avantagiul; aceasta e lucrul principal.

Sentimentul românesc de recunoaøtere a valorilor trebuie însæ sæ 
facæ dreptate celui lovit. Recunoøtinfla patriei nu se manifestæ cu picioare 
în spate. Nicolae Titulescu n°a fost un simplu executor în politica externæ, 
ci un mare inifliator øi un animator færæ egal al ei. El era prestigiul însuøi al 
acestei politici, cu personalitatea sa care îøi arunca umbra departe, peste 
hotarele flærii .Gloria lui internaflionalæ era mândria naflionalæ. Pânæ la acest 
prestigiu nu ne va ridica niciodatæ vreun om, a cærui staturæ piticæ nici n°o 
pot vedea vecinii de peste gardul graniflelor.
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Pe urma sa ræmâne un sistem de alianfle øi acorduri internaflionale, 
unele duse de dânsul la desævârøire, altele næscute din strategia sa diplomaticæ. 
O uriaøæ operæ de încadrare pacificæ a României în ansamblul european. 
Am semnalat în aceastæ revistæ, cu toatæ obiectivitatea øi prudenfla necesaræ, 
perspectivele ce se deschideau de rotunzire a acestei opere. Ea trebuia sæ 
creascæ potrivit unei tactice personale de câøtigare a terenului pas cu pas. 
Scopul ei era neutralizarea duømanilor vecini øi permanenfli prin apropierea 
noastræ, pe cât e posibil, de toate Marile Puteri determinante în viafla 
internaflionalæ.

Nu e o problemæ, ci un complex de probleme suspendate dintr°odatæ 
în vânt. Mæsura lor e prea mare pentru puterile unui nou venit, cæruia 
numai pentru a se iniflia în ele îi trebuie un timp foarte îndelungat. Sistemul 
acesta de a înlocui capacitæflile pufline pe care le mai avem, prin debutanfli 
la sfârøitul vieflii, e plin de riscuri, dacæ nu va trebui cumva sæ°l plætim 
foarte scump.

Politica noastræ externæ a intrat în impas.
Nu va trece mult øi Nicolae Titulescu va trebui sæ fie rugat de 

iertare.

N[ichifor] C[rainic], Concedierea dlui N. Titulescu, în „Sfarmæ°Piatræ“, an II, 

nr. 41, 3 august [septembrie] 1936, p. 11.

Nichifor Crainic

Elogiul naivitæflii

N°am judecat motivele pentru care d. Nicolae Titulescu nu mai e 
conducætorul politicii externe a României. Øi nici nu le judecæm, pentru cæ 
nu le cunoaøtem. Ne°am exprimat numai profundul regret al faptului 
împlinit, care însemna øi va continua sæ însemne o imensæ pagubæ pentru 
interesele internaflionale ale flærii noastre. În sentimentul acesta, rostit 
ræspicat øi færæ reticenfle, dupæ felul nostru de a vorbi øi de a gândi, n°am 
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fost izolafli. Tot ce este conøtiinflæ româneascæ îngrijoratæ s°a miøcat la fel 
cu noi.

Aici nu era vorba de un om de partid opus altor partide, ci de un 
om izolat mai presus de cluburile politice, dæruit de douæ decenii încoace 
exclusiv intereselor din afaræ ale României. Restricfliunile de partid aici 
puteau sæ nu°øi exercite acfliunea de schilodire a judecæflii asupra unei 
personalitæfli de o valoare atât de reprezentativ româneascæ.

Sentimentul flærii nici el n°a ræmas izolat. „Præbuøirea“ dlui Nicolae 
Titulescu a stârnit un ecou nemæsurat în toate flærile Europei. Dupæ cum 
ne sunt prietene, duømane sau indiferente, pærerile lor s°au rostit din plin. 
Pæreri de ræu øi nedumeriri de o parte; jubilæri øi satisfacflii diabolice de altæ 
parte. Ungaria îndeosebi nu øi°a putut stæpâni un flipæt turanic de bucurie 
cæ „duømanul ei cel mai mare“ a fost trântit la pæmânt. Semnificative între 
toate au fost pærerile presei germane: unele având nota ascuflitæ a unor 
critici necruflætoare, altele elogii maxime pentru personalitatea fostului mi
nistru român, care „înseamnæ o pierdere nu numai pentru politica României, 
dar øi pentru politica Europei în general“. (Suntem siguri cæ ziarele berli
neze, care se exprimau în mod elogios, erau mult mai bine informate asupra 
planului de activitate al dlui Titulescu, suspendat azi în væzduh.)

Dar din pærerile amestecate, ce°au izbucnit atunci în largul Europei, 
noi, românii, am putut înflelege un lucru în plus. Øi anume cæ: admiratori 
sau adversari, nimeni n°a tægæduit valoarea excepflionalæ a acestui om, dar 
tofli i°au recunoscut rolul covârøitor, pe care l°a jucat în domeniul inter
naflional, parcelat de nevæzutele sârme ghimpate ale diplomafliei. Însæøi 
satisfacflia diabolicæ a adversarilor nu era, în fond, decât un elogiu întors pe 
dos. În flaræ, noi nu cunoaøtem încæ decât în infimæ parte vasta muncæ 
internaflionalæ a dlui Titulescu øi n°avem nici pe departe mæsura în care 
strælucita lui inteligenflæ s°a amestecat, determinantæ, în mai toate actele 
politicii europene. S°a spus despre el cæ e un reclamagiu fiindcæ se lasæ 
fotografiat cu gazetæraøii ultimelor fifluici din flaræ sau ai marilor fifluici din 
stræinætate. Dincolo de aceste fleacuri însæ, omul acesta n°a divulgat 
nimænui nimic din marele sæu aport în politica europeanæ. E probabil o 
chestiune de memorii personale øi de un moment, care n°a sosit, al 
publicitæflii lor.
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Afectat însæ peste mæsuræ a fost cel lovit. Sæ ne ierte d. Nicolae 
Titulescu, dar cu acest prilej s°a arætat o fire slabæ. Sensibilitatea sa, ascuflitæ 
la extrem de suferinflele unui organism fizic în permanenflæ bolnævicios, n°a 
putut rezista. Ea øtiuse sæ se hræneascæ cu succese neîntrerupte øi cu recu
noaøteri; n°a fost deprinsæ cu præbuøirile, fie numai vremelnice, dar inevi
tabile oricærei cariere politice. Sensibilitatea sa e în raport invers cu forfla 
inteligenflei. Øi marele atlet al rafliunii juridice, care, în toate forurile 
europene, øtia sæ reliefeze drepturile României sale împotriva celor mai 
abile încercæri de a le desfigura øi de a le øtirbi, n°a putut îndura mica figuræ 
a debarcærii, executatæ de compatrioflii sæi.

Færæ îndoialæ, ea nu era decât un concediu oarecum forflat, acordat 
unui om care, peste voia lui, a fost gæsit cæ are dreptul la odihnæ. Încordarea 
permanentæ în slujba patriei nu e recomandabilæ. Orice exces se sancflioneazæ 
într°un fel sau altul. În România, mai ales excesul de muncæ în serviciul 
public, care e ceva atât de anormal pentru datinile noastre politice, încât ar 
trebui suprimat oricând øi oriunde s°ar ivi ca prin minune. Cunoscætor al 
tuturor chichiflelor din labirintul internaflional, d. Nicolae Titulescu a 
dovedit o crasæ ignoranflæ a regulei acesteia elementare de politicæ româ
neascæ. El a crezut cæ simplul devotament al unei viefli întregi øi al unei 
inteligenfle færæ rival se impune de la sine recunoaøterii contemporanilor, 
când în realitate lucrurile acestea sunt rezervate abia peste o sutæ de ani 
cærflilor de citire pentru copii. Øi dacæ e adeværat ce s°a scris în ziare, culmea 
naivitæflii a atins°o d. Titulescu în clipa când, primind vestea din flaræ, ar fi 
exclamat cu tristefle pe malul mærii singuratic: „Aøa se ræsplætesc 19 ani în 
serviciul României!“.

O, voi, tofli înflelepflii flærii mele, care øtifli ca nimeni altul cæ, pentru 
nimic în lume, vrabia din mânæ nu se dæ în schimbul coflofenei de pe gard, 
râdefli în hohote, domnii mei, de naivitatea acestui om sentimental. El øi°a 
închipuit cæ lucreazæ pentru recunoøtinfla patriei, când veacul nostru realist 
øi pozitiv a izgonit de mult astfel de anacronisme pe maidanul trecutului, 
plin de vechituri morale, prin care mai scormonesc visætorii romantici 
pentru a întrauri legendele øi agrementa basmele pruncilor.

Eu unul însæ n°am sæ râd. Mie îmi place marea naivitate, fiindcæ e 
puræ, fiindcæ e seraficæ. Îmi place fiindcæ e atât de stræinæ de oameni încât 
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nu poate fi decât supraomeneascæ. Ea e ozon, ea e azur, ea e puritatea 
însæøi. Cine n°o are, o batjocoreøte. Cine o are, nu°øi dæ seama de ea. 
Naivitatea e un absolut sufletesc imperceptibil; træieøti în ea ca într°un aer 
sau, mai bine zis, ca într°un eter al spiritului. Cu cât nu°fli dai seama de ea, 
cu atât eøti mai pur. Ea e adeværata libertate øi numai în aceastæ libertate 
neîngræditæ de înflelepciunea practicæ a oamenilor se pot concepe lucrurile 
mari ale acestei viefli, frumuseflile øi devotamentele. Izvorul devotamentelor 
e absolutul pur al naivitæflii. Cæci cine ar fi atât de nepractic mistuindu°øi 
viafla într°un devotament dacæ nu un mare naiv? Øi ce altæ dovadæ voifli 
despre originea supraomeneascæ a devotamentelor decât aceea cæ ele sunt 
cælcate în copitele contemporanilor, totdeauna cu brutalitate? Nu vedefli cæ 
tot omul de rând, cu sufletul în stomac øi buzunarele doldora de inte rese, 
calificæ devotamentul drept o naivitate? El înflelege cæ e vorba de ceva pur 
øi nu°i convine: îi stinghereøte turpitudinea practicæ! Dar lumea aceasta ar 
fi într°adevær un infern færæ devotamentele marilor naivi, consumate 
în opere ce trec dincolo de marginea zilei, în idei generoase øi în „cauze“ 
în care un neam întreg îøi recunoaøte soarta. Dacæ n°ar fi ele, n°am avea 
nici simflul micimii omului de rând, nici pe acela al mærefliei omului 
excepflional.

De aceea, eu nu voi râde de naivitatea dlui Nicolae Titulescu. Cæ el 
nu°øi dæ seama de ea, cu atât mai bine! Cæ vede un devotament nemærginit 
cælcat în picioare, n°are nicio însemnætate!

Sunt douæ flæri în fiecare flaræ. Între ele e necesaræ distincflia pe care 
o face Charles Maurras: flara legalæ øi flara realæ. fiara legalæ e mai totdeauna 
flara færædelegilor legalizate. Ea nu corespunde mai niciodatæ flærii reale. Un 
stat ideal ar fi acela în care flara legalæ ar fi identicæ celei reale. Iatæ, aceastæ 
chestiune a devotamentelor! Ea nu existæ pentru flara legalæ sau oficialæ. 
Existæ însæ pentru flara realæ. Cum altfel ne°am putea læmuri cæ atâtea 
devotamente sublime din vremea noastræ, probate prin mii de înfruntæri øi 
de suferinfle, sunt batjocorite, sunt prigonite, sunt osândite øi azvârlite în 
fundul ocnelor? Øi cine poate trece cu vederea fenomenul ciudat cæ, cu cât 
flara legalæ se aratæ mai vitregæ faflæ de aceste sacre devotamente, cu atât 
cultul lor creøte în inima flærii celei reale?
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Cum altfel ne°am putea læmuri cæ aventurierii øi bandiflii, recunoscufli 
ca atare de flara realæ, stau în scaunele demnitæflilor øi sunt copleøifli de 
onorurile flærii legale? Cum ne°am putea læmuri de ce totuøi, cu toatæ 
aceastæ spoialæ, poleialæ øi galvanizare oficialæ, flara realæ nu vrea sæ recu
noascæ în ei decât pe lichele, pe aventurieri øi pe bandifli?

Nu! Maidanul anacronismelor, despre care vorbeam adineaori, 
unde se°aruncæ ideile de recunoøtinflæ øi respect pentru devotamente, pri
veøte flara legalæ. Omul de rând, cu sufletul în stomac øi interesele în 
buzunare, capabil sæ°øi batæ joc de orice valoare moralæ, e de obicei o 
apariflie a flærii legale. În flara realæ, în inima sænætoasæ a poporului, existæ 
încæ simflul pentru valorile ideale, pentru puritæflile ce vin de sus, pentru 
mæreflia faptelor, pentru sublimitatea devotamentelor.

Cæci, iatæ, a fost de ajuns ca flara asta realæ sæ ia cunoøtinflæ de boala1 
unui mare fiu al ei, de zbaterea lui zguduitoare în ghearele morflii, ca tot 
sufletul ei sæ°øi întoarcæ nesfârøita dragoste cætre el. Nu mæ gândesc la cei 
care øi°au împærflit sufletul între dorinfla intimæ de a°l vedea mai repede 
mort øi între formalitæflile ipocrite ale telegramelor øi telefoanelor, ci la 
mulflimea anonimæ, care a tremurat la orice veste adusæ de ziare øi a mur
murat rugæciuni fierbinfli de mântuire. Instinctiv, ea a înfleles atunci preflul 
acelei viefli excepflionale, ce sta pe buza neantului. A væzut sacrificiul 
copleøitor al unor stræini de neamul nostru, ca doctorii Brustlein øi fiica sa, 
dându°øi sângele ca sæ ni°l salveze. Ingratitudinea flærii legale i°a apærut 
atunci în toatæ obiønuita ei monstruozitate. Øi în durerea unanim resimflitæ, 
a licærit ideea marelui devotament færæ de care România ar fi ræmas a doua 
zi øi mai særacæ decât este moralmente.

Dincoace de legendæ øi de basm, – eøti acuma sigur, domnule 
Titulescu, – existæ într°adevær o recunoøtinflæ a patriei. Cine s°a întors din 
bezna morflii iaræøi la lumina vie a lumii noastre are perspectiva mult mai 
largæ øi mai limpede decât noi s°o prefluiascæ. Øi sæ tragæ din ea noi puteri 
de sacrificiu.

Nichifor Crainic, Elogiul naivitæflii, în „Sfarmæ°Piatræ“, an II, nr. 45, 1 octombrie 
1936, p. 2.
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NOTE

1 Zece zile Saint°Moritz a devenit centrul lumii. Nu pufline somitæfli medicale au confirmat 
otrævirea lui Nicolae Titulescu. Conaflionalul nostru, omul politic øi diplomatul român a primit 
mesaje de simpatie din partea unor personalitæfli ale Societæflii Nafliunilor, având parte, de 
asemenea, de nenumærate semne de solidaritate în cercurile politice, diplomatice øi ziaristice 
româneøti øi stræine. Au fost adresate lui Nicolae Titulescu uræri de însænætoøire din toate mediile 
øi colflurile României. În organele de presæ, atât de la noi, cât øi de aiurea, nu au lipsit însæ øi 
atitudinile ræuvoitoare, tæcerile semnificative, mæsurile de cenzurare a ziarelor, revistelor, emi
siunilor agenfliilor de presæ sau de radio – Vezi pe larg în George G. Potra, Pagini din cartea pæcii 
øi antifascismului. A fost asasinat Titulescu?, în „Istorii neelucidate. Almanahul estival Luceafærul 
1986“, pp. 42–89.

Nichifor Crainic

„Sæ atacæm pe Nicolae Titulescu e un lucru inerent imbecilitæflii 
noastre morale“

Îmi plac oamenii care însemneazæ ceva prin propriile lor puteri. 
Disprefluiesc pe cei ridicafli de partide ca trestiile gæunoase plutind pe valuri. 
Iar Nicolae Titulescu e, de bunæ seamæ, cineva. „Cæzut“ øi decretat „un om 
sfârøit“ prin bunævoinfla imensæ a adversarilor, væd totuøi cæ el e consultat 
la Paris, e ascultat în supremele foruri politice ale Londrei1 øi særbætorit 
solemn în Cehoslovacia2. Al dracului om! În loc sæ moaræ, realmente 
astæ°toamnæ, spre bucuria înduioøatæ a duømanilor, el ridicæ din nou capul 
øi ne aratæ cæ poate exista în mod strælucit chiar când a ræmas de unul 
singur, færæ postamentul oficialitæflii româneøti sub tælpi!

Am observat ceva mai mult, un fel de obræznicie de a se crede în 
slujba flærii lui chiar atunci când i se refuzæ øi i se contestæ aceastæ datorie 
de cetæflean, pe care, în mod firesc, fiecare trebuie s°o avem ca fii ai patriei 
noastre. Concepflia politicæ a lui Nicolae Titulescu e încadratæ în sistemul 
internaflional al politicii europene existente. Adicæ tot aøa cum a ræmas 
încadratæ politica externæ a României chiar dupæ demiterea lui. Dar acest 
sistem, întemeiat pe Pactul Societæflii Nafliunilor e pus în discuflie de Marile 
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Puteri care øi°au constatat defectele în urma atâtor eøecuri zgomotoase 
ale Genevei.

Ce e oare defectuos la Geneva? Pactul însuøi sau numai modul cum 
aplicarea lui a fost deformatæ de interesele particulare ale uneia sau alteia 
dintre flærile tari? Pærerile sunt împærflite, dar chestiunea Societæflii Nafliunilor 
se discutæ. Din tot ce ræbufneøte ici øi colo, bænuiam cæ în forurile diplo
matice discuflia e mult mai aprinsæ decât îøi imagineazæ cei mai mulfli dintre 
noi. Toate discursurile lui Nicolae Titulescu, aplaudate la Londra sau la 
Bratislava, pun aceastæ chestiune. Iar punctul sæu de vedere e simplu øi 
cunoscut încæ de pe când avea ræspunderea oficialæ.

Textul Pactului Societæflii Nafliunilor nu trebuie schimbat.
De ce susfline fostul ministru român acest punct de vedere? Din 

dragoste platonicæ pentru instituflia de la Geneva? Dar aceasta n°ar însemna 
decât sæ te afli øi tu în treabæ, færæ niciun rost. Pactul, aøa cum existæ încæ, 
garanteazæ, precum se øtie, graniflele în fiinflæ. Dupæ textul lui, nicio 
revizuire de hotare nu e posibilæ decât cu unanimitatea membrilor Societæflii 
Nafliunilor, plus consimflæmântul statului pus în cauzæ. Ungurii bunæoaræ, 
jinduind dupæ pæmântul românesc, n°ar putea obfline nicio brazdæ din el 
decât cu unanimitatea vocilor geneveze de partea lor, plus consimflæmântul 
nostru. Dar e imposibil sæ ne imaginæm o unanimitate de partea ungurilor 
øi mai imposibilæ încæ o cedare din partea noastræ, a românilor. Prin 
urmare, Pactul genevez, în textul lui intact, e garanflia juridicæ internaflionalæ 
a graniflelor noastre. Dacæ mai existæ o Societate a Nafliunilor, România 
n°o poate accepta decât în forma actualæ a Pactului ei. Astfel, d. Nicolae 
Titulescu ne menfline în acelaøi antirevizionism cunoscut când pledeazæ 
împotriva modificærii Pactului genevez. Øi la Londra, øi la Bratislava, el 
face operæ de român, ce i se recunoaøte, de jurist european.

Evident, toatæ aceastæ discuflie ar ræmâne vorbe în vânt dacæ Marile 
Puteri s°ar declara pentru desfiinflarea Societæflii Nafliunilor. Nimeni nu 
este pentru aceastæ desfiinflare. Sunt însæ câteva pentru modificarea în 
sensul unei prerogative juridice a Marilor Puteri de a arbitra øi de a dicta în 
conflictele dintre statele de mâna a doua. Øi tocmai de aceea, punctul de 
vedere exprimat în conferinflele dlui Nicolae Titulescu ne intereseazæ în 
grad suprem. Orice modificare a Pactului Societæflii Nafliunilor n°ar putea 
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fi decât în paguba României. Dacæ lumea europeanæ e de acord asupra 
necesitæflii unui principiu general în politica internaflionalæ, România 
n°ar avea nimic de câøtigat, ci numai de pierdut prin modificarea acestor 
principii.

Acesta e punctul pe care îl apæræ Nicolae Titulescu ca simplu jurist 
particular, uzând de marele sæu prestigiu internaflional.

Cæ noi, cei de acasæ, continuæm sæ atacæm pe Nicolae Titulescu e 
un lucru inerent imbecilitæflii noastre morale. E de ajuns sæ se ridice cineva 
ca un stat de palmæ peste nivelul mediocritæflii ca sæ°l izbim cu sælbæticie. 
Puflin ne pasæ de foloasele pe care el le°a adus sau le poate aduce încæ 
acestei flæri. Ceea ce nu putem suferi în omul superior e tocmai superioritatea 
lui. Fiecare se crede mai presus de tofli ceilalfli øi, cum apare unul realmente 
mai presus de ceilalfli, ne jigneøte øi trebuie sæ°l lovim cu copitele. Când 
Titulescu era grav bolnav, toatæ flara asta, emoflionatæ, a ridicat rugæciuni 
pentru sænætatea lui. Dacæ el ar fi murit, ar fi fost plâns unanim øi tot atât 
de unanim elogiat. Dar fiindcæ s°a însænætoøit øi ni se dovedeøte util færæ 
voia noastræ, trebuie, evident, sæ°l batjocorim. Îmi face impresia cæ ne°am 
rugat sæ nu moaræ tocmai ca sæ avem pe cine înjura mai departe.

Nichifor Crainic, Nicolae Titulescu în Trei chestiuni felurite…, în „Sfarmæ°Piatræ“, 
an III, nr. 82, 24 iunie 1937, p. 2; în Nicolae Titulescu, Opera politico°diplo
maticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de 
George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, 
Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 175, 
pp. 1 113–1 114.

NOTE

1 În perioada 2–14 iunie 1937, Nicolae Titulescu are în capitala Marii Britanii întâlniri øi 
convorbiri cu Robert Anthony Eden of Avon, ministrul de Externe; Winston Leonard Spencer 
Churchill, preøedintele Comitetului pentru Pace øi Apærare; lordul Edgar Algernon Robert Cecil 
of Chelwood; lordul David Lloyd George of Dwyfor; lordul William George Tyrrell of Avon; Sir 
Frederick William Leith°Ross; Sir Robert Gilbert Vansittart of Denham; cu deputaflii Walter 
Rothschild øi Norman Angell; cu fostul ministru John Robert Clynes øi cu Hugh Dalton, 
preøedintele Partidului Laburist. Rosteøte conferinfle în Camera Comunelor (3 øi 9 iunie 1937), 
la New College al Universitæflii din Oxford (4 iunie 1937), la Chatham House (Royal Institute 
for Foreign Affairs) (9 iunie 1937); Comitetul pentru Pace øi Apærare din Marea Britanie. Pentru 
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prima datæ au fost publicate în englezæ øi în românæ în Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, 
ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Constantin I. Turcu; studiu introductiv de George G. Potra, 
Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, passim.

2 La 19 iunie 1937, Universitatea Komensky din Bratislava îi conferæ lui Nicolae Titulescu 
titlul de doctor honoris causa; cu acest prilej, el rosteøte cuvântarea Ordinea în gândire, amplæ 
analizæ a situafliei internaflionale de la acea datæ, prilejuind o subliniere a dezideratelor politice øi 
morale ale momentului – Ibidem.

Eugen Cristescu

„Nicolae Titulescu […] a fost foarte bine pæzit øi în flaræ øi în 
stræinætate“

[…] Eugen Cristescu: Domnilor! Asasinarea lui Alexandru al 
Serbiei, asasinarea lui Dollfuss, asasinarea lui I.G. Duca, pentru cæ eu am 
fæcut cercetærile cu I.G. Duca, a fost mânæ germanæ, pentru cæ aceøti 
oameni încurcau politica germanæ.

Urma sæ mai fie asasinafli, domnilor, Nicolae Titulescu øi Regele 
Belgiei1, însæ Nicolae Titulescu, am øtiut la vreme acest lucru, a fost foarte 
bine pæzit øi în flaræ øi în stræinætate pe acea vreme. Am cunoscut pe Nicolae 
Titulescu. Dupæ atentatul contra lui Duca, dl mareøal Antonescu m°a 
trimis la Nicolae Titulescu, i°am fæcut o expunere asupra tainelor acestui 
atentat. Dar, totuøi, Nicolae Titulescu a suferit politiceøte øi a fost sacrificat 
politiceøte tot din cauza Germaniei.

9 mai 1946, Bucureøti, Interogatoriul lui Eugen Cristescu în fafla „Tribunalului 
Poporului“, în Procesul mareøalului Antonescu. Documente, vol. I, ediflie prefaflatæ 
øi îngrijitæ de Marcel°Dumitru Ciucæ; cuvânt înainte de Iosif Constantin Drægan, 
Editura Saeculum I.O., Editura Europa Nova, Bucureøti, 1995, p. 201; cf. øi 
Procesul marii trædæri naflionale. Stenograma dezbaterilor de la Tribunalul 
Poporului asupra guvernului Antonescu, Editura Eminescu, 1946; apud Cristian 
Troncotæ, Eugen Cristescu, asul serviciilor secrete româneøti – memorii, mærturii, 
documente, Editura Roza Vânturilor, Bucureøti, 1994, p. 372.

NOTE
1 Albert I (1875–1934). Rege al Belgiei (1909–1934). A luat parte activ, alæturi de Aliafli, în 

Primul Ræzboi Mondial (1914–1918), atât pe plan diplomatic, cât øi pe plan militar, ceea ce i°a 
adus denumirea de „regele cavaler“. A murit într°un accident. 
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A.C. Cuza

„Mai mult reprezentantul Genevei în România, decât repre zen
tantul României la Geneva“

Dlor, am fost ieri la Cameræ øi am ascultat discursul strælucit ca 
formæ øi adânc ca fond al preøedintelui nostru, dl Octavian Goga. Dl Octavian 
Goga, prin discursul sæu, a precizat raporturile dintre statele noastre cu 
celelalte diferite state în mod aøa de læmurit, încât poate servi de bazæ 
oricærei discufliuni ulterioare asupra acestei materii.

Dar, dlor, dl Octavian Goga nu numai cæ a læmurit politica noastræ 
externæ, dar, prin discursul sæu, a fæcut mai mult.

Discursul dlui Octavian Goga, preøedintele partidului nostru, 
însemneazæ o nouæ epocæ în tratarea politicii noastre externe.

Dafli°væ bine seama: pânæ acum, politica noastræ externæ era rezer
vatæ, era o politicæ externæ care se trata în anumite cercuri restrânse øi cu 
toflii convenisem cæ ea nu aparfline oarecum parlamentului, deøi ea este de 
esenfla controlului parlamentar. Ajunsesem în aøa situaflie, încât, pânæ la 
urmæ, nu mai era vorba ca politica statului român sæ se confunde numai cu 
anumite cercuri închise de la Ministerul Afacerilor Stræine, ci sæ se rezume 
într°o singuræ persoanæ øi acea singuræ persoanæ se confunda cu trenul 
special care îi stætea la dispoziflie ca sæ°l transporte în diferite regiuni, unde 
Excelenfla Sa gândea cæ trebuie sæ caute politica externæ a României: la 
Saint°Moritz sau la Cap Martin, unde fæcea plajæ øi unde se duceau românii 
sæ admire pe ministrul de Externe fæcând plajæ acolo øi, în sfârøit, gândindu°se 
adânc la politica externæ a flærii.

În sfârøit, toatæ aceastæ politicæ externæ a dlui Titulescu avea încæ un 
dezavantaj, costa foarte mulfli bani øi prin aceasta iaræøi se impunea atenfliei 
flærii, pentru cæ lumea zicea: omul acesta are o activitate extraordinaræ, dacæ 
este vorba de circulaflie. Dar, în acelaøi timp, aceastæ circulaflie costa mili
oane pentru transportul, dar, mai ales, milioane pentru reclama pe care 
ziarele jidoveøti o fæceau, ridicând în slava cerului pe acest om, pentru cæ 
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într°adevær aveau un instrument în mâinile lor, prin care îøi puteau realiza 
scopurile lor de politicæ externæ.

Eu atunci am væzut aceastæ situafliune anormalæ cu desævârøire øi am 
spus în Cameræ dlui Titulescu: D°ta eøti mai mult reprezentantul Genevei 
în România, decât reprezentantul României la Geneva.

De aceea, dlor, aduc complimentele mele partidului care astæzi 
defline guvernul, cæ a venit øi a înlæturat aceastæ anomalie. Afli fæcut mai 
întâi prin aceasta o economie, pentru care væ felicit, dar în acelaøi timp afli 
clarificat o situafliune, care devenea o situafliune de operetæ, pentru cæ nu 
se mai putea sæ fie tratatæ astfel politica noastræ externæ.

Rezultatul acestei politici a fost aøa de dezastruos øi de catastrofal, 
încât pe mine mæ miræ cæ nu s°a gæsit cineva, cæ nu s°a gæsit un guvern care 
sæ ia mai din timp mæsuri care sæ previnæ aceste complicaflii.

Întâi øi întâi, aceastæ politicæ a dus la dezafecfliunea noastræ faflæ de 
Italia; ne°a complicat situafliunea noastræ cu Italia, iar fostul nostru ministru 
de Externe este, în ultima analizæ, provocatorul declarafliunilor aøa de 
neprieteneøti ale Ducelui Mussolini. Tot el ne°a înstræinat într°un moment 
simpatiile Poloniei øi a mers mai departe. S°a pus de°a curmeziøul reluærii 
raporturilor noastre normale cu Germania øi chiar ne°a înstræinat întrucâtva 
øi simpatiile Iugoslaviei. Prin urmare, ne°a læsat o stare de politicæ externæ 
absolut dezastruoasæ; aceasta datoritæ în primul rând tocmai faptului cæ 
politica externæ era o politicæ rezervatæ øi a sfârøit prin a se rezuma într°o 
singuræ persoanæ a sa, pe care nimeni nu putea s°o atingæ øi care avea 
dreptul sæ te cenzureze øi nu puteai sæ spui nimic împotriva modului cum 
înflelegea sæ conducæ politica noastræ externæ.

Prin urmare, dlor, situafliunea aceasta era de aøa naturæ, încât ar fi 
fost o primejdie sæ fie toleratæ.

Øi iatæ, în asemenea împrejuræri, vine partidul nostru, Partidul 
Naflional Creøtin, care, prin vocea autorizatæ a preøedintelui sæu, dl Octavian 
Goga, clarificæ odatæ pentru totdeauna aceastæ situafliune, înlæturæ, pune 
capæt unei epoci dezastruoase øi spune: politica externæ aparfline Parla
mentului, aparfline dezbaterilor parlamentare, aparfline controlului parlamen
tar øi nu se poate, în niciun caz, rezuma în tratæri intime pe care nu le 
cunoaøte nimeni øi mai puflin încæ în persoana unui singur om, care, ca un 
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potentat, cutreieræ prin toatæ Europa øi se oferæ în spectacol ca sæ admiræm 
toate cælætoriile sale de plæcere øi toate manifestafliunile sale luxoase.

Iatæ ce a fæcut Partidul Naflional Creøtin, prin vocea autorizatæ a 
preøedintelui sæu, dl Octavian Goga. Discursul sæu este un discurs, dacæ 
voifli, din punctul de vedere al tratærii politicii externe, epocal. O nouæ 
epocæ începe de azi înainte. Sæ øtifli dv. cæ de aci înainte nu va mai veni 
niciun domn ministru de la Externe sæ facæ pe omul care singur cunoaøte 
øi conduce. El va fi silit sæ înfæfliøeze înaintea acestui Parlament, pentru ca 
sæ°øi justifice atitudinea øi atunci nu am mai fi expuøi la acele catastrofe pe 
care le înduræm astæzi cu dezafecfliunea celor mai buni prieteni ai noøtri. 
Iatæ ce a fæcut dl Octavian Goga.

Era de datoria mea ca sæ vin øi sæ°l urmez pe D°Sa, care øi°a îndeplinit 
în mod strælucit misiunea pe care a avut°o de la partidul nostru, care l°a 
pus în situafliunea de a vedea care este acfliunea lui binefæcætoare în politica 
externæ a flærii.

A.C. Cuza, Discurs rostit de…, preøedintele suprem al Partidului Naflional Creøtin, 
în plenul Senatului, 28 noiembrie 1936, în „Monitorul Oficial“, partea a III°a, 
Dezbaterile Parlamentare, Senatul (Sesiunea ordinaræ 1936–1937), nr. 7, 15 de
cembrie 1936, pp. 109–110.

Alexandru Danielopol

Între Nicolae Titulescu øi Maxim Litvinov

[…] Alexandru Danielopol: Tatæl meu avea un prieten foarte bun, 
de care era foarte legat. Îl chema Nicolae Titulescu. El mæ cunoøtea de mic, 
de la tatæl meu, era foarte generos cu mine, pentru cæ mæ considera bæiat 
deøtept… I°a spus odatæ tatælui meu: „Dragæ Buzicæ (i se spunea aøa tatei, 
pentru cæ la supærare îøi trægea buza), pæcat de bæiatul acesta, deøtept este, 
tu îl laøi pe mâna menajerelor, o sæ°l pierzi. Trimite°l în Franfla, trimite°l 
într°un colegiu foarte serios, îøi va face studii foarte bune øi dupæ aceea fæ 
ce vrei cu el… Iar eu îl voi lua sub tutela mea, voi fi deci tutorele lui, îøi va 
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petrece vacanflele la mine, la Geneva, unde îl voi primi de fiecare datæ cu 
drag. În felul acesta îfli vei salva bæiatul øi voi avea øi eu un copil!“

Liviu Vælenaø: Titulescu nu avea copii?
A.D.: Cum sæ aibæ? Avea anumite deficienfle biologice, era ca mus

calii. Era cæsætorit cu Caterina Titulescu, o femeie excepflionalæ, dar, din 
cauza deficienflei de care am vorbit, cæsætoria era neconsumatæ. Nu aveau 
copii. Dar ce mai conta, pentru cæ adeværatul sæu copil era România… 
Pentru acest copil, Titulescu s°a bætut øi s°a zbætut pânæ la moarte… […]

Tatæl meu nu s°a preocupat prea mult de mine, nici mæcar nu mi°a 
scris vreo scrisoare (mama nu s°a ocupat absolut deloc, nu mi°a scris nici 
ea vreodatæ – eu, de fapt, pærinfli în adeværatul înfleles al cuvântului nu am 
avut), a fost însæ mulflumit de excelentele rezultate la învæflæturæ pe care 
le°am obflinut øi mai ales de faptul cæ „nu mi°am trædat flara“, adicæ nu am 
trecut la catolicism. Mie, trebuie sæ spun, mi°a fost foarte greu la colegiu, 
lipsit practic øi de orice afecfliune pærinteascæ.

L.V.: Cum afli rezistat, din punct de vedere afectiv?
A.D.: Trebuie sæ spun cæ m°au salvat vacanflele pe care le fæceam la 

Geneva, la tutorele meu, Nicolae Titulescu. La Geneva, pe malul Lacului 
Leman, Titulescu avea un apartament confortabil la unul din cele mai 
luxoase hoteluri, unde stætea cu soflia. Avea mania sæ stea în completæ 
liniøte, ca atare închiria apartamentele din dreapta øi stânga apartamentului 
sæu, cel de deasupra øi cel de dedesubt, ca sæ nu stea nimeni în ele, sæ nu fie 
deranjat. Din cauza deficienflei biologice despre care am vorbit, fiind estro
piat din naøtere, avea niøte susceptibilitæfli aproape feminine. Pe Titulescu 
toate îl deranjau, zgomotul, conversafliile tari. Pentru prima datæ am avut 
o conøtiinflæ româneascæ, când am decis sæ fac totul la Evreux, sæ nu°mi 
pæræsesc religia, pentru cæ tatæl meu îmi indusese ideea (falsæ sau nu, nu are 
importanflæ) cæ, dacæ pæræsesc ortodoxismul, îmi pierd flara. Sentimentul 
meu faflæ de flaræ avea însæ sæ capete un contur mult mai bine definit în 
vacanflele petrecute la Geneva, la Titulescu. Acesta, væzând bunele mele 
note, øtiind cæ sunt an de an premiant, într°o bunæ zi, mi°a fæcut niøte 
mærturisiri, ca de la tatæ la copil: „Mæi, Sandule, sæ øtii cæ eu o sæ mæ 
ocup de tine, o sæ te introduc în lumea internaflionalæ, dar înainte de 
toate tu trebuie sæ øtii cine sunt eu! Eu sunt garantul României Mari!“ 
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Eu m°am întrebat în sinea mea: „Cum o fi venind asta, garantul 
României Mari??!“ Titulescu mi°a spus însæ: „Eu am moøtenit România 
Mare de la Ionel Brætianu øi aceastæ Românie Mare nu poate sæ ræmânæ 
Mare decât dacæ sunt îndeplinite toate condifliunile juridice. Pentru 
toate teritoriile avem tratate clare, corespunzætoare, însæ un singur 
teritoriu este într°o situaflie øubredæ: Basarabia!“

L.V.: Încet, încet, afli devenit un fel de secretar, hai sæ°i spunem 
afectiv, al lui Nicolae Titulescu?

A.D.: Nu! Eram un fel de copil adoptiv. Eu aveam 12–13 ani când 
mi°am început vacanflele la Geneva. Stæteam pe lângæ el ca rezultatul unei 
situaflii curioase. Titulescu începuse sæ mæ îndrægeascæ, i°a spus acest lucru 
tatælui meu øi a sfârøit prin a mæ adopta, desigur nu juridic. M°a adoptat 
afectiv. Ideea lui Titulescu era sæ facæ în viitor ceva din mine, ca sæ servesc 
la rândul meu România Mare. Øi tatæl meu voia ca sæ fiu ceva mare în viaflæ, 
dar nu avea timp pentru mine, nu se ocupa. Tatæl meu spunea doar atât: 
„Dacæ este bæiat deøtept va ajunge unde trebuie, dacæ nu e bæiat deøtept, 
atunci se va duce dracului øi se va termina povestea“… Titulescu însæ avea 
aceastæ ambiflie, sæ facæ ceva din mine, mæ urmærea, mæ lua cu el unde 
mergea. Din aceastæ cauzæ am cunoscut o serie extraordinaræ de oameni 
importanfli, care veneau la Titulescu.

L.V.: În ce perioadæ?
A.D.: Între 1932 øi 1936, anul în care a cæzut în dizgraflie Titulescu. 

Titulescu îmi explica cæ træim într°o epocæ juridicæ øi toate provinciile 
româneøti, cu excepflia Basarabiei, sunt garantate juridic, prin tratate care 
nu se pot viola.

L.V.: Ce fatalæ eroare…
A.D.: Da. Trebuie flinut cont de temperamentul lui Titulescu, era 

un visætor. Titulescu era ferm convins cæ aceste tratate, garantate øi prin 
Societatea Nafliunilor (unde fusese de douæ ori preøedinte)1, vor asigura 
continuitatea României Mari. Toatæ viafla sa, Nicolae Titulescu a lucrat ca 
integritatea statului român sæ fie bazatæ pe o solidæ recunoaøtere juridicæ 
internaflionalæ. Basarabia însæ, din pæcate, nu era în aceastæ situaflie. Prin 
tratatul de la Versailles din 1920, cinci mari puteri mondiale recunoscuseræ 
apartenenfla acestei vechi provincii româneøti la România. Cele cinci mari 
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puteri erau Franfla, Marea Britanie, Italia, Statele Unite øi Japonia. Partea 
proastæ era cæ lipsea a øasea, Uniunea Sovieticæ, direct interesatæ de acest 
teritoriu, care nu fusese admisæ la tratativele de pace. Din aceastæ cauzæ, 
ratificarea tratatului nu s°a fæcut niciodatæ. În plus, Japonia øi Statele Unite 
au refuzat sæ ratifice øi ele tratatul de la Versailles. Statele Unite, dupæ ce 
preøedintele Wilson a cæzut în dizgraflie, au optat fæfliø pentru o politicæ 
izolaflionistæ, dezinteresându°se total de Europa, iar Japonia a început sæ se 
apropie de URSS, printre altele din cauza unor interese economice faflæ de 
vecinul lor din nord. Sigur, Japonia a trenat la început cu ratificarea, 
invocând necesitatea unor amânæri procedurale, în final însæ nu a mai vrut 
sæ audæ de Tratatul de la Versailles. Ruøii atât au aøteptat, au declarat 
imediat cæ: „Tratatul de la Paris din 1920 este caduc øi, în consecinflæ, 
Basarabia nu aparfline României sub nicio formæ, iar juridic, Basarabia este 
furatæ de români URSS°ului øi ca atare trebuie restituitæ grabnic“. Ruøii au 
repus, cu toatæ forfla, din 1932, chestiunea Basarabiei, inclusiv la Societatea 
Nafliunilor. fiin minte cæ Titulescu era asaltat la Societatea Nafliunilor cu 
problema Basarabiei. Norocul românilor a fost aceastæ dragoste (atât de 
ræu væzutæ astæzi) a lui Titulescu faflæ de Basarabia. Lumea ræuvoitoare a 
væzut în preocuparea permanentæ a lui Titulescu pentru reglementarea 
situafliei juridice a Basarabiei o sovietofilie, rusofilie etc. Titulescu øi°a dat 
seama cæ trebuie fæcut ceva øi cât mai urgent. Ideea lui Titulescu era perfec
tarea unui cadru juridic pentru Basarabia. Titulescu era interesat de orice 
formæ juridicæ care ar fi putut rezolva chestiunea. La un moment dat, ruøii 
au vrut sæ deschidæ un consulat la Tighina, pe teritoriu românesc deci. La 
auzul acestei pretenflii, Gheorghe Brætianu, tofli deputaflii liberali, inclusiv 
tatæl meu (liberal øi el) au spus: „Nu se poate, vrefli sæ aducefli pe ruøi aici, 
sub pretextul consulatului, vrefli ca ruøii sæ°øi creeze un cap de pod pe celælalt 
mal al Nistrului? Nu se poate!“ La care Titulescu, foarte calm, le°a ræspuns: 
„Domnilor, afli mai væzut dumneavoastræ un consulat în propria flaræ, dacæ 
ei pretind cæ Basarabia este a lor?“ „Consulatele, a mai spus Titulescu, se 
înfiinfleazæ în flæri stræine, deci Rusia, prin consulatul de la Tighina, 
recunoaøte, fie øi indirect, cæ Basarabia este parte a unei flæri stræine“.

Un moment prielnic pentru Titulescu a fost când Uniunea Sovieticæ 
a dorit sæ devinæ, cu orice prefl, membræ a Societæflii Nafliunilor. Atunci, 
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atotputernic în Societatea Nafliunilor era Louis Barthou, ministrul de 
Externe al Franflei, prieten foarte bun cu Titulescu. Barthou fusese artizanul 
tratatului de prietenie øi neagresiune, din 1935, dintre Franfla øi URSS, în 
ideea de a prinde într°un cleøte Germania lui Hitler.

L.V.: Ce mare greøealæ…
A.D.: Sigur, ideea a avut consecinfle ulterioare catastrofale, cæci 

Germania a reacflionat cum a reacflionat. Însæ atunci asta era ideea de bazæ, 
izolarea Germaniei prin strângerea legæturilor cu Uniunea Sovieticæ. În 
1935 Titulescu a susflinut ferm candidatura Uniunii Sovietice pentru 
Societatea Nafliunilor. A susflinut puternic candidatura.2 De ce? Nu pentru 
cæ ar fi fost rusofil. Pentru cæ, în momentul în care un stat intra în Societatea 
Nafliunilor, trebuia sæ°øi defineascæ graniflele, toate graniflele. În aceastæ 
situaflie, ruøii, care doreau cu orice prefl sæ intre în Societatea Nafliunilor, 
øi°au definit granifla cu România pe Nistru, adicæ granifla de facto.

L.V.: Probabil cæ Titulescu s°a græbit, nu a câøtigat nimic România 
pentru cæ Rusia lui Stalin a intrat în Societatea Nafliunilor… Nu era mai 
bine ca înainte Titulescu sæ oblige într°un fel Rusia ca sæ semneze un tratat 
explicit cu România, prin care sæ recunoascæ cæ Basarabia aparfline de drept 
României?

A.D.: Nu se putea, cu ruøii nu s°a putut ajunge la un astfel de 
acord. Însæ Titulescu îøi fæcuse o obsesie din semnarea unui astfel de acord. 
I se dedicase cu totul øi cu totul lui Maxim Litvinov, ministrul de Externe 
sovietic, încât ajunsese sæ°i facæ curte ca o femeie.

L.V.: Cunosc, o mare prostie. Maxim Litvinov era un om alunecos, 
færæ caracter, un evreu rus folosit de Lenin, înainte de puciul din 1917, ca 
un fel de coloanæ a 5°a în Anglia. Stalin s°a folosit øi el cu viclenie de el, din 
cauza faptului cæ Litvinov poza în om occidental, cu maniere elegante. 
Când însæ a decis sæ schimbe cu 180 de grade politica externæ, adicæ sæ se 
apropie de Germania lui Hitler, Stalin øi°a adus brusc aminte de originea 
evreiascæ a lui Litvinov øi l°a demis din funcflie, numind în locul sæu pe 
sinistrul Molotov…

A.D.: Titulescu nu a intuit cæ zilele lui Litvinov sunt numærate, 
mai ales cæ acesta era atunci, cel puflin pærea, foarte influent la Kremlin, pe 
lângæ Stalin personal. Profitând de faptul cæ øi Litvinov era jurist, Titulescu, 
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încetul cu încetul, a încercat sæ°l atragæ de partea sa. Pærea chiar cæ Litvinov 
prinsese øi el o mare simpatie pentru Titulescu, oficial erau oricum foarte 
buni prieteni. Litvinov îl întreba deseori: „Da ce nevoie avefli voi în fond 
de Basarabia asta?“ Titulescu îi ræspundea cæ este teritoriu românesc, este a 
României, este istorie româneascæ etc. Îi mai reamintea cæ øi Marile Puteri 
recunoscuseræ la Paris, în 1920, cæ Basarabia este teritoriu românesc, cæ 
aparfline României. Litvinov îi ræspundea evaziv, însæ politicos: „Bine, o sæ 
vedem, o sæ pledez pe lângæ I.V. Stalin etc.“ Datoritæ lui Titulescu, Regatul 
României a recunoscut în fine URSS°ul øi a stabilit relaflii diplomatice.3 
Aici a fost marea greøealæ a lui Nicolae Titulescu, a crezut prea mult în 
promisiunile øi în bunele maniere ale lui Maxim Litvinov. Hai sæ spunem 
lucrurilor pe nume: Titulescu era un mare naiv… Ministrul de Externe al 
Cehoslovaciei din acea perioadæ, Edvard Beneš, era un sovietofil declarat. El 
voia sæ stabileascæ o linie aerianæ directæ între Praga øi Moscova. Titulescu 
a fost încântat de idee øi a promis cæ România va permite folosirea spafliului 
aerian pentru avioanele sovietice în drum spre Cehoslovacia…

L.V.: Da, se prefigura deja conflictul dintre Germania øi Cehoslo
vacia øi, în mod fæflarnic, Uniunea Sovieticæ fæcea pe aliata de nædejde a 
Cehoslovaciei…

A.D.: Repet, Titulescu era un naiv. El mergea pe ideea unor forme 
juridice, el credea cæ prin astfel de tratate secundare, adiacente dacæ vrefli, 
Rusia Sovieticæ recunoaøte implicit cæ Basarabia aparfline României.

L.V.: Ce eroare…
A.D.: Naivitatea… Trebuie sæ spun cæ eu, în calitate de „copil 

adoptat“, am asistat practic la mai toate discufliile dintre Titulescu øi 
Litvinov.4 Într°o bunæ zi, eram la Titulescu în apartamentul de la hotel, 
când acesta a primit un telefon de la Litvinov, m°a luat cu el sæ ne întâlnim 
cu ministrul de Externe al URSS. De fiecare datæ, Titulescu nu uita sæ°mi 
spunæ: „Vii cu mine, dar taci din guræ, tu eøti un copil, ascultæ însæ cum 
port eu discufliile. Poate eu nu o sæ reuøesc, cine øtie, peste timp, vei reuøi 
tu sau bæiatul tæu, dacæ vei avea un bæiat. Tu trebuie sæ asiøti, tu trebuie sæ 
fii un ascultætor“…

L.V.: Sau un martor…



442

A.D.: Martor nu… Acum însæ, dupæ trecerea timpului øi prin forfla 
împrejurærilor, am devenit peste timp un martor. Ultimul martor al 
sforflærilor pe care le fæcea Titulescu pentru a apæra integritatea României 
Mari. La Geneva, Titulescu se întâlnea deseori cu adjunctul sæu de la 
Externe, un diplomat absolut extraordinar, Savel Rædulescu, cu studii seri
oase efectuate în Anglia,5 cæruia Titulescu îi spunea „Soacra“. Era prietenul 
lui Titulescu, era o mare afecfliune între ei. Dovada a fost testamentul lui 
Titulescu, prin care læsa toate documentele sale lui Savel Rædulescu, 
nimænui altcuiva. În testamentul olograf al lui Titulescu scrie foarte clar: 
„Toate documentele øi actele mele vor ræmâne prietenului meu, Savel 
Rædulescu, cu condiflia sæ nu facæ niøte memorii din ele, sæ le foloseascæ 
dacæ România va fi interesatæ de folosirea lor“…

L.V.: Sæ revenim la telefonul primit…
A.D.: Da, sæ revenim. Telefonul era de la Maxim Litvinov. Acesta 

i°a spus: „Am totul ca apartenenfla Basarabiei la România sæ fie recunoscutæ 
de Uniunea Sovieticæ, trebuie sæ stæm de vorbæ!“

L.V.: ?!
A.D.: Titulescu l°a chemat la Geneva, Litvinov a ræspuns: „Nu, nu 

la Geneva, nu în Elveflia, la Talloires6, în Franfla“, o micæ localitate lângæ 
granifla cu Elveflia. Titulescu s°a dus imediat la Talloires, cu secretarul sæu, 
care era Gigi Anastasiu, øi cu omul sæu de încredere totalæ, Savel Rædulescu. 
Litvinov i°a prezentat documentele despre care era vorba, care însæ erau 
astfel redactate ca sæ nu fie definitive…

L.V.: Da, în pur stil sovietic…
A.D.: Da, dar cu multe parafæri. Litvinov i°a spus lui Titulescu: 

„Uite, trebuie sæ øtii cæ noi nu flinem prea mult la Basarabia, putefli s°o 
pæstrafli, mai ales cæ afli særæcit°o, ce a fost mai ræu la voi afli trimis în 
Basarabia, pentru noi ar fi chiar o povaræ. Deci suntem de acord sæ fie a 
voastræ, însæ punem niøte condifliuni. Sæ facefli mai întâi un tratat militar 
cu noi, de lungæ duratæ, care sæ prevadæ printre altele ca trupele sovietice sæ 
poatæ trece libere prin nordul României, în caz de conflict între URSS øi 
Germania“…

L.V.: Asta ar fi fost o catastrofæ pentru România, mai mare chiar 
decât pierderea Basarabiei…
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A.D.: Titulescu însæ, prins în dorinfla aproape nebunæ de a garanta 
situaflia juridicæ a Basarabiei øi implicit a României Mari, era dispus sæ 
aprobe tot ce i°a cerut Litvinov. Totuøi i°a ræspuns cæ el singur, în calitate 
de ministru de Externe, nu poate semna acest document, semnætura va 
aparfline Regelui, deci lui Carol al II°lea. Titulescu i°a trimis imediat7 toatæ 
documentaflia Regelui.

L.V.: Reacflia lui Carol al II°lea?
A.D.: Reacflia lui Carol a fost de asemenea imediatæ. Într°un timp 

record l°a demis pe Titulescu din funcflie8. Pentru asta a recurs la o stra
tagemæ. Ca sæ nu paræ o demitere, ci o remaniere a întregului guvern, a 
demis întreg guvernul dimineafla øi seara l°a refæcut, în absolut aceeaøi 
componenflæ, dar færæ Titulescu!

L.V.: În locul lui Titulescu, Carol l°a numit pe Victor Antonescu.
A.D.: Titulescu øi°a dat seama cæ Regele Carol a schimbat politica, 

a început sæ se reorienteze, desigur, nu din afecfliune, ci din necesitate, spre 
Germania, mai precis spus øi spre Germania. Titulescu însæ era convins în 
continuare cæ tot va trebui sæ ne înflelegem într°un fel cu ruøii. „Nu e vina 
mea, nu e vina nimænui, este un blestem cæ am fost aøezafli pe hartæ 
lângæ ruøi“. Însæ tratativele cu Litvinov au fost terminate, s°a terminat 
deci cu Talloires°ul. Titulescu a fæcut niøte valize, erau cinci la numær, în 
care a pus notele sale, obiectele personale. Titulescu, aøa cum am mai spus, 
avea niøte precauflii feminine, îi era tot timpul fricæ cæ va umbla cineva prin 
hârtiile sale. Væzând demiterea sa, felul în care a fost demis, Titulescu, care 
era øi foarte orgolios, a hotærât sæ ræmânæ pentru totdeauna în stræinætate, 
fiind convins cæ nu mai are ce cæuta în flaræ, cæ nu mai este nevoie de el 
acolo. Cu toate acestea, s°a mai reîntors pentru o scurtæ perioadæ în 
România, imediat dupæ demiterea sa, dar væzând ostilitatea generalæ a 
legionarilor contra sa, fiind convins cæ va fi øi asasinat, a revenit imediat în 
stræinætate øi nu a mai pus piciorul vreodatæ în România.

Sæ revin însæ. La granifla elveflianæ øi°a luat pentru totdeauna ræmas 
bun de la Savel Rædulescu, care s°a reîntors în România. Apoi Titulescu a 
luat cele cinci valize9 øi s°a dus sæ se întâlneascæ cu secretarul sæu, Gigi 
Anastasiu în ideea cæ vor fi de folos României, însæ Gigi Anastasiu nu a 
vrut sæ le aducæ în flaræ. În aceastæ situaflie, Nicolae Titulescu a încredinflat 
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cele cinci valize ambasadorului Marii Britanii la Lisabona. Ulterior, prin 
grija acestui ambasador, aceste cinci valize au ajuns la doamna Titulescu. 
Dupæ moartea lui Titulescu, survenitæ la Cannes în 1941, væduva sa le°a 
dat lui Gigi Neniøor. El le°a luat øi apoi a povestit cæ la Viena a fost agresat 
øi i°a fost furatæ o valizæ. Pe urmæ a spus cæ nu a fost agresat, dar pur øi 
simplu o valizæ a dispærut. Øeful serviciului secret francez din acea perioadæ 
a afirmat însæ cæ Neniøor ar fi dat aceastæ valizæ unor români, care erau în 
realitate agenflii Moscovei. Ulterior øi Gigi Anastasiu a susflinut cæ valiza a 
ajuns la Moscova, în mâna lui Stalin.

Am avut o serie de discuflii ulterioare cu Gigi Anastasiu, care a træit 
pânæ acum 2–3 ani. M°am dus înarmat cu tot ce aflasem de la Savel 
Rædulescu, numai cæ acesta nu øtia tot, nu dispunea de toate elementele. 
I°am spus lui Anastasiu: „Dragæ Gigi, nu°mi spune nimic, sæ°fli spun eu ce 
øtiu, sæ mæ întrerupi doar când spun o inadvertenflæ sau sæ mæ completezi“. 
Anastasiu, dupæ ce m°a ascultat, mi°a spus: „Sandule, aøa este, a cincea 
valizæ a dispærut færæ urmæ!“ Fac o parantezæ, Neniøor nu prea era iubit de 
Titulescu, era secretarul sæu particular fiindcæ era nepotul sæu øi se ocupa 
numai de afacerile private ale lui Titulescu din România, de administrarea 
moøiei lui. Titulescu obiønuia sæ°i spunæ sofliei sale: „Mon cher, prietenii 
fli°i pofli alege, dar familia nu o pofli alege, o suporfli“…

Istoria cu cea de a cincea valizæ a fost reluatæ, dupæ 1989, øi de niøte 
istorici de la Bucureøti, printre ei Gheorghe Buzatu. Acesta a publicat, în 
1995, într°o carte consacratæ secretelor diplomafliei româneøti, inventarul 
valizelor lui Nicolae Titulescu. Dacæ se studiazæ cu atenflie lista de inventar, 
se constatæ cæ lipseøte o valizæ. Cea care cred cæ se aflæ la Moscova. Între 
timp, consideraflii asupra valizelor lui Titulescu au fost publicate, cu destule 
inadvertenfle, øi de „Magazin Istoric“ de la Bucureøti. Se încearcæ, de 
asemenea, sæ se acrediteze ideea cæ povestea cu ambasadorul Marii Britanii 
de la Lisabona este falsæ, deøi eu øtiu bine cæ nu este aøa, o øtiu direct de la 
Edmond Ciuntu! „Magazin Istoric“ a mai comis o greøealæ, a luat un 
interviu doamnei Mariela Neniøor, fiica lui Gigi Neniøor, care a declarat cæ 
toatæ povestea cu ræpirea celei de a cincea valize este inexactæ, valiza nu ar 
fi dispærut… Ceea ce nu este adeværat. A fost confirmat ulterior øi de Gigi 
Anastasiu, secretarul lui Titulescu de la Geneva, care mi°a spus: „Sandule, 
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tot ce ai spus este adeværat! Titulescu mi°a propus mie sæ iau valizele, eu nu 
am fost prea încântat de acest lucru, am spus cu jumætate de guræ cæ le voi 
lua, dar între timp le°a luat Gigi Neniøor, iar una din valize a dispærut“.

L.V.: Deci, în afaræ de tezaur, la Moscova s°ar afla øi o valizæ de°a 
lui Titulescu…

A.D.: Exact! În afaræ de asta, într°o valizæ erau carnetele lui 
Titulescu, un fel de jurnal, în care Titulescu, searæ de searæ, îøi nota ce a 
fæcut, îøi nota impresiile sale. Aceste carnete Titulescu le°a depus ulterior 
într°un seif la Londra. Când l°am revæzut pe Savel Rædulescu, dupæ 
semnarea Convenfliei de Armistifliu de la Moscova din 12/13 septembrie 
1944, am discutat cu el despre aceste carnete. Savel Rædulescu flinea mult 
sæ facæ o carte despre Titulescu. Avea o arhivæ despre Titulescu la el acasæ. 
Înainte de a fi arestat, le°a triat, m°a chemat øi pe mine ca sæ°l ajut la aceastæ 
triere. Arhiva a fost de altfel preluatæ de Securitate când a fost arestat. Care 
a fost soarta ulterioaræ a acestei arhive, nu øtiu nici pânæ în prezent. Existæ 
la Bucureøti un „Fond Nicolae Titulescu“, numai cæ este foarte subflire. Savel 
Rædulescu îmi spunea înainte de arestarea sa: „Sandule, dacæ te duci la 
Londra, du°te la Edmond Ciuntu, cæci el øtie unde sunt carnetele, cunoaøte 
øi sistemul de stenografie al lui Titulescu øi scoatefli voi o carte despre 
Titulescu, despre adeværul lui Titulescu“… Ajungând mult mai târziu în 
Franfla, în perioada lui Ceauøescu, am intrat în corespondenflæ cu Edmond 
Ciuntu, care se gæsea atunci în sudul Franflei. Acesta, spre surprinderea mea, 
mi°a spus cæ a deschis seiful, dar era gol, nu era nimic în el!

L.V.: Atunci unde sunt carnetele lui Titulescu?
A.D.: Nu øtiu, nu øtiu ce s°a întâmplat cu ele. Fapt este cæ s°au gæsit 

alte carnete în alte valize de°a lui Titulescu, însæ erau chestiuni personale, 
de genul cine îi era antipatic, simpatic, ce discuflii se purtau despre nevestele 
altora, despre conflictele pe care le avea. Era descris un astfel de mic con
flict cu criticul de artæ Oprescu, care era reprezentantul Ministerului Cul
turii de la Bucureøti la Societatea Nafliunilor, numit de altfel de Titulescu. 
Titulescu nu pregeta sæ°l critice: „Iar a fæcut o gafæ, iar a fæcut o prostie!“10 
Æsta era Titulescu… Deci toate documentele lui Titulescu s°au pierdut. 
Pânæ când, în revista „Magazin Istoric“ de la Bucureøti a apærut un articol, 
Unde a dispærut a cincea valizæ a lui Titulescu? Un lucru este cert, valiza în 
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care se gæseau documentele ultimei întâlniri dintre Litvinov øi Titulescu de 
la Talloires a dispærut færæ urmæ!

L.V.: Sunt convins cæ Uniunea Sovieticæ a flinut cu orice prefl sæ 
recupereze aceste documente, pentru cæ conflinutul valizei ar fi putut 
dovedi cæ la un moment dat URSS a cochetat cu ideea renunflærii la 
Basarabia, fapt ce ar fi pus într°o luminæ delicatæ Kremlinul…

A.D.: Absolut sigur, aøa este! Titulescu era naiv, am mai spus, chiar 
dacæ semnam acel acord cu URSS, în schimbul acordærii spafliului de liberæ 
trecere pentru avioanele sovietice, sunt convins cæ URSS nu ar fi respectat 
acel acord, nu ar fi renunflat la Basarabia! Sunt convins de acest lucru.

L.V.: Dacæ este sæ fim cinstifli, ce tratat au respectat vreodatæ ruøii?
A.D.: Da, ruøii nu ar fi respectat acel ipotetic tratat. Dar era o peri

oadæ juridicæ, cel puflin aøa credea Titulescu, se credea atunci în seriozi tatea 
tratatelor. Securitatea europeanæ pærea garantatæ prin tratate juridice.

L.V.: Oricum am lua°o, Titulescu nu a fost un vizionar, a fost un 
naiv visætor, ceea ce pentru un ministru de Externe nu este prea onorabil. 
S°a încrezut într°o alianflæ nefericitæ, care în final nu a folosit la nimic, Mica 
Înflelegere, apoi în sora ei balcanicæ, creatæ chiar de el, Înflelegerea Balcanicæ 
øi în alianfla cu Franfla øi Anglia. Nimic mai greøit într°o perioadæ în care 
dreptul juridic a pierdut teren în fafla forflei. Germania, Italia øi Uniunea 
Sovieticæ øi°au impus apoi dreptul forflei, iar din toate tratatele øi înflelegerile, 
atât de dragi lui Titulescu, nu a mai ræmas decât praful øi pulberea…

A.D.: Aici, da, avefli dreptate, aøa este. Toate aceste înflelegeri, aøa 
cum bine afli subliniat øi dvs., în câfliva ani nu au mai însemnat nici cât o 
ceapæ degeratæ. Nu au însemnat nimic în 1939–1940, dar astæzi ideile lor 
sunt din nou de actualitate. Poate asta este moøtenirea lui Nicolae Titulescu. 
El a fost totuøi un vizionar. Eu am asistat la nenumærate discuflii, în care 
oameni bine intenflionafli îi atrægeau atenflia lui Titulescu sæ aibæ mare 
bægare de seamæ cu Franfla, cu Anglia, însæ Titulescu îi reteza din scurt: 
„Anglia øi Franfla nu îøi pot cælca cuvântul!“…

L.V.: Însæ øi°au cælcat cuvântul, prin laøitate, prin neputinflæ, prin 
egoism…

A.D.: Sigur cæ øi°au cælcat cuvântul… A existat acea naivitate a lui 
Titulescu, o naivitate ca între îndrægostifli. Multe femei sunt atât de naive 
încât nu observæ cæ bærbatul lor le înøalæ de sute de ori…



447

L.V.: Titulescu era îndrægostit de Franfla, asta era „femeia“ sa…
A.D.: De Franfla øi de România. Spunea: „Între Franfla øi România 

este o prietenie extraordinar de bine sudatæ!“
L.V.: Ce mult s°a înøelat…
A.D.: Titulescu se gândea la intrarea României în ræzboi în 1916, 

care a însemnat salvarea Franflei, prin slæbirea presiunii germane de la 
Verdun. Titulescu avea ideea, pe care mai cæ o spunea în cuvinte directe: 
„Cât am fæcut noi în trecut pentru voi, trebuie sæ facefli voi pentru noi 
acum, noi væ iubim øi voi trebuie sæ ne iubifli!“

L.V.: În politicæ nu existæ sentimente, iubiri…
A.D.: Titulescu nu era un om politic, era un excelent negociator, 

era un om de contact, era genial cum aborda problemele. Repet, nu era un 
om politic. Ajunge sæ ne amintim ce gafæ uriaøæ a fæcut faflæ de Italia, când 
i°a dat afaræ pe ziariøtii italieni din incinta Societæflii Nafliunilor (când aceø
tia au vociferat în momentul aparifliei la tribunæ a Negusului Etiopiei). A 
strigat: „Sæ iasæ barbarii afaræ!“, fapt ce a ofensat grav øi iremediabil Italia.

L.V.: O gafæ de proporflii mai mari nici cæ se putea. Consecinflele 
acestei gafe s°au væzut în 1940, când Italia a fost, alæturi de Germania, moto
rul sfârtecærii Ardealului. Peste timp, s°ar putea spune cæ, prin gestul lui 
Titulescu din 1936, patru ani mai târziu s°a pierdut Ardealul de Nord…

A.D.: Foarte greu sæ dau eu o judecatæ în aceastæ chestiune, însæ 
sentimentul meu este alæturi de dvs. Titulescu a procedat mult prea violent, 
negândit, aøa cum fæcea el de obicei. Gafa s°a datorat caracterului coleric, 
imprevizibil, al lui Titulescu. El a fæcut aidoma unei femei care primeøte în 
public o palmæ de la iubitul ei, considerându°se vexatæ îl pæræseøte imediat. 
Titulescu a procedat cu ziariøtii italieni în 1936 exclusiv sentimental, nu 
s°a gândit deloc la interesele pe termen mediu øi lung ale României. Din 
nenorocire, oamenii au øi partea grea a temperamentului lor. Sunt purtafli 
din succese în succese øi îøi pierd firea la prima contestare. Un lucru este 
cert, Mussolini, care avea øi el reacflii isterice, se supæra deseori pe cola
boratorii sæi apropiafli, cum s°a supærat øi pe mareøalul Italo Balbo11, dar 
dupæ un timp revenea la raporturi normale, dupæ ce îi trecea supærarea, ei 
bine, pentru acest incident diplomatic nu a iertat niciodatæ România. A ræmas 
la aceste sentimente pânæ la asasinarea sa, survenitæ în aprilie 1945! Cert 
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este cæ Titulescu nu øi°a putut închipui cæ lui Mussolini nu°i va trece 
supærarea, dupæ o anumitæ perioadæ. Ce mult avea sæ se înøele…

L.V.: Sæ ne oprim puflin øi la receptarea personalitæflii lui Nicolae 
Titulescu. Încæ în decursul activitæflii sale politice, când era la putere, øi 
pânæ în ziua de astæzi, Titulescu a fost øi este apreciat contradictoriu, numai 
în culori de alb øi negru (lipsesc complet nuanflele cenuøii…). Unii au 
væzut øi væd în Nicolae Titulescu unul din cei mai strælucifli diplomafli pe 
care i°a dat omenirea, un mare patriot, un orator desævârøit etc., iar alflii, 
din contræ, l°au væzut øi îl væd vândut unor interese stræine, un om politic 
mediocru, mâncat de ambiflii, groparul României Mari. Ca o parantezæ, 
mai toate personalitæflile politice româneøti se bucuræ de aceleaøi aprecieri 
contradictorii (Ion Antonescu, Carol al II°lea, Corneliu Codreanu etc.), la 
români este extrem de raræ judecata imparflialæ, fæcutæ obiectiv, la rece, færæ 
pasiuni… Stimate dle Alexandru Danielopol, cine era în fond Nicolae 
Titulescu?

A.D.: Titulescu în primul rând nu a fost un om politic, nu a fost 
ceea ce se cheamæ un om politic! În Franfla se obiønuieøte sæ se spunæ despre 
cineva care reuøeøte în politicæ, cæ este un „animal politique“, „animal 
politic“. Este un om care se joacæ cu politica, care o are la vârful degetelor, 
care speculeazæ. François Mitterrand a fost un om politic, a fost criticat de 
dreapta øi de stânga, dar nimeni nu a negat cæ nu ar fi un „animal politic“! 
Titulescu nu a fost niciodatæ aøa ceva. El a fost un foarte bun negociator, 
un foarte bun român din punct de vedere sufletesc øi un abil avocat. 
Titulescu specula toate documentele care erau împotriva României, le desfæcea 
pe toate feflele ca sæ le gæseascæ punctul slab øi sæ le poatæ desfiinfla. Din aceastæ 
cauzæ Titulescu a øi ajuns sæ fie ales, în mod excepflional, de douæ ori, 
preøedintele Societæflii Nafliunilor (când nu se fæceau realegeri!), graflie 
talentului sæu oratoric, graflie talentului sæu de avocat al apærærii tratatelor 
internaflionale. Titulescu, færæ nicio îndoialæ, a fost un mare avocat al 
Societæflii Nafliunilor, un apærætor al ideilor acestei organizaflii. Eu l°am 
cunoscut pe Titulescu în special ca apærætor al Basarabiei, un garant al 
României Mari. Titulescu însuøi considera persoana sa ca o garanflie în 
pæstrarea graniflelor României din 1919. Obiønuia sæ°mi spunæ: „Eu am sæ 
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mor în România Mare, iar tu te°ai næscut practic cu România Mare, pe 
care va trebui sæ o pæstrezi în continuare!“

L.V.: A vrut destinul ca aceste îndemnuri, niøte dorinfle de fapt, sæ 
nu se întâmple; Titulescu avea sæ moaræ în 1941, când România Mare nu 
mai exista…

A.D.: Titulescu a fost tot timpul într°o situaflie dificilæ. Gândifli°væ 
numai cæ, în timp ce în flaræ se fæcea fæfliø o politicæ antisovieticæ, sæ ai un 
ministru de Externe, pe deasupra øi preøedinte al Societæflii Nafliunilor, 
care îi fæcea curte (øi încæ ce fel de curte!) lui Litvinov, este de cea mai 
proastæ reputaflie (pentru Titulescu desigur). Din aceastæ cauzæ øi nu din 
alta øi legionarii l°au atacat, probabil chiar s°au gândit sæ°l øi asasineze. 
Dovezi nu existæ însæ.

L.V.: Nu avea dreptate Carol al II°lea când l°a demis pe Titulescu? 
Prin forflata apropiere pe care o dorea faflæ de URSS nu ar fi putut pune în 
pericol Titulescu chiar integritatea României? Ce garanflii ar fi avut 
România cæ, în schimbul acceptærii apartenenflei Basarabiei la România, 
sovieticii (în urma acelui proiectat tratat militar de lungæ duratæ) nu ar fi 
ocupat toatæ flara? Sau s°ar fi dezmeticit Nicolae Titulescu în ceasul al 
12°lea?

A.D.: Trebuie sæ væ spun foarte sincer cæ aici nu pot sæ°mi dau o 
pærere, pentru cæ nu pot sæ øtiu cum ar fi evoluat lucrurile. Dar sæ øtifli un 
lucru: la marii avocafli (øi Titulescu era unul din aceøtia!), când, ca asistent, 
asculfli pledoaria lor, îfli spui pe parcurs: „Sigur cæ va pierde procesul“ øi 
deodatæ, printr°o demonstraflie de sfârøit, avocatul câøtigæ procesul! Acesta 
era Nicolae Titulescu… Sunt momente în care numai oameni de aceastæ 
facturæ pot reacfliona, numai astfel de oameni înfleleg nuanflele sfârøitului, 
nuanflele întregului proces, care înfleleg cæ marea lovituræ se dæ numai øi 
numai la sfârøit, ca sæ pofli câøtiga procesul!

L.V.: Nicolae Titulescu a murit în 1941, departe de flaræ, la Cannes, 
a væzut Franfla îngenuncheatæ, umilitæ, sfârtecatæ, Franfla în care crezuse 
atât de mult… Ce a simflit oare înainte de a muri:

A.D.: Nu cred cæ a simflit mare lucru, pentru simplul motiv cæ, în 
ultimii ani ai vieflii, Titulescu nu mai era un om conøtient. S°a spus cæ 
Titulescu a murit în 1941 asasinat prin otrævire. Las la o parte cæ nu mai 
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avea nimeni interesul sæ°l lichideze în 1941 când nu mai reprezenta nimic, 
decât un om bolnav în agonie. Titulescu nu a fost asasinat, o afirm în 
deplinæ cunoøtinflæ de cauzæ. A murit din cauzæ cæ era un morfinoman, a 
murit în urma unei supradoze (cum se cheamæ astæzi) de morfinæ.12 
Demiterea sa din 1936 l°a distrus complet, nu øi°a putut reveni psihologic 
din acel moment øi a recurs la morfinæ, la doze din ce în ce mai mari. 
Caracterul sæu feminin nu a suportat îndepærtarea sa de la putere øi s°a 
præbuøit psihic. A fost internat în Elveflia într°o clinicæ de dezintoxicare. A 
fugit din aceastæ clinicæ øi cu o maøinæ a ajuns la granifla francezæ, unde 
vameøii au vrut sæ°l reflinæ. Atunci, el a spus imediat: „Je suis Titulesco!“ øi, 
normal, a fost læsat sæ plece… Ajuns în Franfla, a devenit pe de°a întregul 
sclavul morfinei, ajunsese sæ°øi facæ mai multe injecflii pe zi, direct prin 
haine, corpul sæu era plin de ræni. Ce mai, o epavæ umanæ… A murit foarte 
trist, doctorii nici nu mai aveau curajul sæ punæ mâna pe el, nu mai øtiau 
ce°l doare øi ce nu, tot corpul îl durea de fapt în urma miilor de injecflii cu 
morfinæ. Cred, dar nu pot garanta, dacæ în starea în care era, Titulescu øi°a 
mai putut da seama de amploarea grozæviei prin care a trecut România în 
1940, când a pierdut, în douæ luni øi ceva, Bucovina de Nord, Herfla, 
Basarabia (atât de dragæ lui), Cadrilaterul, Silistra øi Transilvania de Nord… 
Ce cumplitæ tragedie a fost pentru Titulescu… Poate øi°a dat seama de 
amploarea dezastrului øi, drept urmare, øi°a græbit sfârøitul, recurgând la 
supradoze de morfinæ. Cine mai øtie astæzi…

L.V.: Din 1936 l°afli mai væzut?
A.D.: Nu, niciodatæ! Când a aflat cæ a fost demis, mi°a pus mâna 

pe umær øi mi°a spus grav: „Eu sunt condamnat la moarte, s°a terminat cu 
mine, tu însæ trebuie sæ continui. Nu øtiu cât ai învæflat de la mine, fæ 
dreptul internaflional øi continuæ politica de apærare a României Mari!“ Cu 
asta am plecat de lângæ Titulescu, au fost ultimele lui cuvinte pe care mi 
le°a spus vreodatæ.

L.V.: Øi°a gæsit acum Nicolae Titulescu liniøtea în Øcheii Braøovului?
A.D.: Nu, nu, nu! Titulescu a fost reînhumat în 199413 la Braøov 

exclusiv pentru a da capital politic lui Ion Iliescu øi comuniøtilor din jurul 
sæu.14 La fel s°a întâmplat øi pe vremea lui Ceauøescu cu Elena Væcærescu, 
readusæ aproape ilegal în flaræ øi înmormântatæ noaptea (!) la Bucureøti. 
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Reînhumarea lui Titulescu nu s°a fæcut pentru el, ci pentru regimul lui Ion 
Iliescu, asta este clar. Destinul a fæcut ca Nicolae Titulescu sæ fie opresat øi 
pe chestiunea locului sæu de veci. Titulescu a læsat, prin testament, sæ fie 
înmormântat la Braøov, unde vedea el centrul României, simbolul româ
nismului, dar lângæ15 Andrei Mureøanu16, acel preot greco°catolic care a 
compus textul imnului naflional al României de astæzi, „Deøteaptæ°te 
române“!

L.V.: Un gest simbolic, Nicolae Titulescu, ortodox, a dorit sæ fie 
înmormântat alæturi de un român greco°catolic…

A.D.: Da, dar dorinfla nu i°a fost respectatæ. A fost reînhumat în 
Øcheii Braøovului. Este drept cæ perspectiva este extraordinaræ, iar biserica 
româneascæ ortodoxæ din Øchei este o adeværatæ bijuterie arhitectonicæ, în 
plus, se øtie ce au însemnat Øcheii pentru cultura poporului român, pentru 
ideea de românism. Cu toate acestea s°a comis un sacrilegiu, cæci altundeva 
dorea sæ fie depus Titulescu, avea øi locul de mormânt pregætit, lângæ 
Andrei Mureøanu… Eu, împreunæ cu Savel Rædulescu, în urmæ cu mulfli 
ani, am vizitat acest loc, unde Savel mi°a øi spus: „Uite, aici va fi înmormântat 
odatæ Titulescu“… În încheiere trebuie sæ fac øi o precizare. Am povestit 
mult de preocuparea permanentæ a lui Titulescu pentru reglementarea 
situafliei juridice a Basarabiei. Titulescu, sigur, avea øi alte preocupæri, dar 
în prezenfla mea a discutat în general numai acest subiect. Pentru Basarabia, 
Titulescu s°a zbætut, a suferit, a fæcut tot ce a fost omeneøte posibil. De 
asemenea, prin Titulescu am ajuns sæ cunosc øi eu o serie de oameni politici 
celebri, care veneau la Geneva. L°am cunoscut astfel øi pe Winston 
Churchill, nu mai vorbesc de Edvard Beneš, Maxim Litvinov øi alflii. 
Titulescu avea obiceiul sæ°øi invite aceøti parteneri politici la restaurantul 
hotelului, unde stæteau pânæ noaptea târziu. Erau, ceea ce se cheamæ astæzi, 
discuflii de culise, la care eu nu asistam, cæci ar fi fost culmea ca, la ore 
târzii, Titulescu sæ aparæ acolo însoflit de „copilul sæu“, adicæ de mine…

Paris, 28 octombrie 1994–9 noiembrie 1996

Liviu Vælenaø, În culisele negocierilor cu Uniunea Sovieticæ, 1934–1947. Convorbire 
cu Alexandru Danielopol (volum apærut sub îngrijirea Antoniei°Clara Marnea øi 
Anei°Maria Træuøan), Editura Vremea, Bucureøti, 2001, pp. 10–11, 14–31.
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NOTE

1 Nicolae Titulescu a fost preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor în 1930 øi 1931.
2 Inexact! România a susflinut candidatura, în 1934; la 18 septembrie 1934, URSS devine 

membræ a Societæflii Nafliunilor.
3 9 iunie 1934.
4 Sæ crezi cæ Titulescu lua dupæ el un copil la convorbiri grave øi delicate, la care nu era însoflit 

de niciunul dintre colaboratorii sæi apropiafli, sæ crezi cæ Litvinov accepta asemenea bizarerii, 
atunci când el însuøi accepta doar convorbiri între patru ochi, sæ crezi cæ doi mari miniøtri de 
Externe læsau soarta relafliilor dintre cele douæ flæri pe seama unui adolescent, ræmâne o afirmaflie 
nu doar incredibilæ, ci de°a dreptul ridicolæ.

5 Savel Rædulescu a studiat la Bucureøti øi Paris. La 26 aprilie 1923, Savel Rædulescu øi°a 
susflinut teza de doctorat cu tema „La politique financière de la Roumanie depuis 1918“, reflinutæ 
de Facultatea de Drept din Paris – cf. Horia Dumitrescu, Diplomatul Savel Rædulescu, Editura 
Pallas, Focøani, 2003, passim.

6 George G. Potra, Convorbirile Nicolae Titulescu–Maksim Maksimovici Litvinov de la Talloires 
(28 mai 1937), comunicare susflinutæ la Zilele „Nicolae Titulescu“, ediflia a XVIII°a, comuna 
Nicolae Titulescu, judeflul Olt, 17 martie 2009, în „Caietul Simpozionului“ Zilele „Nicolae 
Titulescu“, ediflia a XVIII°a, 2009, pp. 17–58; Idem, Convorbirile N. Titulescu–M.M. Litvinov 
de la Talloires (28 mai 1937), în Paradigmele istoriei. Discurs. Metodæ. Permanenfle. Omagiu 
profesorului Gh. Buzatu, vol. I, coordonator Stela Cheptea, Academia Românæ – Filiala Iaøi, 
Centrul de Istorie øi Civilizaflie Europeanæ, Casa Editorialæ Demiurg, Iaøi, 2009, pp. 393–407.

7 Gravæ confuzie, atât din partea domnului Alexandru Danielopol, cât øi a domnului Liviu 
Vælenaø. Întâlnirea øi convorbirea de la Talloires a avut loc la 28 mai 1937. Demiterea lui Nicolae 
Titulescu s°a produs la 29 august 1936. Dupæ aceastæ datæ, Nicolae Titulescu nu s°a mai întâlnit 
niciodatæ cu Regele Carol al II°lea.

8 Carol al II°lea nu°l putea demite pe Nicolae Titulescu la 29 august 1936 pentru o convorbire 
ce avea sæ se producæ la 28 mai 1937.

9 Afirmafliile lui Alexandru Danielopol trebuie luate în considerare cu rezervæ øi coroborate 
cu alte afirmaflii din surse româneøti øi stræine.

10 Nicolae Titulescu avea o consideraflie deosebitæ faflæ de George Oprescu. Chiar dacæ a fæcut 
undeva o asemenea notaflie, cititorul de azi trebuie sæ se fereascæ de o extrapolare incorectæ øi 
dæunætoare.

11 Italo Balbo (1896–1940). Mareøal øi om politic fascist Italian. A fost alæturi de Mussolini 
unul dintre organizatorii marøului asupra Romei în 1922. Promotor al aviafliei italiene; ministru 
al Aerului; a dirijat personal mai multe raiduri de prestigiu de°a lungul lumii. Gelos pentru 
popularitatea acestuia, Mussolini l°a înlæturat, numindu°l guvernator al Libiei. A murit la 
începutul ræzboiului, avionul sæu fiind doborât, din eroare (?!) de DCA italianæ. 

12 Afirmaflie nesusflinutæ. Folosirea unor analgezice puternice, poate în mai multe rânduri, nu 
justificæ afirmaflia de morfinoman øi explicaflia pe un ton apodictic cæ Nicolae Titulescu ar fi 
murit în urma unei supradoze.
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13 Ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu au fost aduse în flaræ la 7 martie 1992 øi au 
fost reînhumate la 14 martie 1992, la Scheii Braøovului, în curtea Bisericii Sf. Nicolae.

14 Afirmaflie fæcutæ cu rea°credinflæ. Comitetul Român pentru repatrierea ræmæøiflelor 
pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu a cuprins pe: preøedintele Partidului Naflional Liberal, Radu 
Câmpeanu; pe preøedintele Partidului Naflional fiærænesc creøtin°democrat, Corneliu Coposu; 
pe preøedintele Partidului Social Democrat, Sergiu Cunescu. Tofli trei au fost de acord cu 
înmormântarea ræmæøiflelor pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu la Braøov. Cf. Adrian Næstase, 
Nicolae Titulescu, contemporanul nostru / Nicolae Titulescu, notre contemporain, ediflia a doua 
revizuitæ øi adæugitæ, Regia Autonomæ Monitorul Oficial, Bucureøti, 2002, passim.

15 În niciunul din testamentele sale nu se face o asemenea precizare.
16 Andrei Mureøanu (1816–1863). Poet roman. Autorul poeziei „Un ræsunet“ (cunoscutæ sub 

titlul „Deøteaptæ°te, române“), marø al revoluflionarilor de la 1848.

Alexandru Danielopol

Misterul celei de a cincea valize a lui Nicolae Titulescu*

Relatez în aceastæ casetæ misterul celei de a cincea valize a lui Nicolae 
Titulescu, care a dispærut øi care conflinea documentele cele mai importante 
privitoare la recunoaøterea Basarabiei de cætre Uniunea Sovieticæ, ca pæmânt 
românesc, în urma tratativelor pe care Nicolae Titulescu le°a dus cu Maxim 
Litvinov la Talloires în Franfla.

În revista „Magazin Istoric“, nr. 4 din 1992, a apærut în traducere 
româneascæ un articol al lui Jacques Delaunay1, unul din principalii 
responsabili ai serviciilor secrete franceze2, în perioada 1919–1945, intitulat 
Misterul celei de a cincea valize a lui Nicolae Titulescu. Jacques Delaunay 
este autorul al mai multor cærfli de istorie diplomaticæ secretæ, de mare 
importanflæ øi care nu au fost niciodatæ contestate. Citez printre ele: Les 
grandes controverses de l’histoire contemporaine, 1914–1945; Les grandes 
controverses du temps présent, 1945–1965; Histoire de la diplomatie secrète, 
1889–1914, Carnets secrets de Louis Boucher3, Le dossier de la deuxième 
guerre mondiale øi altele tot atât de importante. În Histoire contemporaine 

* Conflinutul acestei comunicæri importante a fost înregistrat de Alexandru Danielopol pe 
o casetæ audio, în condiflii tehnice precare. Textul, transcris de subsemnatul, vede pentru prima 
datæ lumina tiparului în acest volum. [n. L.V.]
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de la diplomatie secrète, 1914–1945, Jacques Delaunay aduce la cunoøtinfla 
publicului european øi încercærile de pace separate, fæcute în 1943 de 
Ungaria (prin amiralul Miklós Horthy) øi de România (prin inifliativele lui 
Mihai Antonescu).

În articolul reprodus de „Magazin Istoric“, în 1992, Jacques 
Delaunay releveazæ cæ în timpul invaziei germane din Franfla, din 1940, 
Nicolae Titulescu, vrând sæ pæræseascæ teritoriul francez, fiind binecunoscut 
ca un antinazist, prin toatæ politica pe care a dus°o la Societatea Nafliunilor, 
fiind refuzat de Elveflia øi Spania, unde voia sæ se refugieze4, s°a adresat, în 
disperarea de cauzæ, ambasadorului Marii Britanii din Portugalia, Sir 
Roland Campbell, pentru a°øi salva o parte din arhiva sa personalæ privind 
negocieri importante, pe care le avusese înainte de a fi înlæturat, la 29 
august 1936, din viafla politicæ româneascæ de Regele Carol al II°lea. Era 
vorba de una din cele cinci valize, pe care Titulescu le pæstra cu el, pentru 
a le feri de orice indiscreflie, începând chiar cu anul îndepærtærii sale. Ce 
conflineau aceste cinci valize? Delaunay spune cæ patru din ele erau umplute 
cu hârtii personale, dar în a cincea se gæseau documente oficiale, confi
denfliale, privind discufliile lui Titulescu cu ministrul de Externe sovietic, 
Maxim Litvinov. Dl Delaunay spune cæ „doamna Titulescu, refugiatæ la 
familia sa, aflatæ la Madrid, a cerut Ambasadei Marii Britanii de la Lisabona 
sæ i se restituie cele cinci valize, despre care avea cunoøtinflæ încæ din 1937“. 
„Aceste valize, continuæ domnul Delaunay, au fost trimise dlui Gigi 
Neniøor, nepotul øi secretarul lui Titulescu, dar în mâinile dnai Titulescu 
nu au ajuns decât patru, care conflineau numai discursuri, conferinfle, note 
øi peste 180 de agende ale vieflii sale politice, dintre 1923 øi 1933“. Toate 
acestea, prin intermediul dlui Delaunay, se gæsesc la secflia româneascæ a 
Institutului Hoover din Statele Unite. Lipsea deci cea de a cincea valizæ… 
Unde se putea afla?

Jacques Delaunay afirmæ: „Conflinutul ei ar fi putut fi luat de soflii 
Neniøor în drum spre flaræ, dar aceøtia ar fi avut la Viena neplæcerile unei 
agresiuni, poate chiar a unei ræpiri, a lui Sergiu Neniøor, de cætre Securitatea 
românæ, valiza dispærând cu aceastæ ocazie“. Desigur, toate acestea sunt 
din auzite, fiindcæ dl Delaunay nu dovedeøte cu nimic ce s°ar fi întâmplat 
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la Viena… Ceea ce este cert însæ, este cæ documentele aflate în aceastæ 
valizæ au dispærut færæ urmæ!

Dar despre ce hârtii este vorba? Aici îmi permit sæ aduc la cunoøtinflæ 
ceea ce øtiu în aceastæ privinflæ. Îl cunosc pe Nicolae Titulescu din copilæria 
mea. Era unul din cei mai buni prieteni ai tatælui meu, profesorul doctor 
Daniel Danielopol. Când tatæl meu m°a trimis sæ fac liceul în Franfla, la 
iezuiflii din Evreux, corespondentul meu øcolar din stræinætate a fost Nicolae 
Titulescu. La propunerea sa de altfel, tatæl meu m°a trimis la studii în 
Franfla. Nu o datæ mi°am petrecut vacanflele5 la Hotelul des Bergues din 
Geneva, reøedinfla permanentæ a lui Nicolae Titulescu la Societatea Nafliu
nilor din Geneva. Acolo am avut prilejul sæ°i cunosc6 pe Beneš, repre
zentantul Cehoslovaciei la Societatea Nafliunilor, øi pe Maxim Litvinov, 
reprezentantul Uniunii Sovietice, pe care Titulescu îl frecventa aproape 
zilnic, când aceøtia se aflau la Geneva. De pe atunci øtiam cæ aceastæ asiduæ 
frecventare avea un scop fundamental pentru Nicolae Titulescu, øi anume 
pæstrarea, færæ nicio concesiune, a României Mari în graniflele sale, dobândite 
prin tratatele din 1919–1929, adicæ graniflele României Mari. Politica în 
cadrul Micii Înflelegeri øi în cadrul Înflelegerii Balcanice, politicæ hotærât 
antinazistæ øi antifascistæ a lui Nicolae Titulescu øi toate acfliunile sale în 
cadrul Societæflii Nafliunilor, au fost animate de un singur flel, combaterea 
øi împiedicarea oricærei acfliuni revizioniste contra tratatelor de pace, care 
permiseseræ României sæ devinæ România Mare.

Singura provincie care se gæsea însæ într°o situaflie neclaræ øi 
primejdioasæ în cadrul României Mari era Basarabia. Este cunoscut cæ 
basarabenii au hotærât, în 1918, sæ se despartæ de Rusia øi sæ se alipeascæ 
pæmântului românesc, iar delegaflia românæ, condusæ de Ionel Brætianu, 
obflinuse pe lângæ Marile Puteri în cadrul Tratatului de pace de la Versailles, 
din 1920, sæ recunoascæ aceastæ alipire. Acest tratat, semnat de cele cinci 
mari puteri învingætoare, urma sæ fie ratificat în parlamentele respective, 
pentru a fi considerat ca intrat definitiv în vigoare. Aceste ratificæri s°au 
fæcut însæ anevoios, unele flæri au ratificat imediat tratatul, altele au întârziat 
mai mulfli ani. Japonia nu a ratificat tratatul niciodatæ, din cauza unor 
tratative pe care le°a dus cu Uniunea Sovieticæ, în special pe tærâm economic. 
Astfel, Tratatul de la Paris, din 1920, devenise un tratat færæ realizarea sa 
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deplinæ în normele juridice necesare. De aceea, Uniunea Sovieticæ declarase 
sus øi tare peste tot, în tot timpul dintre cele douæ ræzboaie mondiale, cæ 
„Basarabia nefiind recunoscutæ, cu toate formele juridice necesare, ca teritoriu 
românesc, ræmâne din punct de vedere juridic un teritoriu al Uniunii Sovietice, 
un teritoriu anexat samavolnic de România, færæ nicio bazæ de drept 
internaflional, iar granifla de pe Nistru, impusæ de România, este consideratæ 
ca nulæ pentru Uniunea Sovieticæ, nefiind o graniflæ legalæ“. Nu trebuie uitat 
cæ în Europa Societæflii Nafliunilor, în perioada 1919–1939, a fost emina
mente o perioadæ juridicæ, în timpul cæreia întreaga diplomaflie europeanæ 
se baza în toate problemele în curs pe consemnarea øi realizarea normelor 
juridice. În toatæ aceastæ perioadæ în care Nicolae Titulescu activa în cadrul 
Societæflii Nafliunilor, eforturile lui s°au orientat spre obflinerea unor norme 
juridice, cât de complete, care sæ dea Basarabiei consacrarea ei, pe plan 
internaflional, ca pæmânt românesc. Repet, eram într°o perioadæ de con
cepflie juridicæ, în care orice demonstrare øi afirmare juridicæ putea sæ atragæ 
dupæ sine, pe plan internaflional, rezolvarea problemelor politice øi diplo
matice. Øi astfel, Nicolae Titulescu a cæutat toate ocaziile ca sæ punæ un 
sigiliu juridic în fafla lumii internaflionale, în ceea ce priveøte Basarabia. Iatæ 
câteva exemple: Într°o anumitæ perioadæ, Uniunea Sovieticæ a vrut sæ 
înfiinfleze un consulat la Tighina. Nicolae Titulescu a intervenit puternic 
pe lângæ guvernul român pentru ca acesta sæ accepte imediat aceastæ 
propunere sovieticæ. Evident, scandal la Bucureøti, Titulescu este considerat 
comunist, sovietofil, antiromân… Titulescu a ræspuns însæ în Parlament: 
„Afli mai væzut dumneavoastræ un stat care sæ înfiinfleze un consulat în 
propria sa flaræ?“ Un consulat al URSS în Basarabia însemna implicit cæ 
sovieticii considerau Basarabia în afara graniflelor Uniunii Sovietice. 
Argumentul avea valoare juridicæ. Mai departe, când Uniunea Sovieticæ 
øi°a depus candidatura ca membru al Societæflii Nafliunilor, Titulescu, 
alæturi de Beneš øi susflinut în Franfla în special de Louis Barthou, intervine 
hotærât pentru primirea Uniunii Sovietice. De ce? Pentru cæ, conform 
statutelor Societæflii Nafliunilor, un stat nu putea fi primit în Societatea 
Nafliunilor decât dupæ ce øi°a definit graniflele. Ca sæ intre în Societatea 
Nafliunilor, Uniunea Sovieticæ a trebuit atunci sæ°øi defineascæ granifla 
vesticæ, pe Nistru, deci Basarabia, din punct de vedere juridic, era în afara 
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acestei granifle… Titulescu apoi a sprijinit pe Edvard Beneš, ministrul de 
Externe al Cehoslovaciei, ulterior preøedintele ei, pentru crearea unei linii 
aeriene internaflionale Moscova–Kiev–Chiøinæu–Praga, deoarece, conform 
convenfliei aeriene ce se încheia, avioanele erau obligate, la trecerea graniflei, 
sæ semnaleze prezenfla lor, iar granifla României era Nistrul. Sovieticii, la 
încheierea acestei convenflii, ar fi recunoscut implicit cæ Basarabia se aflæ în 
afara graniflelor URSS În faimosul tratat7 pentru definirea agresorului, 
unde URSS este parte semnataræ, dispozifliuni din punct de vedere juridic 
aduc de asemenea certitudini cæ Basarabia nu este consideratæ a face parte 
din teritoriul URSS Øi mai sunt øi alte exemple în aceastæ privinflæ, ele 
putând constitui un volum întreg în constatarea muncii titanice pe care 
Nicolae Titulescu a depus°o pentru afirmarea internaflionalæ a Basarabiei 
ca pæmânt românesc.

Titulescu urmærea însæ sæ obflinæ de la Uniunea Sovieticæ øi o con
firmare scrisæ, definitivæ, în privinfla Basarabiei. De aceea, frecventarea 
continuæ a lui Maxim Litvinov, amiciflia pe care reuøise sæ o obflinæ de la 
Litvinov, ministrul de Externe al URSS Cunosc de la Nicolae Titulescu, 
atât direct, cât øi prin tatæl meu, profesorul Danielopol, cât øi prin Savel 
Rædulescu, cel mai apropiat colaborator al sæu, etapele de fericire øi de 
entuziasm la fiecare pas înainte pe care marele diplomat îl fæcea în stræduinfla 
sa de a°l convinge pe Litvinov sæ ia în brafle o problemæ juridicæ øi sæ 
intervinæ øi el, la rândul sæu, pe lângæ guvernul sovietic, susflinætorul acestei 
probleme, în avantajul ambelor state pe plan internaflional.

Într°o zi, øi øtiu acest lucru de la Savel Rædulescu (pe care l°am 
frecventat necontenit, pânæ la moartea sa), Titulescu s°a precipitat în ca
meræ la Savel øi aproape cæ a urlat: „Ascultæ, Savel, mi°a telefonat Litvinov, 
are documente care sæ permitæ recunoaøterea Basarabiei ca pæmânt 
românesc, i°am propus sæ ne întâlnim cât mai repede la Geneva. A 
refuzat Geneva øi a propus Talloires, o micæ localitate din Franfla, 
aproape de granifla elveflianæ, pentru ca discufliile sæ se petreacæ în afara 
teritoriului elveflian!“ Aceasta s°a petrecut în 1936.8

Întrevederea a avut într°adevær loc la Talloires, conform propunerii 
lui Litvinov, în cea mai mare confidenflialitate. Titulescu nu a luat cu el 
decât douæ persoane, pe Gigi Anastasiu, secretarul sæu real, confidentul 
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pentru toate problemele politice, øi pe Savel Rædulescu, prietenul øi cola
boratorul sæu cel mai iubit.9 Întrevederea a flinut øase ore. Litvinov a scos din 
geantæ numeroase documente, procese°verbale, note de la diferite între
vederi pe care le avusese la Moscova cu reprezentanfli ai Ministerului de 
Externe sovietic. Uniunea Sovieticæ era dispusæ sæ recunoascæ tratatul de la 
Paris din 1920, færæ a mai avea pretenflii asupra Basarabiei, cu condiflia însæ 
ca România sæ accepte o alianflæ cu URSS împotriva Germaniei, pe termen 
îndelungat, ca un compliment al tratatului franco°sovietic din 1935, care 
avea menirea sæ stranguleze Germania nazistæ, atât din vest, cât øi din est, în 
orice împrejurare de atac al acesteia. Este curios cæ în timpul evenimentelor 
din aceastæ perioadæ, când în Europa Germania nazistæ se ridica agresiv, în 
România Regele Carol al II°lea devenea pe zi ce trece germanofil… Multe 
din documentele aduse de Litvinov, deocamdatæ provizorii, au fost încre
dinflate lui Nicolae Titulescu pentru a fi susflinætorul propunerii sovietice 
în România, problema Basarabiei rezolvându°se la încheierea acestei ali
anfle… Toate documentele au fost strânse de Savel Rædulescu, iar la Geneva 
au fost reexaminate øi aøezate în prezenfla lui Nicolae Titulescu, împreunæ 
cu Gigi Anastasiu, în vederea întocmirii unui raport cætre Regele Carol al 
II°lea, pentru a°l convinge sæ fie de partea acestei alianfle.

La întocmirea proiectului de raport, atât Savel Rædulescu, cât øi 
Gigi Anastasiu øi°au prezentat comentariile în analize scrise, care au ræmas 
asupra lor. Titulescu adnotând numai ce i se pærea important. Asupra 
întrevederii de la Talloires, Titulescu stabilise ca nimeni sæ nu afle ce s°a 
petrecut. Gigi Anastasiu mi°a spus, când l°am væzut la Geneva în 1992, cæ 
nu mai are notele sale, deoarece le încredinflase dupæ ræzboi lui Edmond 
Ciuntu, de asemenea un colaborator prefluit al lui Nicolae Titulescu.

Înainte de a merge mai departe, ceea ce trebuie cunoscut este cæ 
Titulescu nu a comunicat nimic lui Gigi Neniøor, care nu era în fond decât 
un secretar administrativ pentru România al bunurilor øi al afacerilor lui 
Titulescu. Acesta nefiind pus la curent niciodatæ de activitatea politicæ a 
marelui diplomat. Este ceea ce mi°au afirmat Savel Rædulescu, Ionel 
Christu øi chiar Edmond Ciuntu. Adnotærile lui Savel Rædulescu øi ale lui 
Gigi Anastasiu le°am væzut personal la Savel acasæ, la Bucureøti, când l°am 
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ajutat, la cererea sa, sæ trieze arhiva Titulescu ce o avea asupra sa øi care i°o 
læsase de altfel Titulescu prin testament, în întregime.

La 29 august 1936, din ordinul Regelui Carol al II°lea, guvernul în 
care Titulescu figura ca ministru de Externe øi reprezentantul României la 
Societatea Nafliunilor a cæzut, fiind format în aceeaøi searæ, cu aceeaøi 
componenflæ, Titulescu însæ fiind înlocuit cu Victor Antonescu. Savel 
Rædulescu era atunci pe lângæ Titulescu. Imediat, Titulescu øi°a pregætit 
unele valize, unde a aøezat ce avea mai preflios ca documente politice privind 
activitæflile sale în favoarea României. Discursurile pe care le°a flinut, notele, 
unele carnete cu însemnærile sale zilnice (avea obiceiul ca, aproape în fiecare 
searæ, sæ consemneze ce s°a petrecut mai important în timpul zilei). Aceste 
adnotæri erau fæcute însæ cu prescurtæri, greu de înfleles pentru un cititor 
stræin øi numai Savel Rædulescu, Gigi Anastasiu, Nicolae Raicoviceanu øi 
Edmond Ciuntu le putea desluøi. Alte carnete se aflau la Londra, în seiful 
pe care Titulescu îl avea în capitala Angliei øi priveau în special activitatea 
pe care o avusese la Societatea Nafliunilor, între 1933 øi 1936. Toate 
documentele aflate la Geneva au fost împachetate în cinci valize øi încre
dinflate lui Savel Rædulescu. Acesta øi°a încheiat øi el activitatea diplomaticæ 
odatæ cu demiterea lui Titulescu. Savel Rædulescu a refuzat însæ sæ ia aceste 
valize de teama ca ele sæ nu fie confiscate la granifla României din ordinul 
lui Carol al II°lea, dat fiind ostilitatea ce o întâmpinase Titulescu din partea 
Casei Regale. Aøa încât, cele cinci valize au ræmas în continuare la Nicolae 
Titulescu, care pânæ la urmæ le°a încredinflat, aøa cum spune øi Jacques 
Delaunay, Ambasadei Marii Britanii din Portugalia. Înainte de plecare, 
Titulescu i°a reamintit totuøi lui Savel Rædulescu cæ una din cele cinci 
valize conflinea documentele primite la Talloires øi aceasta nu trebuia sæ o 
uite niciodatæ!

Este evident cæ, dupæ demiterea lui Nicolae Titulescu øi ieøirea lui 
din activitatea politicæ internaflionalæ, Litvinov nu a mai fæcut nicio discuflie 
cu cele propuse la Talloires øi problema Basarabiei a ræmas ca înainte, 
contestatæ de sovietici, iar la 28 iunie 1940 Basarabia a fost invadatæ de 
trupele sovietice, cu asentimentul Germaniei hitleriste, reluatæ ca teritoriu 
sovietic asuprit, tofli cetæflenii ei fiind considerafli cetæfleni sovietici. În ceea 
ce priveøte toate afirmafliile de mai sus, nu pot prezenta documente scrise 
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pentru confirmarea acestor lucruri. Dar tot ce am aflat, le øtiu prin Savel 
Rædulescu, a cærui prietenie pentru mine era cunoscutæ de toatæ lumea, o 
prietenie care a durat pânæ la moartea sa. În cartea sa Exerciflii de memorie, 
publicate în cadrul Fundafliilor Culturale Române, Paul Dimitriu o descrie 
destul de clar.

Desigur, cunoscusem pe Savel Rædulescu, pe Ionel Christu, pe 
Nicolae Raicoviceanu, pe Edmond Ciuntu, eram însæ foarte tânær, elev la 
liceul iezuit din Evreux. Titulescu manifesta o mare simpatie pentru mine, 
mæ numea le jeune homme bouillonnant10 øi dorea ca sæ devin un jurist de 
drept internaflional care sæ°l poatæ urma. O colaborare în acest sens am 
avut°o cu Savel Rædulescu, care, cu începere din 1944, când la inifliativa sa 
am intrat la Comisia Românæ pentru aplicarea Armistifliului, am devenit 
un colaborator apropiat al lui, pe toatæ perioada cât a fost preøedinte al 
acestei comisii. De aceea, la comisia de armistifliu mi s°a încredinflat de la 
bun început discutarea øi negocierea articolului 5 din cadrul Convenfliei de 
Armistifliu de la Moscova, care prevedea, în mod tragic, repatrierea obliga
torie øi imediatæ a tuturor cetæflenilor ziøi sovietici, provenifli din Basarabia 
øi Bucovina de Nord, ræmaøi pe teritoriul României în timpul invadærii 
acestor teritorii de cætre trupele sovietice în 1940.

Activitatea mea din aceastæ perioadæ se cunoaøte acum din relatærile 
revistei „Magazin Istoric“ din iunie 1992, din relatærile lui Mihai Pelin din 
1990, din ziarul „Curentul“ ce apare la München øi din revista „Dilema“, 
nr. din 7 mai 1993, în care relateazæ mai pe larg toate cele întâmplate în 
cadrul Comisiei de Armistifliu în cadrul tratærii acestei probleme. Toate 
documentele se gæsesc la Arhivele Statului, precum øi în arhiva fiului lui 
Pan Halippa11, care a preluat întreaga arhivæ a tatælui sæu privitoare la 
tratarea problemei basarabene în cadrul Comisiei de Armistifliu, într°un 
dosar important, alcætuit împreunæ cu prietenii sæi, Ion Pehlivan øi Nicolae 
Nitreanu. Dupæ plecarea lui Savel Rædulescu de la preøedinflia acestei 
comisii, ne°am væzut aproape zilnic la domiciliul sæu din Bucureøti, unde 
l°am ajutat sæ claseze arhiva lui Nicolae Titulescu, pe care marele diplomat 
i°o læsase în întregime, prin testamentul sæu. Iatæ, de altfel, textul acestui 
testament în aceastæ privinflæ: „Leg øi confirm prin aceasta cæ toatæ averea 
mea, imobilæ øi mobilæ, aparfline cu titlu universal sofliei mele, Caterina 
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Titulescu, pe care o rog sæ aibæ grijæ de sora mea, Cornelia Neniøor. Tot ce este 
hârtie, corespondenflæ, acte etc., oriunde s°ar afla ele, le leg cu titlu particular 
scumpului meu prieten, Savel Rædulescu. Deøi nu doresc ca ele sæ fie obiectul 
unor memorii, va uza de ele pentru a stabili adeværul în interesul flærii øi al 
meu personal. El va fi executorul meu testamentar, împreunæ cu bunul meu 
prieten Nicolae Raicoviceanu øi vor ajuta fiecare pe soflia mea în punerea în 
posesie a averii ce o voi læsa“.

Deci, Savel Rædulescu moøtenea întreaga arhivæ a lui Titulescu, 
indiferent unde s°ar afla ea øi nimeni altul, repet, NIMENI ALTUL. De 
aceea, cea mai mare parte a arhivei Titulescu se afla la Bucureøti, la el acasæ. 
Însæ, dupæ un timp, Savel Rædulescu a fost arestat de Securitatea românæ, 
iar toate aceste documente i°au fost confiscate. Se pare cæ ele s°ar afla astæzi 
la Arhivele Statului din Bucureøti, unde ar fi un Fond Savel Rædulescu, însæ 
nu am cunoøtinflæ ce ar confline acest fond.

Cifrul seifului de la Londra nu°l aveau decât douæ persoane, Savel 
Rædulescu øi Edmond Ciuntu. Mi se va replica acum: „Gigi Neniøor era 
nepotul direct al lui Nicolae Titulescu, cel mai apropiat din familie, cum 
se explicæ atunci cæ nu avea acces la nimic din activitæflile politice ale 
unchiului sæu?“ Atât Savel Rædulescu, cât øi Edmond Ciuntu mi°au declarat 
cæ Sergiu Neniøor într°adevær era nepotul cel mai apropiat al lui Nicolae 
Titulescu, dar Titulescu nu avea mare încredere în el. Øi asta dintotdeauna! 
Dacæ Titulescu l°a însærcinat cu problemele administrative ale sale era 
pentru cæ avea nevoie de cineva din familie pentru acest lucru. Doamnei 
Titulescu, care îi reproøa deseori atitudini neconforme cu nepotul sæu, 
Titulescu spunea imperturbabil (povestea øi Savel Rædulescu): „Draga mea, 
prietenii fli°i alegi, dar familia o suporfli“12… Aøa se explicæ de ce nimic din 
arhiva lui Titulescu nu a ræmas prin testament lui Sergiu Neniøor, totul 
fiind încredinflat unui om care nu a fæcut parte din familie, dar în care 
Titulescu avea încredere, øi anume Savel Rædulescu… În testamentul lui 
Titulescu, Sergiu Neniøor nu apare decât cu însærcinarea de a se ocupa de 
înmormântarea lui Titulescu la Braøov.

Desigur, familia Neniøor a îndeplinit cu devotament, acum recent, 
aceastæ sarcinæ, Titulescu fiind adus din Franfla øi înmormântat la Braøov. 
Dar nu acolo unde voia Titulescu. Titulescu, într°adevær, voia sæ fie înmor
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mântat la Braøov, alæturi de Andrei Mureøanu, în micul cimitir din 
localitate, unde se aflæ mormântul lui. Aceastæ dorinflæ nu este transcrisæ 
undeva, ci numai a fost expusæ lui Savel Rædulescu øi Edmond Ciuntu. 
Færæ îndoialæ, familia Neniøor nu a cunoscut nici aceastæ laturæ a dorinflelor 
lui Titulescu. De aceea, flin sæ precizez revistei „Magazin Istoric“ cæ interviul 
pe care l°a luat Marielei Neniøor (nr. 7/iulie 1993) nu corespunde realitæflii 
sub nicio formæ! Degeaba Mariela Neniøor ia în derâdere cele afirmate de 
Jacques Delaunay, întrucât tot ce a afirmat acesta corespunde adeværului 
în privinfla celor cinci valize.

În final, vreau sæ adaug cæ, dupæ apariflia articolului lui Delaunay în 
„Magazin Istoric“, nr. 4 din 1992, m°am deplasat imediat la Geneva, sæ°l 
întâlnesc pe Gigi Anastasiu, care fusese unul din participanflii la întrevederea 
de la Talloires. Locuia la Geneva foarte modest øi abia se putea miøca, fiind 
aproape paralizat de picioare. De la bun început, dupæ ce i°am citit articolul 
din „Magazin Istoric“, i°am spus: „Dragæ Gigi, te rog, înainte de orice 
discuflie, de orice comentariu, vreau sæ mæ asculfli. Uite ce øtiu eu, uite ce 
øtiu eu de la Savel Rædulescu, uite ce øtiu de la Edmond Ciuntu, dacæ din 
tot ceea ce relatez consideri cæ este ceva greøit, exagerat sau neînfleles, te rog 
sæ mi°o spui deschis!“ Øi i°am povestit tot ce am relatat, pe scurt, în aceastæ 
casetæ. Dupæ ce am terminat, mi°a declarat: „Tot ce ai spus corespunde 
complet cu adeværul faptelor petrecute. Ai omis însæ un singur lucru, cæ la 
un moment dat Titulescu a voit sæ°mi încredinfleze mie spre pæstrare 
documentele de la Talloires, dupæ ce Savel Rædulescu refuzase sæ le preia 
asupra lui, reîntorcându°se la Bucureøti. M°am sfætuit atunci cu Savel, în 
particular, øi am înfleles cæ avusese dreptate: a prelua aceste documente atât 
de importante asupra mea ar fi constituit un risc enorm, nu atât pentru 
mine, cât pentru valoarea lor româneascæ, nu le°am luat. Restul este aøa 
cum ai povestit. Sunt însæ convins cæ valiza respectivæ, cu documentele de la 
Talloires, este de mult la Moscova sau poate chiar distrusæ la Moscova, pentru 
a putea fi consideratæ vreodatæ de sovietici ca o minciunæ româneascæ! 
Titulescu a murit, Savel Rædulescu a murit, Edmond Ciuntu a murit, eu 
nu mai am mult de træit, dacæ din arhiva de la Savel Rædulescu ai putut citi 
ceva, pune pe hârtie, spune tot øi profitæ de timpul cât se mai poate spune 
øi scrie despre aøa ceva. Pentru cæ dupæ noi va urma potopul“… Când 
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m°am despærflit de Gigi Anastasiu, i°am propus sæ colaboræm la o asemenea 
lucrare. Nu mi°a ræspuns imediat, a ridicat ochii spre tavan: „Dragul meu, 
nu mai am timpul, dar fæ°o tu“… Nu dupæ mult timp, Gigi Anastasiu a 
murit la rândul sæu, în decembrie 1992…

Adaos: Dupæ înregistrarea care am fæcut°o despre misterul celei de 
a cincea valize a lui Nicolae Titulescu, transmisæ øi „Magazinului Istoric“ 
din Bucureøti, ca ræspuns la convorbirea avutæ cu Mariela Neniøor (publicatæ 
în nr. pe iulie 1992), mi°a parvenit de la Bucureøti cartea lui Raul Bossy, 
Amintiri din viafla diplomaticæ, volumul întâi, carte de o deosebitæ valoare 
moralæ øi istoricæ, apærutæ în Editura Humanitas, în august 1993. La pagina 
227 a acestui volum, Bossy consacræ un paragraf relafliilor dintre Titulescu 
øi Litvinov, confirmând cele spuse de mine în aceastæ casetæ. Bossy scrie 
clar cæ preocuparea de bazæ a lui Titulescu a fost apropierea de Uniunea 
Sovieticæ pentru ca ea sæ recunoascæ cæ Basarabia a redevenit un pæmânt 
românesc. Iatæ textul lui Raul Bossy, de la pagina 227 a volumului întâi al 
cærflii sale (este vorba de o convorbire avutæ la Viena, dupæ elaborarea con
venfliei pentru definirea agresorului): „Titulescu îmi destæinuieøte cæ la 
Londra, dupæ semnarea protocolului pentru definirea agresorului, Litvinov 
i°a spus: Tocmai v°am fæcut cadou Basarabia, m°am legat de mâini øi de 
picioare! Dar pe când recunoaøterea oficialæ a acestui fapt din partea 
Moscovei?, întreb eu. Aia vine în curând, îmi ræspunde Titulescu, care 
duce la Varøovia instrumentul de ratificare pentru a°l remite ministrului 
sovietic“. La aceastæ declaraflie, Raul Bossy se aratæ pesimist. Spune în 
cartea sa: „Chiar o minte atât de luminatæ ca aceea a lui Titulescu putea sæ 
se înøele asupra viitorului“… Øi într°adevær, pânæ în 1936, la Talloires, 
Litvinov nu a mai adus nicio veste în privinfla Basarabiei øi Tratatului de 
pace de la Paris, din 1920. De abia în 1936, Litvinov l°a væzut pe Titulescu, 
pe Savel Rædulescu øi pe Gigi Anastasiu, remiflându°le documente, care sæ 
afirme cæ Uniunea Sovieticæ înflelege sæ recunoascæ Basarabia ca pæmânt 
românesc, cu condiflia însæ ca România sæ se lege cu Uniunea Sovieticæ, 
printr°un tratat de alianflæ, împotriva Germaniei, de lungæ duratæ… 
Titulescu fiind însæ înlocuit de Regele Carol al II°lea prin Victor Antonescu, 
toatæ întrevederea de la Talloires øi°a avut sfârøitul, problema Basarabiei 
nemaipunându°se niciodatæ.
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Aceastæ casetæ, tradusæ din limba francezæ, a fost depusæ la Institutul 
Hoover din Statele Unite.

Paris, 1994
Alexandru Danielopol

Liviu Vælenaø, În culisele negocierilor cu Uniunea Sovieticæ, 1934–1947. Convorbire 
cu Alexandru Danielopol (volum apærut sub îngrijirea Antoniei°Clara Marnea øi 
Anei°Maria Træuøan), Editura Vremea, Bucureøti, 2001, pp. 89–101.

NOTE

1 Numele corect este Jacques de Launay.
2 Afirmaflia cuprinde mai multe alegaflii øi erori: a) Jacques de Launay era cetæflean belgian. 

Mi°a spus°o personal, când l°am întâlnit, la 7 iulie 1982, la Redacflia publicafliilor pentru 
stræinætate „România“, când pe lucrarea sa Titulescu et l’Europe mi°a dat urmætorul autograf: „De 
Jacques de Launay à George G. Potra son ami et camarade du combat pour la paix. Le 7.VII.82“; 
b) Nu am gæsit nicæieri afirmaflia provenind dintr°o sursæ de autoritate cæ ar fi fost „unul din 
principalii responsabili ai serviciilor secrete franceze“; nu existæ nici mæcar informaflii certe care 
sæ ateste cæ a lucrat în slujba acestor servicii; c) Indicarea anilor 1919–1945, cu atâta certitudine, 
ca perioadæ în care ar fi lucrat pentru serviciile secrete franceze este, pe cale logicæ, cel puflin 
nesiguræ, dacæ nu chiar ridicolæ. La 3 iulie 1982, îl mai întâlnisem la ADIRI, unde a susflinut 
conferinfla „Titulescu øi Europa“, în prezenfla unor istorici øi juriøti: Dan Berindei, Grigore 
Geamænu, Nicolae Fotino, Edwin Glaser, Ioan Voicu, Constantin I. Turcu, Cristian Popiøteanu, 
Adrian Næstase.

3 Numele corect este Louis Loucheur.
4 Nicolae Titulescu a solicitat doar sæ traverseze Spania, pentru a se îmbarca pe un pachebot 

cu destinaflia America Latinæ.
5 Nicolae Titulescu venea la Geneva doar pentru sesiunile Consiliului øi Adunærii Societæflii 

Nafliunilor.
6 Alexandru Danielopol exagereazæ din nou, ignorând diferenfla dintre cuvintele „a cunoaøte“ 

øi „a vedea“.
7 Convenflie.
8 Întâlnirea a avut loc la 28 mai 1937. 
9 Exagerând, unii au vorbit de „echipa“ care l°a însoflit pe Nicolae Titulescu la Talloires. 

Alegaflia a generat discuflii øi a determinat reacflii la Bucureøti. Fostul ministru de Externe român 
precizeazæ în mod expres cæ la Talloires a ajuns împreunæ cu Savel Rædulescu øi Sergiu Neniøor, 
dar nu øi cu Constantin Antoniade. Precizarea privind pe Constantin Antoniade, fæcutæ de 
Nicolae Titulescu la trei ani de la consumarea acestei întrevederi, nu este lipsitæ de semnificaflie. 
Ministrul de Externe sovietic aminteøte de Savel Rædulescu, de Sergiu Neniøor øi de „ministrul 
român la Teheran“. Nu avem niciun motiv sæ ne îndoim de corectitudinea acestui amænunt 
furnizat de Maksim Maksimovici Litvinov. Cât priveøte faptul cæ Nicolae Titulescu îl omite pe 
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acesta din urmæ are o explicaflie uøor de înfleles: Gou (Grigore Gr. Constantinescu) era în funcflie, 
era øef de misiune diplomaticæ, îi fusese un subaltern devotat øi îi era un prieten, mai tânær, dar 
apropiat. Cæ nu s°a øtiut imediat despre participarea sa la aceastæ întâlnire nu l°a scæpat pe mai 
tânærul Grigore Gr. Constantinescu de sancfliuni din partea Bucureøtilor. Poate cæ – øi trebuie sæ 
spunem acest lucru – amænuntul nu s°a aflat la timpul respectiv de guvernanflii de la Bucureøti. 
Pentru a°l înlætura era suficient ca aceøtia sæ°l considere „omul lui Titulescu“.

10 Tânærul clocotitor (fr.).
11 Vezi Ion Constantin, Pan Halippa – neînfricat pentru Basarabia, cuvânt înainte Florin 

Rotaru, Editura Biblioteca Bucureøtilor, Bucureøti, 2009; Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon 
Halippa – tribun al Basarabiei, Editura Biblioteca Bucureøtilor, Bucureøti, 2009.

12 George G. Potra, Titulescu spre fiara Drepflilor, Editura Fundafliei „Universitatea pentru 
tofli“, Slatina, 2001, p. 51.

Carol (Citta) Davila

„În ochii stræinætæflii mai avem doar o personalitate cu credit: 
dumneavoastræ“

Legafliunea României în Polonia

Varøovia, 14 decembrie 1927

Stimate domnule ministru, 
Carol Davila væ scrie, nu reprezentantul dumneavoastræ la 

Varøovia.
M°am hotærât sæ væ scriu, cæci am ajuns la unele concluzii pe care 

nu le pot prezenta într°un raport oficial.
Øtiu bine cæ nu væ spun nimic nou; dar, totuøi, am crezut cæ pærerea 

cuiva, care a fost numit într°un post în exterior færæ idei preconcepute øi 
care – cunoscând bine cum stau lucrurile la noi – are astæzi distanfla necesaræ 
pentru a le judeca, væ va fi de folos în hotærârile ce vefli lua øi de care 
depinde în mare mæsuræ, dupæ pærerea mea, rezolvarea rapidæ øi normalæ a 
dificultæflilor enorme de care ne izbim.

Constat, mai întâi, ceea ce afli simflit øi dumneavoastræ deseori, cæ 
este aproape imposibil sæ lucrezi pentru flaræ, atunci când a) prestigiul flærii 
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are de suferit din cauza situafliei interne a României; b) nu avem – în cazul 
numeroaselor chestiuni litigioase øi adesea delicate (unde am comis multe 
greøeli inutile) – cercuri stræine interesate sæ ne apere, lucru posibil doar în 
cazul când ar exista un capital stræin care ar avea interes la noi.

Numeroaselor campanii antiromâneøti, øi încep sæ se extindæ, nu 
putem opune nimic altceva decât repetarea stereotipæ a declarafliilor 
liniøtitoare øi uneori sforæitoare ce°l indispun pe stræin, cu atât mai mult cu 
cât toatæ lumea începe sæ priceapæ cæ nu sunt conforme cu realitatea. 

Excedentele bugetare fictive, cu absurdele, superficialele øi 
pretenflioasele tendinfle de revalorizare de acum câfliva ani, au produs deja 
o impresie foarte proastæ. Cunoaøtefli opinia cercurilor bancare.

Pe de altæ parte, sæ vorbeøti tot timpul de „consolidare“ într°o flaræ 
în care industria este în pragul falimentului, în care cæile ferate sunt 
dezorganizate în întregime, în care intenflia este de a se lichida capitalurile 
stræine deja investite (cazul „Româno°Americana“), în care dobânzile sunt 
în medie de 30%, are în cele din urmæ ca rezultat sæ°l indispunæ pe stræin 
øi sæ „consolideze“ doar impresia cæ nu suntem serioøi øi cæ, în loc de a 
deveni un stat modern, ne afundæm tot mai mult în balcanismul nostru.

Øi dacæ, pe deasupra, guvernul este atât de nesæbuit încât permite 
excese1 precum acelea de la Oradea øi de la Cluj (deøi existau atâtea 
precedente øi chiar dacæ Oradea este un oraø minoritar evreiesc), dupæ ce 
am avut atâtea dificultæfli la Geneva din cauza tulburærilor din decembrie 
1926, nu mai e nicio îndoialæ cæ se va spune, în cele din urmæ, cæ România, 
deja balcanizatæ ca stat, nu e în stare sæ permitæ minoritæflilor sæ træiascæ 
paønic øi civilizat, øi prin asta vom da argumentul cel mai puternic 
revizioniøtilor.

În orice altæ flaræ civilizatæ, excesele de la Oradea ar avea ca sancfliune 
imediatæ demisia ministrului de Interne, cæci existau prea multe precedente 
ca sæ ne mai mire ce întorsæturæ au luat lucrurile.

Jumætæflile de mæsuræ øi pseudosancfliunile, atunci când responsabilii 
sunt în altæ parte, nu vor calma opinia publicæ; sæ nu ne facem iluzii.

Pe scurt, simt cum creøte nepopularitatea noastræ øi cum se adunæ 
norii deasupra flærii; înaintæm spre o perioadæ extrem de dificilæ. Ar fi, 



467

aøadar, timpul sæ læsæm deoparte vorbæria øi sæ luæm taurul de coarne. Dar 
unde sunt coarnele?

În linii mari, putem spune cæ o flaræ e apreciatæ øi se bucuræ de o 
bunæ reputaflie dupæ rezultatele pozitive pe care le poate dovedi. E cazul 
Cehoslovaciei, care – privitæ la început ca un organism neviabil – a strâns, 
încetul cu încetul, atâtea dovezi de seriozitate, spirit modern øi civilizaflie, 
cæ opinia mondialæ a sfârøit prin a o respecta.

Când, pe de altæ parte, o flaræ nu poate încæ sæ dea dovezile indis
cutabile øi palpabile ale progresului sæu, i se poate acorda credit doar pentru 
o vreme, dacæ are la conducere personalitæfli cu totul deosebite, care inspiræ 
încredere. Acesta a fost cazul nostru: Regele Ferdinand, aliatul Antantei, øi 
Ion [I.C.] Brætianu, mari personalitæfli, au beneficiat de acest credit.

Dar chiar dacæ ei ar mai fi træit, creditul ar fi dispærut dacæ rezul
tatele palpabile n°ar fi apærut curând.

Ce putem spune azi?
În ochii stræinætæflii mai avem doar o personalitate cu credit: 

dumneavoastræ. Dar, tot încercând sæ negafli evidenfla øi fæcându°væ, din 
devotament, avocatul tuturor cauzelor imposibile, nu væ temefli, stimate 
domnule ministru, cæ væ vefli pierde acest credit ?

Or, cred cæ, pentru binele flærii, nu avefli dreptul sæ risipifli inutil 
acest singur capital ce ne ræmâne în fafla stræinætæflii.

Nu trebuie sæ fifli omul unui partid, ci omul unei flæri.
Trebuie sæ spunefli, în sfârøit, adeværul øi sæ impunefli factorilor 

competenfli schimbarea de sistem øi singurul remediu ce existæ: respectarea 
regulilor jocului.

Când stræinætatea va øti cæ guvernele româneøti au ca sprijin în 
spatele lor flara, cæ starea de asediu etc. a încetat, când vor vedea cæ programul 
de guvernare este raflional øi modern, opinia asupra noastræ se va schimba. 

Færæ a mai spune cæ problema de care se teme Partidul [Naflional] 
Liberal e mult mai uøor de rezolvat în mod convenabil într°o atmosferæ de 
destindere internæ decât altfel.

Pe de altæ parte, marele ræu de care suferæ Partidul [Naflional] 
Liberal (øi care este øi ræul flærii), adicæ nepopularitatea lui, se va vindeca 
prin reorganizarea ce°i va permite reintrarea în normalitate; nu mai e nicio 
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îndoialæ pentru nimeni cæ în scurt timp va recolta rezultatele pozitive ale 
unei asemenea atitudini.

Øtiu cæ trebuie curaj pentru aøa ceva; oamenii care obiønuiesc a fi 
prevæzætori, nu îndræznesc a se aventura sæ înoate în larg.

Dar un partid lipsit de curaj nu e viabil. Trebuie sæ riøti de unul 
singur, færæ protectori speciali. Numai atunci Partidul [Naflional] Liberal 
îøi va relua locul istoric pe care l°a ocupat dintotdeauna.

Credefli°mæ cæ vorbesc færæ pærtinire øi mânat de cea mai generoasæ 
obiectivitate!

Dacæ m°am hotærât a væ spune toate astea øi a væ implora sæ 
acflionafli, este pentru cæ prevæd pentru flaræ o perioadæ foarte tulbure øi 
foarte grea øi cred cæ este imperios tocmai acum sæ reacflionæm cu seriozitate.

A venit clipa sæ ne înlocuim frazele sforæitoare øi „ovafliile majori
tæflilor“ prin consideraflii simple øi „gospodæreøti“.

Toatæ lumea începe sæ se sature de mica Românie, de „oamenii de 
stat cu vederi largi“ øi ar vrea administratori buni øi cinstifli, cu mentalitate 
elveflianæ, care°øi respectæ legile øi angajamentele.

Sunt sigur cæ dacæ vefli acfliona øi dacæ vefli reuøi sæ aducefli destin
derea øi ordinea necesare, væ vefli atrage recunoøtinfla întregii flæri øi a tuturor 
partidelor, iar într°un viitor apropiat – nu e un paradox – øi pe a Partidului 
[Naflional] Liberal.

Scuzafli°mi aceastæ lungæ scrisoare øi punefli°o pe seama marii mele 
preocupæri pentru binele public, pe care actuala distanflæ faflæ de flaræ nu 
mi°a micøorat°o.

Primifli væ rog, stimate domnule ministru, întreaga mea admiraflie 
øi devotamentul meu sincer. 

 (ss) Davila

Scrisoare, Varøovia, 14 decembrie 1927, Carol (Citta) Davila, trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al României la Varøovia, cætre Nicolae Titulescu, ministru 
al Afacerilor Stræine al României, delegat permanent al României la Societatea 
Nafliunilor, Arhiva Fundafliei Europene Titulescu, Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu, apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
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Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 190, pp. 775–778.

NOTE

1 Confruntærile øi dezordinile ocazionate de Congresul Asociafliei Studenflilor Români 
Creøtini, desfæøurat la Oradea la începutul lui decembrie 1927. Lipsa de prevedere øi reacflia 
întârziatæ a organelor de ordine permiseseræ unor grupuri de studenfli extremiøti ca, atât în timpul 
deplasærii spre locul de întrunire, cât øi în timpul Congresului øi dupæ terminarea acestuia, sæ 
provoace incidente, cu devastæri de magazine øi læcaøe de cult ale populafliei evreieøti din mai 
multe localitæfli (Oradea, Vadul Criøului, Ciucea, Huedin, Cluj). Evenimentele au provocat  luæri 
de poziflii, atât în presæ cât øi în Parlament, de condamnare a unor astfel de manifestæri. Din 
pæcate, într°un stil caracteristic politicianismului îngust, voci excesive din opoziflie n°au ezitat sæ 
acuza guvernul de complicitate, iar cercuri politice interesate din stræinætate (îndeosebi din 
Ungaria) s°au græbit sæ speculeze ocazia pentru a prezenta România opiniei publice ca pe o flaræ 
în care minoritæflile naflionale sunt lipsite de drepturi.

Georg von Dehn°Schmidt

„Un om de primul ordin, dar øi un om de stat superior“

A fost o mare distincfliune pentru mine de a fi putut sæ fac cunoøtinfla 
Excelenflei Voastre øi de a fi putut colabora cu Domnia Voastræ. Cu mult 
înainte de sosirea mea la Bucureøti, însæ mai ales în timpul øederii mele aci, 
am urmærit cu cel mai viu interes activitatea precumpænitoare øi succesul 
strælucit pe care Excelenfla Voastræ l°a realizat în domeniul politicii inter
naflionale. România este fericitæ de a avea în Domnia Voastræ nu numai un 
ministru al Afacerilor Stræine cu totul de primul ordin, dar øi un om de stat 
superior.

Georg von Dehn°Schmidt, Ræspuns la discursul rostit Nicolae Titulescu, ministrul 
Afacerilor Stræine al României, la dejunul oferit la Ministerul Afacerilor Stræine cu 
ocazia încheierii misiunii oficiale în România a diplomatului german, în 
„Universul“, 21 februarie 1935.
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Nicolae Deleanu

Punfli peste veacuri

Punfli peste veacuri.
Aøa s°ar putea intitula opera lui Nicolae Titulescu.
Cercetætor adânc al tuturor aspectelor geopolitice, geniul sæu a 

între væzut cât se poate de limpede încotro trebuie sæ se îndrepte paøii 
Patriei sale.

Cu mulfli ani înainte, dânsul a væzut bine configuraflia politicæ øi 
diplomaticæ a Europei de mâine.

Cu mintea rece de gânditor, dar øi cu sufletul cald de îndrægostit al 
destinelor flærii sale, Titulescu a întrevæzut cât se poate de limpede poziflia 
diplomaticæ a României, care nu poate fi decât alæturi de Nafliunile Unite.

Dar ceva mai mult. Marele diplomat a fost printre primii precursori 
care au înfleles înaintea multora marele rol ce avea sæ°l joace Rusia Sovieticæ 
în destinele lumii øi deci øi în cele ale poporului român.

Imanenfla politicii externe a României, fixatæ prin linia de conduitæ 
ce a avut°o Titulescu, va ræmâne piatræ de hotar pentru tot cursul istoriei 
flærii noastre. Titulescu a aruncat – repetæm – punfli peste veacuri.

Nicolae Deleanu, Punfli peste veacuri, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

Camil Demetrescu

„Titulescu, cât era de ocupat, prezida toate concursurile, numai 
ca sæ asigure o dreaptæ selecflie a celor mai buni“

Tot în ceea ce priveøte nepærtinirea examinatorilor øtiu de la Brutus 
Coste1, bunul meu prieten, cât de categoric s°a opus Al. Vaida°Voevod 
când prezida concursul øi o lepræ de ministru a cæutat sæ favorizeze pe un 
nepot al lui Vaida spre indignarea lui Vaida.
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Titulescu, cât era de ocupat, prezida toate concursurile, numai ca sæ 
asigure o dreaptæ selecflie a celor mai buni øi sæ°øi dea seama cæ erau bine 
pregætifli în exegeza concursului.2

O singuræ datæ a fost din neatenflie nedrept cu un candidat care 
ræspunsese bine, dar ministrul nu auzise. Nepotrivit, acela i°a replicat cæ se 
înøealæ. Atât i°a trebuit lui Titulescu, care a lansat un enorm „Dle, eu nu 
mæ înøel niciodatæ!“ Øi totuøi odatæ, nu numai cæ s°a înøelat, dar a øi 
recunoscut aceasta øi a lansat în viafla publicæ pe necunoscutul care i°o 
dovedise. Însæ cu toate formele de politefle. Mi°a povestit°o fostul necu
noscut, Constantin Viøoianu, pe care l°am întrebat odatæ dacæ poate sæ°mi 
dea refleta fulgerætorului sæu succes pe lângæ Titulescu. Acesta începuse cu 
postul de ministru pe lângæ Societatea Nafliunilor, în care fusese numit cu 
o vitezæ neobiønuitæ pe atunci nici cu personagii importante, necum cu un 
obscur funcflionar la Tribunalul Arbitral mixt de la Paris. „Camile, 
întâmplarea. Un prieten a vrut sæ mæ prezinte lui Titulescu øi m°a invitat 
la masæ cu el la un restaurant românesc la Paris, unde mai erau øi alfli 
invitafli. Ca întotdeauna numai Titulescu vorbea. Eu eram aøezat lângæ el 
øi îi ascultam expunerea care era greøitæ. Dupæ ce a isprævit, sfios, i°am 
cerut îngæduinfla sæ°i demonstrez unde greøise. «Dar tu cine mai eøti?!» 
mi°a spus, întorcându°se spre mine cu un fel de uluire. «Sæ øtii cæ te voi 
controla øi deci mæ voi controla øi pe mine. Dacæ te înøeli, nicio pagubæ de 
capul tæu. Dar dacæ ai cumva dreptate, sæ øtii, mæ, cæ fac om din tine!» El 
nu putea admite cæ cineva care i°ar fi demonstrat cæ se înøela nu ar fi fost 
un om deosebit.“ „Dar a mai fost un motiv al succesului meu pe lângæ el. 
Dupæ ce ne°am cunoscut, eu mæ flineam de pozne. Îl înveseleam.“ – „Cine, 
d°ta?!!“ – „Da, da, eu. Acum mæ cunoøti uscat sufleteøte, amærât de atâtea 
decepflii (avea 46–47 de ani), dar nu eram aøa când eram tânær. Ba chiar la 
din contra“ – când glumea, vorbea øi aøa – „Mæ mascam, fæceam tot felul 
de farse. Aøa°i cæ nu ai fi crezut aøa ceva din partea mea?“ – „Chiar cæ nu!“ 
Øtiu cæ am ræmas gânditor în fafla unei atare transformæri impusæ de viaflæ. 
Revenind la concursuri, am încercat øi sub Titulescu în douæ rânduri sæ iau 
examenul færæ succes.3 Odatæ mi°am oferit mie însumi un sfert de scuzæ 
prin faptul cæ cinci locuri au fost reflinute de Rege, la cererea dnei Lupescu. 
Øi chiar Titulescu a trebuit sæ se încline. Totuøi, cei mai mulfli dintre aceøti 
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protejafli erau tineri foarte bine pregætifli. Unul însæ era tipul feciorului de 
bani gata – færæ bani – frumos, dansator monden, „diseur“ la serbæri de 
binefacere, fiul Micaelei Catargi, care nu moøtenise de la mama lui decât 
absoluta lipsæ de scrupule. Nici plæcerea cititului, nici aceea a scrisului, 
pentru cæ nu°i moøtenise nici inteligenfla. Când i se prezenta un prilej 
favorabil øterpelea bani øi ca sæ circule cu automobilul pe voia lui, fixase un 
fel de plan al unor blocuri cu douæ intræri. Nu i°a mers însæ cu Argentina, 
unde fusese numit în post øi unde un control inopinat al lui Radu Cutzarida4 
l°a gæsit cæ°øi însuøise fondul Legafliei.

M°am ales de la aceste douæ concursuri cu cele câteva cuvinte 
frumoase øi uræri de succes adresate candidaflilor de un Titulescu în vervæ 
øi elegant, care deschidea concursul øi ne invita sæ nu ezitæm sæ ne împros
pætæm forflele, servindu°ne în timpul celor douæ ore din tratafliile ce ni se 
ofereau. Felurite sandviciuri øi ræcoritoare prezentate de Casa Capøa5 pe 
tævile grele de argint lucrat ale Palatului Sturdza øi în cupele de cristal cu 
stema flærii, erau purtate din când în când pe la fiecare dintre noi. În alt 
chip, numai Mihai Antonescu dædea dovezi de prodigalitate, fæcând daruri 
de Særbætori colaboratorilor øi corpului diplomatic.

Camil Demetrescu, Note – relatæri, ediflie îngrijitæ de Nicolae C. Nicolescu, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 2001, pp. 20–22.

NOTE

1 Brutus Coste (1910–1984). Diplomat român. Absolvent al Facultæflii de Drept din Bucureøti. 
A intrat în diplomaflie în 1932. A îndeplinit misiuni diplomatice la Paris, Londra, Washington, 
Lisabona. Ataøat de legaflie (1933); secretar de legaflie cls. III (1936); secretar de legaflie cls. II 
(1939). Însærcinat cu afaceri a.i. la Washington; ulterior însærcinat cu afaceri la Lisabona. În 
1946 a refuzat sæ revinæ în flaræ, înaintându°øi demisia. În timpul Conferinflei de Pace de la Paris, 
a fost secretar general al Biroului Românesc din Exil, condus de Grigore Gafencu, destinat sæ 
apere interesele flærii înaintea învingætorilor din cel de°al Doilea Ræzboi Mondial. Dupæ 1947 s°a 
stabilit în Statele Unite ale Americii. A fost consilier diplomatic al generalului Nicolae Rædescu. 
A colaborat frecvent cu postul de radio „Vocea Americii“. În 1954 s°a numærat printre inifliatorii 
øi organizatorii Adunærii Nafliunilor Europene Captive, al cærei secretar general a fost în perioada 
1954–1965. Consilier al Institutului de Politicæ Externæ de pe lângæ Universitatea Pennsylvania 
øi al Institutului de Strategie Americanæ din Chicago (1965–1967). În perioada 1967–1976 a 
fost profesor titular al Universitæflii Fairleigh Dickinson din New Jersey. În 1974 a înfiinflat la 
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New York comitetul Adeværul despre România. Lucræri: Romania at the Peace Conference – 
Observation Concerning the Draft Peace Treaty with Romania, Paris–Geneva, 1946; An Episode in 
the Diplomatic History of Bassarabia and Northern Bucovina in the Tragic Plight of a Border Area, 
Davis, California, 1983.

2 Mai ales în timpul celui de al doilea mandat al sæu de ministru de Externe. La „Cronica 
zilei“, marile ziare ale capitalei României anunflau – pe timpul venirii øi øederii lui Nicolae 
Titulescu la Bucureøti – participarea ministrului de Externe român (care pæræsea uneori intem
pestiv alte întâlniri øi activitæfli) la concursurile pentru ocuparea unor posturi diplomatice pe care 
le prezida. Exigenflele erau deosebite, mai ales faflæ de cei care vroiau sæ intre în rândurile corpului 
diplomatic.

3 Mærturii similare avem øi în ceea ce°l priveøte pe George Anastasiu, care a trebuit sæ susflinæ 
examenul în trei rânduri pentru a accede în corpul diplomatic românesc – informaflii comuni cate 
mie, la 25 aprilie 1998, de dr. Gilbert Monney Câmpeanu, cæruia George Anastasiu i°a încre
dinflat la 26 septembrie 1986 toate înscrisurile pe care le avea de la sau privind pe Nicolae 
Titulescu. Am identificat în unele dintre dosarele personale din Arhiva Ministerului Afacerilor 
Externe lucræri de examen væzute øi notate de însuøi Nicolae Titulescu, ca preøedinte al comisiei, 
øi de alfli membri ai acesteia. (Cf. lucrærile lui Victor I. Rædulescu°Pogoneanu, din mai 1934, cu 
titlul: La définition de l’agresseur øi Problema reparafliunilor de ræzboi, apreciate de cætre Nicolae 
Titulescu cu nota 10)

4 Radu N. Cutzarida (1894–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din 
Iaøi. Ataøat de legaflie (1920). Secretar de legaflie cls. III (1921); secretar de legaflie cls. II (1927); 
secretar de legaflie cls. I (1928); consilier de legaflie (1933); însærcinat cu afaceri titular (1935); 
consilier de ambasadæ (1939). Director ajutor la Direcflia Personalului din MAS (1941). Ministru 
plenipotenfliar. A ocupat posturi diplomatice la Viena, Paris, Berna, Cairo, Buenos Aires. A fost 
„comprimat“ din MAE, la 17 noiembrie 1947, prin Decizia ministrului de Externe de la acea 
datæ, Ana Pauker.

5 Construitæ în 1852, Casa Capøa este situatæ pe Calea Victoriei, colfl cu Edgar Quinet. În 
1874, a intrat în proprietatea cofetarului Grigore Capøa, care a transformat°o în cofetærie, cafenea, 
restaurant øi hotel, devenind, de°a lungul timpului, loc de întâlnire al unor mari personalitæfli 
bucureøtene (oameni politici, diplomafli, scriitori, ziariøti ø.a.). Vezi Maria°Magdalena Ioniflæ, 
Casa øi familia Capøa în România modernæ. 1852–1950, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Editura 
Oscar Print, Bucureøti, 2010.

Camil Demetrescu

„Titulescu a avut dreptate“

Destæinuiri intenflionate de negocieri øtiu douæ. Una despre care 
mi°a vorbit, de mult, Alexandru Télémaque1, ministru plenipotenfliar øi 
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fost director al Cifrului, comisæ de consilierul, mai târziu ministrul de la 
Berna2, la vremea datæ directorului Cabinetului, care a chemat frumos 
niøte ziariøti øi le°a descoperit secretul unor negocieri care, dupæ el, puneau 
în pericol interesele flærii3. Cred a°mi aminti cæ era vorba de Conferinfla 
Strâmtorilor de la Montreux4. Antititulescian notoriu, a zburat din minister 
pentru un timp, nu prea lung.

Titulescu însuøi a dat o amploare de acfliune de stat internaflionalæ 
unei acfliuni de torpilare a tratativelor cu Sovietele, duse de guvernul Vaida5 
(Gafencu, Cædere6), la presiunea guvernelor aliate francez øi polonez, mai 
ales Beck. Ministrul la Londra a demisionat cu publicitate øi declaraflii 
fæcute presei cum cæ acfliunea guvernului punea în pericol dreptul României 
asupra Basarabiei prin recunoaøterea tezei sovietice a existenflei unui 
diferend între cele douæ flæri. Furtuna dezlænfluitæ de aceste declaraflii a dus 
la cæderea guvernului Vaida°Voevod øi venirea din nou la guvern a lui Iuliu 
Maniu, ministru de Externe N. Titulescu, minister pe care nu l°a pæræsit 
pânæ la 29 august 1936, când a fost remaniat færæ a fi mæcar prevenit, de 
Gh. Tætærescu, adicæ de Rege. În urma acestui act, N. Titulescu a reintrat 
în politica internæ, înscriindu°se în Partidul Naflional fiærænesc de sub øefia 
lui I. Maniu, revenit la conducerea partidului. În 1941, fiind la Moscova, 
l°am întrebat pe øeful Legafliei, Gr. Gafencu, cum vedea atunci acel episod 
istoric? Cine socotea dânsul cæ a avut dreptate, Titulescu sau el? – „Titulescu 
a avut dreptate.“ – „Atunci de ce afli acceptat presiunile lui Beck?“ – „Ne 
presau øi francezii øi eu eram tânær øi doream sæ izbutesc un act important, 
sæ fac politica mea!“ Am regretat mai târziu cæ nu i°am arætat mai explicit 
deferenta mea prefluire pentru asemenea sinceritate.

Camil Demetrescu, Note – relatæri, ediflie îngrijitæ de Nicolae C. Nicolescu, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 2001, p. 157.

NOTE

1 Alexandru Télémaque (1883–1955). Jurist øi diplomat român. Copist (1906); ataøat de 
legaflie (1907); secretar de legaflie cls. III (1911); cls. II (1920); cls. I (1924); consilier de legaflie 
(1928); ministru plenipotenfliar cls. II (1934); cls. I (1941). A ocupat posturi diplomatice la 
Viena (1911); Budapesta (1912–1913); Cairo (1920); Bruxelles (1927); Ankara (1936); Teheran 
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(1941). Director ajutor al Cabinetului øi Cifrului (1 iulie 1933). Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar la Ankara (15 decembrie 1936–1 ianuarie 1939; 24 februarie 1941–15 septembrie 
1943). Director al Cabinetului øi Cifrului (1 martie 1939). 

2 Se face referire la Nicolae Enric Lahovary (1889–m.?). Diplomat român. Licenfliat în litere 
øi în drept al Universitæflii din Paris. Ataøat de legaflie (1910); secretar de legaflie cls. III (1913); 
cls. II (1918); cls. I (1920); consilier de legaflie (1925); reconfirmat (1933); ministru pleni
potenfliar cls. II (1936) øi cls. I (1941). A ocupat posturi diplomatice la Bruxelles (1912); Londra 
(1912–1913); Berlin (1913); Roma (1914); Washington (1917); Londra (1921); Societatea 
Nafliunilor (1922); Budapesta (1928); Viena (1929); Viena (1934); Tirana (1936); Bratislava 
(1940); Berna (1941). Însærcinat cu conducerea Cabinetului øi Cifrului (26 mai 1930). Suspendat 
(5 ianuarie 1931); destituit (10 ianuarie 1931). Prin sentinfla judecætoreascæ din 18 iulie 1932, 
Curtea de Apel din Bucureøti a anulat decretul de destituire; rechemat în activitatea de serviciu 
(5 august 1932); confirmat bugetar (1 ianuarie 1933). Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Tirana (1 septembrie 1936–1 martie 1939). Director al Afacerilor 
Administrative øi Financiare din Ministerul Afacerilor Stræine (1 martie 1939). Trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar la Bratislava (1 martie 1940–1 martie 1941); Berna (1 martie 1941–
1 septembrie 1943). 

3 La 4 ianuarie 1931, ziarul „Lupta“ din Bucureøti a publicat, sub titlul Alianfla româno°polonæ. 
Rusia intervine cu o propunere foarte importantæ, un interviu cu Nicolae Enric Lahovary, director 
ad°interim al Direcfliei Cabinetului øi Cifrului, în care acesta lasæ sæ se facæ indiscreflii privind 
propunerile fæcute de guvernul sovietic Poloniei privind încheierea unui pact de neagresiune øi 
neutralitate, pærerile Varøoviei øi intenfliile acesteia de a subordona negocierile de unele condiflii 
printre care øi începerea concomitentæ a negocierilor cu fiærile Baltice øi România. Informafliile 
fuseseræ transmise Centralei Ministerului Afacerilor Stræine de cætre Legaflia României la Varøovia, 
la 19 decembrie 1930, cu titlu strict confidenflial. Gestul lui Nicolae Enric Lahovary a fost 
apreciat de cætre oficialii români drept „un act de inconøtienflæ“ (Davidescu – Viena); „o indiscreflie 
criminalæ“ (Mihai Popovici – Bucureøti); „este a cincea indiscrefliune pe care o face“; „fapta lui 
Lahovary echivaleazæ cu o trædare a intereselor naflionale ale României øi Poloniei“ (G.G. 
Mironescu – Berna). Oficialitæflile poloneze øi°au exprimat færæ echivoc nemulflumirea faflæ de 
indiscreflia de la Bucureøti. La 5 ianuarie 1931, Mihai Popovici, preøedinte ad°interim al Con
siliului de Miniøtri, ministru ad°interim al Afacerilor Stræine, semneazæ suspendarea lui Nicolae 
Enric Lahovary øi deferirea sa spre judecare Comisiei de disciplinæ. La 8 ianuarie 1931, se 
constituie Comisia de disciplinæ (C.G. Nanu, ministrul plenipotenfliar cls. I; M. Arion, ministru 
plenipotenfliar cls. II; G. Paraschivescu, ministru plenipotenfliar cls. II). La 10 ianuarie 1931, 
Comisia de disciplinæ ajunge la concluzia cæ „Domnul Nicolae Enric Lahovary, deøi de bunæ 
credinflæ øi færæ intenfliune rea, s°a fæcut vinovat de divulgarea de secrete“. La 10 ianuarie 1931 a 
fost, în consecinflæ, destituit. Prin sentinfla judecætoreascæ din 18 iulie 1932, Curtea de Apel din 
Bucureøti anuleazæ decretul de destituire. Ministerul Afacerilor Stræine procedeazæ la reîncadra
rea sa pe postul de consilier.

4 Evidentæ eroare. Conferinfla de la Montreux privind Strâmtorile a avut loc între 22 iunie–
20 iulie 1936.

5 Vezi în aceastæ lucrare punctul de vedere al lui Alexandru Vaida°Voevod.
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6 Victor G. Cædere (1891–1980). Jurist, om politic øi diplomat român. Licenfliat øi doctor în 
drept al Universitæflii din Iaøi. Diplomat al Øcolii de Øtiinfle Politice de la Paris. Membru al 
delegafliei române la Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Membru al Misiunii române în 
America de Nord (1919). Øeful Misiunii militare în Extremul Orient (1920–1921). Profesor 
universitar de proceduræ civilæ la Facultæflile de drept din Oradea øi Cluj. Deputat (1928). Secretar 
general al Ministerului de Justiflie (1930); secretar general al Ministerului de Interne, director 
general al Siguranflei statului (1930–1931). Rezident regal al fiinutului Dunærea de Jos (1938–
1939). Preøedinte de onoare al FIDAC. Membru al Societæflii de legislaflie de la Paris; al Societæflii 
de Geografie americanæ de la New York. Ministru plenipotenfliar cls. II (1928). Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Varøovia (1 mai 1932–15 septembrie 
1935); la Belgrad (1 noiembrie1936–31 ianuarie 1939); ambasador extraordinar øi plenipotenfliar 
la Belgrad (1 februarie 1939–25 noiembrie 1940); trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Lisabona (15 decembrie 1941–1 septembrie 1944). Profesor asociat la Universitatea 
din Paris. Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaflionale (1934). Membru cores
pondent al Institutului Franflei.

Camil Demetrescu

„Nu lucra decât cu grupul lui restrâns… din teamæ de 
indiscreflie“

Ai væzut1 memoriile øi telegramele lui Titulescu relatând negocierile 
cu Litvinov. Gæsisem aceste hârtii, færæ sæ le caut, când am vrut sæ folosesc 
o micæ casæ de fier acoperitæ de un øal persan de pe vremea lui Miøa Arion, 
devotatul secretar general al lui Titulescu. Øalul era scuturat cu regularitate, 
dar nimeni nu mai umblase în caseta aceea de când Arion fusese pus în 
disponibilitate. Gæsind cheile, nu færæ greutate, am gæsit øi hârtiile pæstrate 
de Arion personal dupæ instrucfliile lui Titulescu care nu lucra decât cu 
grupul lui restrâns øi nu le dæduse la Direcflia Politicæ, øi din teamæ de 
indiscreflii. Avusese un bucluc cu N. Lahovary, fostul director al Cifrului, 
pe vremea Conferinflei Strâmtorilor de la Montreux, care a convocat pe 
corespondenflii stræini øi le°a dat informafliile respective, socotind cæ era în 
interesul flærii sæ facæ aøa ceva. El a zburat (un timp), iar Titulescu a ræmas 
cu neîncrederea. Aceastæ relatare o flin de la Al. Télémaque øi el fost øef al 
Cifrului. S°ar putea ca memoria mea sæ nu fie færæ reproø în acest caz, iar 
memoriile lui Titulescu, citite de noi (Buzeøti, V. Rædulescu°Pogoneanu) 
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atunci când eu am preluat arhiva palatului, adicæ a fostului Rege Carol II, 
dupæ 6 septembrie, unul privea pregætirile de propagandæ ce trebuia sæ fie 
fæcute cu prilejul viitoarei Conferinfle de pace. Era deosebit de interesant 
capitolul relativ la greutæflile pe care am avut sæ le înfruntæm în 1918–
1919–1920, dar mai cu seamæ cu prilejul semnærii Tratatului de la 
Versailles, când socoteam noi cæ acfliunea noastræ va fi susflinutæ de mari 
prieteni – cum socoteam noi cæ era fostul ministru în România, contele de 
Saint°Aulaire øi care nu a fost tocmai aøa. Constatæri fæcute în arhivele 
Quai d’Orsay°ului, de N. Titulescu. Al doilea cuprindea toatæ chestiunea 
Basarabiei.

„Cum ai væzut, Titulescu a cæutat în negocierea pentru realizarea 
pactului de asistenflæ cu URSS sæ obflinæ garanflia Occidentului (a Franflei) 
prealabilæ, în jocul mecanismului de asistenflæ, de intervenflie dacæ îl soli
citam. Atunci o cæutam fiind încæ în stare de pace ca sæ evitæm ræzboiul. 
Acum aflându°ne în ræzboi, urmærim totuøi, speræm o contragaranflie tot 
occidentalæ, aceea a anglo°saxonilor în perspectiva unei pæci pe care nu o 
dorim numai ruseascæ. De aceea s°ar putea ca, în chip paradoxal, sæ°i revinæ 
ca un merit Mareøalului declararea ræzboiului Angliei øi Statelor Unite, în 
sensul cæ nu ne vom afla numai la discreflia ruøilor. Situaflia e disperatæ, dar 
eu sunt convins cæ trebuie sæ lucræm în acest sens.“

Camil Demetrescu, Note – relatæri, ediflie îngrijitæ de Nicolae C. Nicolescu, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 2001, pp. 282–283.

NOTE

1 Din context reiese cæ autorul relateazæ convorbirea avutæ cu Grigore Niculescu°Buzeøti.
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Constantin Diamandy

„Aø fi voit sæ°fli exprim øi toate felicitærile mele pentru modul în 
care ai apærat interesele noastre la Consiliul S.D.N.“

Beau Rivage°Palace

Ouchy°Lausanne, 3 mai 1923

Scumpe amice,
Trebuie sæ încep scrisoarea mea prin a te certa.
Am fost atât de mulflumit când am aflat cæ eøti la Geneva. Nædæjdu

iam sæ te væd øi ne dædusem întâlnire. Or, într°o bunæ dimineaflæ, ai plecat 
ca o sægeatæ, færæ ca sæ ne fi væzut. Îmi pare foarte ræu. Mi°ar fi fæcut o mare 
plæcere de a te revedea øi de a relua cu d°ta unele din convorbirile noastre 
amicale, care mi°au læsat o amintire atât de plæcutæ la Londra. 

Aø fi voit sæ°fli exprim øi toate felicitærile mele pentru modul în care 
ai apærat interesele noastre la Consiliul S.D.N.1; am fost sæ prânzesc, douæ 
zile dupæ… fuga d°tale de la Geneva, la Albert Thomas øi nu°fli transmit 
complimentele auzite pentru a nu jigni modestia d°tale.

Îfli mulflumesc pentru interesul ce l°ai arætat pentru fiul meu øi 
pentru propunerea de a°l fi luat sub protecflia d°tale. Dar cunoscându°te, 
tare mi°e teamæ cæ acea protecflie ar fi fost de a°i aræta o bunævoinflæ øi o 
delicateflæ prea mare, în detrimentul øurubului disciplinei øi aceasta cu atât 
mai mult cæ øi el, cu numeroasele defecte ce le are, este un admirator, am 
væzut°o øi cu prilejul venirii lui la Lausanne, în timpul vacanflelor 
Cræciunului.

Dacæ primævara viitoare situafliunea mea financiaræ va fi mai bunæ, 
îl voi trimite la Londra sæ facæ un stagiu la vreo bancæ øi poate la Creditul 
Lyonnais, unde vorbisem în principiu cu directorul institufliunii. Acum 
iatæ°mæ despærflit de d°ta nu øtiu pentru câtæ vreme. Dar vei trece pe la 
Paris øi dacæ vei fi dispus, vino mæcar pentru câteva ore la Paris [?], sæ stæm, 
prelung, de vorbæ. Îfli voi telegrafia. 

Închei scrisoarea mea.
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Prezintæ te rog închinæciunile mele cele mai respectuoase doamnei 
Titulescu øi primeøte, te rog, scumpe amice, cea mai prieteneascæ strângere 
de mânæ.

(ss) Const. Diamandy

P.S. Ai citit comentariile lui Buchanan, f[ost] ambasador la Petro
grad? Au vreo valoare? Dar cartea lui Lady Gwendolen Cecil – Memoriile 
lui Lord Salisbury?2 Înainte de a le comanda aø dori sæ am pærerea d°tale. 

Pe plic:
Son Excellence
Monsieur N. Titulesco
Ministre Plénipotentiaire de Roumanie
Londres

Scrisoare, Ouchy°Lausanne, 3 mai 1923, Constantin Diamandy cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 4, pp. 478–479.

NOTE

1 S.D.N. (Société des Nations) (fr.) – Societatea Nafliunilor.
2 Lady Gwendolen Cecil (1889–1945), Life of Robert, Marquis of Salisbury, Londra, 1921.

Nicolae Dianu

„Ce s°ar fi întâmplat dacæ politica lui Titulescu triumfa?“

Dintre oamenii politici care au condus politica noastræ externæ, 
acela care s°a interesat øi a urmærit în mod constant aranjarea definitivæ a 
chestiunii Basarabiei a fost Titulescu. O spun în cunoøtinflæ de cauzæ, 
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fiindcæ nu numai cæ am lucrat ani de zile în apropierea lui, dar s°a întâmplat 
cæ am avut ocaziunea de a cunoaøte notele lui personale din timpul când 
chestiunea Basarabiei se negocia øi am væzut grija constantæ ce°i purta øi 
cum urmærea pas cu pas progresul ce fæcea în tratativele migæloase ce ducea. 
A fost o mare nenorocire faptul cæ a fost demis tocmai în momentul când, 
mai mult ca sigur, reuøea sæ obflinæ recunoaøterea de jure din partea 
Sovietelor a situafliei de fapt ce exista. Aceasta nu însemneazæ cât de puflin 
cæ boløevicii nu ar fi profitat totuøi de o situaflie internaflionalæ tulbure, 
cum a fost cea din 1940, pentru a ne ræpi provincia, dar am fi putut adæuga 
la numeroasele drepturi ce am enumerat øi pe acel al recunoaøterii ruseøti. 
Dupæ ræzboi, le ræmânea celor de la Moscova numai argumentul învin
gætorului faflæ de învins, o realæ spoliere, când se proclamase sus øi tare de 
Aliafli cæ ræzboiul nu e fæcut pentru cuceriri de teritorii.

Fiind øi ministru la Moscova, am putut lua cunoøtinflæ de toate 
instrucfliunile lui Titulescu date predecesorului meu, Edmond Ciuntu, în 
epoca când chestiunea Basarabiei era pe tapet øi am væzut øi admirat caldul 
lui patriotism.

Când se vor publica vreodatæ aceste note, mulfli din detractorii 
politicii lui Titulescu vor recunoaøte cât de nedrepfli au fost. Øtiu cæ voi fi 
criticat de unii de a fi dat indicafliuni preflioase øi indispensabile pentru 
cunoaøterea exactæ a lucrurilor.

La apariflia Sovietelor la Geneva, la Conferinfla europeanæ, s°au lovit 
de la început de Titulescu, care se bucura de un prestigiu unic. Titulescu 
noteazæ: „E penibil cum Sovietele intræ în picioarele statelor burgheze“. În 
1931, Litvinov, crezând cæ se poate opune lui Titulescu, a ræmas de unul 
singur; în 1932, Titulescu zice: „I°am zguduit pe tofli delegaflii pentru a°i 
trezi din somnul produs de opiumul sovietic. Am luptat øi am câøtigat 
pentru România ce voiam. Am ræspuns lui Litvinov. L°am plesnit: a ræmas 
iar singur“.

Dar, în aceeaøi vreme, Titulescu are de înfruntat øi lipsa de înflelegere 
a celor de la Bucureøti: „În 1931, Mironescu1, în spatele meu, a transigeat2 
cu sovieticii pretenfliile lor în Basarabia. Procedeu periculos. Soarta a mili
oane færæ rost øi cu consecinfle grave“.
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Deja Pactul Briand°Kellogg øi punerea lui în aplicare anticipatæ 
obliga perpetuu URSS sæ nu atace România øi sæ nu ridice chestiunea 
Basarabiei. Dar opoziflia lor surdæ continuæ. Dupæ ce, în ianuarie 1932, la 
negocierile3 de la Riga pentru un Pact de neagresiune sovieto°român, duse 
færæ acordul lui Titulescu, Sovietele pretinseseræ sæ se consemneze existenfla 
unui litigiu teritorial, în iulie acelaøi an Titulescu noteazæ: Sovietele nu vor 
sæ iscæleascæ Pactul nici sub forma repetærii Pactului Kellogg cæci, neavând 
relaflii diplomatice cu noi, nu pot iscæli nimic færæ rezerva litigiilor. „Nu 
vor un pact de neagresiune, ci unul de recunoaøtere de litigii!“ Øi fricfliunile 
cu Bucureøtiul se accentueazæ fiindcæ în septembrie se trateazæ pactul 
franco°sovietic øi ni se cere sæ acceptæm negocieri imediate cu recunoaø
terea litigiului basarabean, altfel Franfla [nu] semneazæ. Titulescu se opune 
energic. „Menflin strict punctul meu de vedere; simt cæ nu e øi acel al 
guvernului. România s°a umilit pânæ într°atât cæ a acceptat ca [ministrul] 
Cædere sæ discute cu Litvinov în gara Varøovia. Când voiam sæ apær 
Basarabia, se solidarizeazæ lichelele contra mea“. Cædere continuæ acfliunea 
în conversaflii cu Litvinov la Geneva øi Titulescu demisioneazæ, fiindcæ 
protocolul ce era de semnat era cu menfliunea diferendelor existente. În 
octombrie se face guvernul Maniu, care oferæ Externele lui Titulescu, 
asigurându°l de acordul sæu în chestiunea rusæ.

Atunci începe zi de zi lucrarea migæloasæ a lui Titulescu ca sæ 
redreseze situaflia. Momentul meritæ sæ fie reflinut.

E bine de precizat cæ nu Titulescu s°a apropiat de Litvinov, fæcând 
vreo concesiune la felul sæu de a învedera chestiunea, ci Litvinov a væzut 
interesul unei apropieri. De ce aceastæ schimbare? Mai întâi venirea la 
putere øi întærirea naflional°socialiøtilor în Germania preocupa mult 
Moscova, care cæuta un sprijin la Geneva. Pentru aceasta, prestigiul lui 
Titulescu le era indispensabil. Apoi îøi dædeau bine seama de situaflia 
preponderentæ ce el avea în flaræ. La fiecare crizæ de guvern era chemat øi i 
se oferea sæ formeze Cabinetul. Titulescu simte aceasta øi øtie sæ profite.

Deja în noiembrie, ministrul Franflei, actualul ambasador Puaux4, 
informeazæ cæ Sovietele consimt a da Franflei o scrisoare, asigurând cæ nu 
vor recurge la violenflæ contra noastræ. În aprilie urmætor, Titulescu susfline 
versiunea sovieticæ a definifliei agresorului contra tezei Angliei øi, deja, la 
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23 iunie, Litvinov îi declaræ cæ numai rafliuni de politicæ internæ îl împie
dicæ sæ recunoascæ øi formal unirea Basarabiei cu România, dar nu va face 
nimic împotriva stærii de fapt. Atunci, la 3 øi 5 iulie 1933, se iscælesc la 
Londra douæ tratate cu text identic (unul ca membru al Micii Înflelegeri) 
asupra definifliei agresorului pe formula propusæ de Litvinov, dar sugeratæ 
de Titulescu, unde teritoriul unui stat e acela pe care în momentul sem
nærii se întindea de fapt autoritatea lui. Era stipulat cæ actul invadærii 
teritoriului unui stat constituie un act de agresiune, independent de vreo 
declaraflie de ræzboi.

România, dupæ acest tratat, putea considera cæ URSS renunfla la 
Basarabia. Potemkin5, care fu mai târziu viceministru (comisar) al Afacerilor 
Stræine, øi la acea datæ era ambasador la Roma, declara într°un interviu cæ 
„Basarabia înceta sæ mai formeze un punct de fricfliune între cele douæ 
state“. Litvinov adæuga: „Øtiu cæ, semnând aceastæ Convenflie, væ fac dar 
Basarabia“. Angajându°se sæ nu comitæ agresiune contra Basarabiei øi pe de 
altæ parte neputând sæ cearæ revizuirea Tratatului din 1920 de la Paris 
(URSS nefiind membræ a Societæflii Nafliunilor) nu vede prin ce mijloace 
Rusia ar mai spera sæ reia aceastæ provincie.

Titulescu noteazæ: „Drum fructuos realizat!“
Ca o consecinflæ a acestui pact, s°a putut semna, la 9 februarie 1934, 

Actul balcanic care ne garanta frontierele balcanice, fiindcæ turcii, fiind 
deja angajafli de URSS de a nu semna cu vecinii acorduri færæ consimflæmântul 
celeilalte pærfli, indirect Rusia, îøi dæduseræ consimflæmântul.

Se pærea cæ atmosfera se limpezise øi cæ relafliile dintre cele douæ 
state se vor defini la Grand Hôtel Menton, unde îi repetæ cæ consi deræ 
definitiv øi vrea o alianflæ ca sæ se împiedice trupele germane spre Ucraina. 
Consideræ cæ Polonia s°a angajat prea mult faflæ de Germania øi aceasta îl 
îngrijoreazæ. Bunele raporturi inifliate la Londra øi necesitatea colaborærii 
la organizarea securitæflii colective, dar mai ales presiunea ultimativæ a lui 
Beneš, determinæ în iunie schimbul de scrisori între Titulescu øi Litvinov, 
perfectând aceastæ recunoaøtere. E bine de notat cæ ea s°a fæcut cu apro
barea, la 7 iulie, a Regelui øi a primului°ministru Tætærescu. Øi, cu aceastæ 
ocazie, Rusia nu formuleazæ vreo rezervæ sau face vreo menfliune de vreun 
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diferend cu România. Urmeazæ schimbul de miniøtri Edmond Ciuntu øi 
M. Ostrovski.

Ca urmare a noii politici ce urma, Uniunea Sovieticæ cere, în sep
tembrie acelaøi an, sæ fie admisæ la Societatea Nafliunilor øi România voteazæ 
în favoarea admiterii, væzând în acest act nu numai un gaj al intenfliunilor 
pacifiste ale URSS, dar øi implicit recunoaøterea din nou a Basarabiei 
româneøti. Într°adevær, devenind membræ a Societæflii Nafliunilor, era 
legatæ în mod automat de toate stipulafliunile Pactului acesteia, între care 
øi art. 10, prin care membrii se angajau sæ respecte øi sæ apere contra oricærei 
agresiuni externe integritatea teritorialæ øi independenfla politicæ a tuturor 
membrilor Societæflii Nafliunilor. Oricum, dacæ mai pæstra vreo revendicare, 
ar fi putut sæ facæ rezerve în ce priveøte aplicarea art. 12 øi 13. Adeziunea 
Rusiei la Geneva comporta deci, færæ discuflie, recunoaøterea integritæflii 
teritoriale a României, inclusiv Basarabia.

Rezultatul votului a fost: 39 pentru admitere, 3 contra øi 7 abflineri.
La 30 martie 1935 Potemkin (atunci ambasador la Paris) trateazæ 

un pact franco°sovietic al cærui text Titulescu îl gæseøte insuficient øi°l 
amen deazæ în convorbiri cu Léger øi Basdevant6, aøa cæ, în cele din urmæ, 
Litvinov îi mulflumeøte pentru concurs.

Dar deja din vara acestui an, Titulescu noteazæ o tendinflæ la noi de 
modificare a politicii noastre externe. La 18 mai, Regele declarase cæ cu 
Sovietele nu vrea nicio amabilitate, nici chiar de formæ. La 23 mai, Litvinov 
chiar îi releveazæ la Geneva sentimentul antisovietic al opiniei publice, al 
Curflii øi al armatei. Totuøi, la 15 iulie, dupæ ce în mai Franfla încheiase 
pactul de asistenflæ cu Sovietele øi în iunie Regele se declaræ complet de 
acord spunând cæ argumentul lui Titulescu pentru încheierea unui tratat 
de asistenflæ mutualæ cu Sovietele e peremptoriu: cu sau færæ asistenflæ, ruøii 
pot trece pe la noi pe baza Pactului Societæflii Nafliunilor øi forflei lor.

Fiindcæ la 9 octombrie George Brætianu îl calificæ de trædætor, 
fiindcæ ar læsa sæ treacæ armatele ruse, Titulescu dæ un comunicat cu care 
Litvinov se declaræ de acord cæ nu s°a discutat nici asistenfla, nici trecerea 
ruøilor. „Ce invenflie“, exclamæ Titulescu. „Se ræscolesc în morminte øi 
Ionel7 øi Vintilæ8“.
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Dar lucrurile se precizeazæ: la 12 noiembrie, Regele dæ acordul ferm 
pentru încheierea unui tratat de asistenflæ mutualæ care sæ fie ratificat când 
Franfla îl va ratifica pe al sæu, la 13 noiembrie, øi Tætærescu, în scris, în iunie 
1936, acceptæ formula. Regele dæ autorizarea ca Titulescu sæ meargæ la 
Moscova în iunie 1936. Urmeazæ o lungæ perioadæ, pe de o parte de 
tratative migæloase cu Litvinov, pe de alta de fræmântæri mari interne, care 
determinæ pe Titulescu sæ°øi prezinte de douæ ori demisia. La Moscova, de 
la Pactul din ’33 de la Londra, încetase orice agitaflie în jurul chestiunii 
basarabene, dar Litvinov, bine informat, la 29 iunie ’36 „a fost de o inadmi
sibilæ asprime faflæ de România, încât a trebuit sæ reacflionez puternic. Adio 
relafliile din trecut øi fructul acfliunii mele!“ constata Titulescu.

La 8 iulie, Ostrovski îl anunflæ pe øeful sæu cæ Titulescu va fi demis 
øi înlocuit cu Tætærescu sau cu Victor Antonescu, ceea ce face pe Titulescu 
sæ meargæ la Bucureøti, la 16 iulie, unde Regele îi spune cæ „cu Rusia are de 
lipit vasul spart“, cæ e de acord cu toate øi încheie un proces°verbal scris – 
semnat de Tætærescu, Victor Antonescu øi Inculefl, confirmând acordul. 
Pe aceastæ bazæ, Titulescu continuæ întrevederile cu Litvinov øi, la 21 iulie, 
la un dejun, la Montreux, parafeazæ principiile Pactului de asistenflæ 
mutualæ, ræmânând o divergenflæ dacæ trebuie sau nu sæ depindæ de acfliunea 
Franflei. Litvinov recunoaøte în scris cæ trupele sovietice nu vor putea sæ 
treacæ Nistrul în virtutea acestui tratat decât la cererea formalæ a României 
øi cæ vor ieøi de pe teritoriul românesc la Est de Nistru, la cererea guvernului 
român. „Cred cæ e unul din cele mai mari succese ale carierei mele“, scrie 
Titulescu.

Dar o lunæ mai târziu, Titulescu afla, la Cap Martin, unde era 
bolnav, cæ guvernul se refæcuse færæ el, cu Victor Antonescu la Externe. Era 
29 august. Cu amæræciune exclama: „De ce Colanul Ordinului Carol la 
7 iunie øi picioare la august?“.

Când intræ în convalescenflæ, dupæ o lungæ øi grea suferinflæ, aflând 
cæ „Tribuna“ afirma cæ a fæcut tratat cu Rusia, zice: „Când mæ gândesc cæ 
din nefericire nu am acest tratat, dar am autorizarea scrisæ a lui Tætærescu 
øi a guvernului, îmi vine sæ o public ca sæ curm infamiile“. Era la 5 februarie 
1937 øi la 8, V. Antonescu declara lui „Le Temps“ cæ nu face Pact de asis
tenflæ. Titulescu scrie: „Am procesul°verbal semnat de el unde spune 
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contrariul“. În fine, væzând desfæøurarea rapidæ a situafliei, la 29 martie 
Titulescu scrie: „N°aø fi crezut sæ se næruie aøa de repede lucruri la care am 
lucrat 30 de ani!“

Mai târziu, la finele lui aprilie ’37, Antonescu (Victor) se înfle lege 
cu ministrul de Externe Beck al Poloniei sæ întindæ convenflia militaræ øi 
spre Vest, dar Regele se opune, fiindcæ astfel ar indispune øi pe ruøi øi pe 
germani. E tocmai teza susflinutæ de Titulescu în 1932, pe care øi°o însu
øeøte Regele.

La 12 mai, Litvinov, de la Londra, îi propune sæ se întâlneascæ la 
Annecy øi la 28 mai se væd la Talloires, la Père Beso [Bise]. Îi spuse cæ 
succesorul sæu la Externe, Antonescu, i°a cerut recunoaøterea de jure a 
Basarabiei øi Litvinov l°ar fi întrebat ce dæ în schimb? Un tratat de amiciflie, 
ar fi ræspuns Antonescu. „Dar de ce guvernul român dæduse anul trecut 
depline puteri pentru încheierea unui pact de asistenflæ? a întrebat Litvinov 
øi a continuat: Nu facefli politica lui Titulescu; v°afli aruncat în braflele 
Poloniei, la spatele cæreia stæ Germania, înfleleg sæ nu ridic chestia Basarabiei 
câtæ vreme nu mergefli contra noastræ; altfel nu pot læsa în mâinile voastre 
potenflialul de ræzboi ce reprezintæ Basarabia ca sæ°l întrebuinflafli contra 
noastræ“.

Titulescu rætæceøte prin stræinætate, primit peste tot cu onoruri; 
doctor honoris causa la Oxford9 øi Bratislava; Eden se exprimæ elogios 
despre el. În flaræ însæ numai o scurtæ apariflie øi nu mai joacæ niciun rol. 
Bolnav øi trupeøte øi sufleteøte, moare la Cannes în martie 1941. A fost 
victima pornirii dictatoriale a Regelui Carol II, care a mers la suprimarea 
partidelor politice øi a voinflei suveranului de a schimba politica externæ a 
flærii apropiindu°se de Germania. Pentru a°øi asigura scopul, s°a servit de 
Tætærescu, cæruia Titulescu îi fæcea umbræ øi care s°a dovedit ulterior, dacæ 
mai era nevoie, cæ era capabil de orice. Øtim ce a urmat de am ajuns la 
situaflia actualæ. Dar ce s°ar fi întâmplat dacæ politica lui Titulescu triumfa? 
Suntem în domeniul supozifliilor, de aceea las sæ vorbeascæ Titulescu însuøi: 
„Dacæ ræmâneam ministru de Externe, aø fi încheiat cu Rusia tratatul care 
flinea seama de toate interesele noastre. Am fost, sunt øi ræmân favorabil 
unui pact de asistenflæ mutualæ cu URSS, atâta vreme cât aceastæ flaræ duce 
o politicæ de pace aøa cum a practicat°o în ultimii ani (e vorba de epoca 
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dinainte de 1938, când sunt scrise aceste rânduri). Acest tratat e necesar 
României øi dacæ Germania atacæ Rusia, sau dacæ se înflelege cu ea. Mai 
mult: Tratatul trebuie fæcut la timp. Altfel apropierea ruso°germanæ se va 
face færæ noi øi în dauna noastræ. Deci aceastæ eventualitate trebuie sæ ne 
gæseascæ aliafli cu Rusia. Consider prietenia franco°românæ ca o axiomæ; 
aceea ruso°românæ e o axiomæ inevitabilæ. Apoi Franfla øi Cehoslovacia, 
fiind aliate cu URSS, noi nu putem continua sæ ræmânem izolafli. Se 
vorbeøte azi cæ diferenfla de ideologie ar fi o împiedicare pentru o apropiere 
germano°rusæ. Dar câtæ vreme acest obstacol va exista? Nimeni nu øtie; în 
tot cazul nu va fi etern. Ce importæ e ca România sæ fi încheiat pactul de 
asistenflæ cu Rusia înainte ca apropierea germano°rusæ sæ se producæ; pe 
urmæ Rusia îl va considera inutil. Pun în aceste afirmaflii toatæ greutatea 
judecæflii politice ce am obflinut în aproape 25 de ani de viaflæ publicæ“.

Færæ îndoialæ cæ sunt afirmaflii profetice, cærora realitatea faptelor ce 
au urmat le°a dat justificare curând. Par a fi un testament politic ce a læsat.

Îmi e greu mie, care, în cei aproape doi ani ce am fost la Moscova, 
ca ministrul flærii, am încercat o politicæ de înflelegere cu URSS – politica 
lui Titulescu – sæ mæ pronunfl în aceastæ chestiune. Færæ îndoialæ cæ un 
angajament, chiar scris, al Uniunii Sovietice poate fi øi ar fi fost cælcat când 
interesele lor ar fi dictat°o. Ar fi profitat de un moment favorabil în situaflia 
internaflionalæ, cum a fost cel din 1940, pentru a ne ræpi Basarabia. Dar 
având recunoaøterea sovieticæ, am fi adæugat un titlu în plus, opozabil lor 
faflæ de forul internaflional.

La sosirea mea la Moscova, la începutul lui iunie 1938, gæseam o 
situaflie încordatæ. Nemulflumite de politica românæ, Sovietele încercau sæ 
utilizeze dispariflia însærcinatului lor cu Afaceri10 de la Bucureøti pentru a 
ne acuza cæ noi îl suprimasem. Eram înarmat cu un dosar foarte convin
gætor al polifliei de cum se desfæøuraseræ evenimentele, dar nu eram autori
zat a°l utiliza. Neavând ce face, într°o întrevedere foarte vehementæ, la 
Narkomindel11, am declarat care e adeværul, cæ am acte sæ°l dovedesc øi cæ, 
dacæ continuæ acuzafliile contra noastræ, voi fi nevoit a le publica. Ca prin 
minune au încetat toate acuzafliile øi presiunile, mai ales cæ în curând 
Butenko însuøi a dat un interviu la Roma, unde se refugiase. Dirigenflii 
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sovietici au mai cæutat câtva timp sæ nege cæ ar fi vorba de adeværatul 
Butenko, dar a fost zadarnic.

Între mijloacele de presiune ce începuseræ era øi restituirea notelor 
Legafliei în care cuvântul „frontieræ“ era întrebuinflat. Pretindeau cæ un 
gentlemen agreement12 între Titulescu øi Litvinov pe aceastæ chestiune fusese 
denunflat øi cereau ca sæ se vorbeascæ numai de „malul drept“ sau „malul 
stâng“ al Nistrului. Ministrul de Externe de la Bucureøti, regretatul Comnen, 
mæ autorizase sæ întrebuinflez un sistem mixt, dupæ împrejuræri – cu toatæ 
opoziflia categoricæ a secretarului sæu general, a cærui atitudine constant 
nepatrioticæ am înfierat°o cu altæ ocazie.

Menflionez, cu titlu de curiozitate, cæ, la prezentarea scrisorilor mele 
de acreditare, preøedintele Republicii, bætrânul Kalinin13, voind sæ spunæ 
ceva amabil, a zis – øi a fost tradus de Litvinov, care servea øi de interpret 
cu aceastæ ocazie: „Între noi (URSS øi România) nu a fost niciodatæ vreun 
diferend care sæ ne despartæ!!“

Ameninflarea germanæ plana asupra Cehoslovaciei øi Sovietele erau 
decise sæ nu lase sæ cadæ citadela din centrul Europei. Pentru aceasta 
considerau indispensabilæ stabilirea unei linii de aviaflie Moscova – Praga 
peste teritoriul românesc. Tratativele, care au început curând dupæ venirea 
mea, mi°au dat prilejul sæ utilizez din plin autorizaflia ce primisem de la 
Comnen øi în toate procesele°verbale ale tratativelor zilnice nu era vorba 
decât de „frontieræ“, „puncte de trecere“ øi „survol al frontierei“, coridoare 
traversând Basarabia etc., færæ opoziflie din partea ruseascæ, care voia cu 
orice prefl sæ ajungæ la concluzie. Am væzut atunci scene ciudate, cum eroi 
ai Uniunii Sovietice, mai tofli delegafli tehnici sovietici – pe care pe urmæ 
nu i°am mai întâlnit vreodatæ cât am stat pe acolo – fraternizau øi chefuiau 
cu delegaflii noøtri tehnici, aducând la reuniuni, în semn de prietenie, pe 
amantele lor…

Dar, din pæcate, instrucfliile mele categorice – date de Rege în per
soanæ – erau ca linia de aviaflie sæ nu reuøeascæ, sæ nu se facæ, øi aøa s°a 
întâmplat. Tratativele s°au rupt pe un pretext oarecare øi am avut de su
portat furia ruseascæ øi reproøurile – justificate – ale cehilor.



488

Urmæ o perioadæ de „douches ecossaises“14, când atitudinea sovieticæ 
faflæ de noi era în funcflie de politica guvernului de la Bucureøti, mai 
favorabilæ sau nu Germaniei. Comisii mixte lucrau pe sectoare româneøti 
sau sovietice ale Nistrului pentru aranjarea de incidente de frontieræ sau 
pentru dragarea limanului Nistrului. În acest timp, ambasadorul Japoniei, 
Shigemitsu15 – care fu mai târziu ministrul Afacerilor Stræine – îmi oferea 
ca flara sa sæ ratifice Tratatul de la Paris din 1920 care ne recunoøtea 
Basarabia, dar Bucureøtiul nu reacflioneazæ.

Aflând cæ profesorul Halippa, fratele lui Pan Halippa16 de la 
Bucureøti, vrea sæ meargæ în flaræ, dar e terorizat de autoritæfli øi împiedicat 
a se manifesta, trimit la Taganrog pe interpretul Legafliei, care constatæ 
realitatea, dar toate intervenfliile fæcute ræmân færæ succes, fiindcæ URSS îl 
considera supus sovietic, motiv pentru care refuzau repatrierea oricærui 
român originar din Basarabia. Astfel, din peste 200 de cazuri pentru care 
am intervenit, nu am obflinut satisfacflie decât pentru vreo 40 de°ai noøtri, 
care s°au putut întoarce acasæ. De cele mai multe ori era vorba de foøti 
prizonieri din armata austro°ungaræ, originari din Transilvania. Dar dacæ 
între timp se cæsætoriseræ cu sovietice, trebuiau sæ renunfle a le lua cu ei.

În 1941, fiind pe front, în apropiere de Taganrog, am întrebat pe 
generalul Petre Dumitrescu17, comandant al Armatei a 3°a, de soarta neno
rocitului care cæutase sæ ne deøtepte interesul prin versuri pline de subînfleles 
øi de nostalgie…

Menflionez douæ încercæri de spionaj în Legaflie în aceastæ epocæ, 
din care unul cu urmæri tragice pentru un servitor al meu, care era sæ 
plæteascæ cu viafla fidelitatea sa.

Dar dupæ München, când Sovietele s°au simflit izolate, au înfleles 
importanfla unei înflelegeri cu România øi erau deciøi „d’y mettre le prix“18. 
Numeroase ocazii furæ cæutate pentru a ne face sæ înflelegem cæ chestiunea 
Basarabiei ar putea fi definitiv închisæ. Litvinov vorbeøte ministrului 
României la un dejun, unde erau prezenfli øi miniøtrii cehoslovac øi turc, 
de provincia româneascæ numitæ Basarabia; anunflæ intenflia sa de a încheia 
cu România un pact, „altul decât acel al Mærii Negre“, care era în aer 
(26 ianua rie 1939); la 5 februarie declaræ însærcinatului cu Afaceri francez 
cæ Sovietele n°au nicio pretenflie faflæ de România øi acelaøi lucru e repetat 
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cu insistenflæ la Direcflia Presei corespondenflilor stræini care au mers dupæ 
informaflii. La 8 februarie, Ungaria intræ în Pactul Anticominform øi 
Litvinov îmi spune cæ nu aprobæ pretenfliile ei revizioniste. Ræspund mulflu
mind, dar el, cu un surâs care spunea mult, mi°a ræspuns: „Dar ce mæ fac 
dacæ pe urmæ intrafli øi dv. în Pactul Anticominform19?“ Mæ asiguræ cæ 
politica noastræ o urmæreøte cu simpatie.

Aceste simptome øi atitudinea sovieticæ generalæ faflæ de noi în 
aceastæ epocæ mæ fac sæ cred cæ e momentul pentru a profita øi a obfline 
ceva practic. Merg la Bucureøti øi pun pe ministrul de Externe în curent, 
cerându°i o luare de poziflie pozitivæ. Foarte preocupat de reacfliunea ce ar 
determina din partea Germaniei, îmi spune cæ va raporta Regelui øi, la 
14 februarie, îmi dæ ræspunsul cæ ne facem cæ nu am notat nimic deosebit, 
dar cæ pot spune lui Litvinov cæ nu vom intra în Pactul Anticomintern 
(ceea ce mai târziu s°a dovedit inexact). De notat cæ la intrarea Ungariei în 
acest pact, guvernul sovietic a reacflionat violent øi a rupt relafliile diplomatice 
cu ea. Cæutam sæ întârzii întrevederea cu Litvinov dupæ întoarcere, dar 
când l°am væzut øi i°am comunicat mesajul lui Gafencu, mi°a ræspuns 
scurt: „Numai atât?“

Dar evenimentele se precipitæ. Albania20 e invadatæ de italieni øi 
cum eram în biroul lui Litvinov, când i se aduse øtirea, foarte impresionat 
se întoarce spre harta Europei ce atârna în dosul lui øi°mi spune trist: „Deja 
foarte multe frontiere de pe aceastæ hartæ s°au schimbat øi ea nu mai cores
punde realitæflii“. (Era vorba de Cehoslovacia, Austria øi acum Albania). Îi 
ræspund færæ ezitare: „Din primul moment când am intrat în biroul dv., 
am remarcat cæ frontierele nu erau exact trasate pe harta dv., Basarabia 
figureazæ ca fæcând parte din URSS“. Litvinov confuz, mormæi: „E pentru 
uzaj intern, pentru publicul sovietic“.

Când, câteva zile mai târziu, am bænuiala cæ în Pavilionul sovietic 
de la Expoziflia de la New°York se vor expune, ca anul trecut, hærfli unde 
Basarabia ar fi fost înglobatæ la URSS, cer comisarului Afacerilor Stræine ca 
lucrul sæ nu se repete øi primesc o asigurare formalæ în acest sens, pe care o 
verific prin ministrul nostru de la Washington.

Deøi Acordul economic øi facilitæflile ce am acordat Germaniei la 
23 martie au indispus la Moscova, criza provocatæ de ocuparea Boemiei21 
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fæcea ca factorul român sæ aibæ mereu importanflæ pentru evenimentele 
ce veneau.

O ultimæ manifestare a intenfliilor binevoitoare faflæ de România se 
manifestæ când comisarul adjunct la Comisariatul Externelor, V. Potemkin, 
plecæ la 22 aprilie în Balcani øi la Ankara. Voiaja cu un laisser°passer22 ce 
i°am dat, precizând cæ trece frontiera la Tighina øi când, în momentul 
plecærii la garæ, l°am întrebat de ce alesese aceastæ cale, mai lungæ øi mai 
incomodæ, mi°a ræspuns cu tâlc: „Vreau sæ væd Basarabia voastræ“.

Ar fi multe de spus în legæturæ cu acest voiaj care a însemnat mult 
pentru întorsætura spectacularæ ce a luat politica sovieticæ øi a cærei primæ 
manifestare a fost debarcarea lui Litvinov øi înlocuirea lui cu Molotov23, 
care pæstra øi preøedinflia Consiliului Comisarilor Poporului.

Pentru ai noøtri de la Bucureøti, aceastæ vizitæ a lui Potemkin, cu 
oprirea la Bucureøti, la 8 mai, a fost o mare bætaie de cap. Nu øtiau cum 
sæ°l vadæ mai puflin øi sæ nu discute chestiuni importante. Contrar celor 
relatate mai târziu cu lux de detalii, o laconicæ telegramæ îmi comunica cæ 
un funcflionar de la Direcflia Protocolului îl luase de la garæ, îl dusese la 
prânz la Ministerul de Externe øi°l recondusese la garæ; cæ nu se discutase 
nimic important, numai cæ la întrebarea lui care era sfera de aplicare a 
alianflei polono°române, Gafencu i°a ræspuns cæ alianfla e pentru Est, ca øi 
pentru Vest, dar convenflia militaræ prevede numai Estul.

Molotov, în noua sa calitate, øi Potemkin, dupæ întoarcerea sa la 
Moscova, nu înceteazæ sæ asigure pe interlocutorii lor cæ nimic nu se schim
bæ în politica sovieticæ prin plecarea lui Litvinov, øi am convingerea cæ 
erau încæ în situaflia de expectativæ. Dæduseræ o satisfacflie de formæ lui 
Hitler, îndepærtând ovreiul care i se opunea peste tot, au notat rezultatele 
vizitei lui Potemkin cu un bilanfl mai mult negativ, cel puflin în ce priveøte 
România, øi aøteptau. La prima întrevedere cu ambasadorul Poloniei, 
Molotov, întrebat de acesta, ræspunde: „Chestiunea Basarabiei nu e de 
actualitate. Nuanfla e de reflinut“.

Zarurile nu erau încæ aruncate. Ræmânea de væzut rezultatul trata
tivelor cu anglo°francezii, extrem de migæloase øi unde sovieticii introduceau 
mereu chestiuni noi. Afirm cæ dacæ dirigenflii politicii române de atunci – 
øi cu atât mai mult cei polonezi – se declarau gata sæ se uneascæ Rusiei, 
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pentru a se acoperi la Vest, alianfla cu puterile occidentale se încheia în vara 
lui 1939 øi cursul evenimentelor probabil se schimba. Astfel înflelegerea cu 
Germania devenea cel mai mic ræu pentru URSS.

La 30 iunie sunt chemat la Narkomindel øi mi se cere sæ reiau 
o notæ færæ importanflæ unde se întrebuinflaseræ termenii de „frontiera 
Nistrului sau frontiera româneascæ“, aøa cum de altfel se procedase în zeci 
de cazuri de un an de zile. Refuz sæ o retrag øi plec la Bucureøti sæ raportez 
guvernului, fiindcæ lucrul mi se pærea extrem de semnificativ ca schimbare 
a atitudinii sovietice. Ministerul de Externe (adicæ ministrul cu secretarul 
sæu general), færæ sæ judece gravitatea situafliei øi a ameninflærii ce se apropia, 
se legau de formæ, reproøând întrebuinflarea acestor termeni. În zadar 
pledez semnificaflia incidentului, într°un raport detaliat din 5 iulie (care 
curând a dispærut din arhiva ministerului, dar a cærui copie o pæstrez) øi la 
8 iulie demisionez, nevoind sæ mæ solidarizez cu o politicæ cu capul în 
nisip, ca struflul, sperând sæ treacæ furtuna.

Dupæ lungi insistenfle, în special din partea primului°ministru24 
Cælinescu, dupæ o audienflæ la Rege, mæ hotæræsc sæ mæ întorc la Moscova, 
ræmânând înfleles cæ nota nu o voi retrage øi, pe viitor, când ar mai interveni 
vreo chestiune unde s°ar impune întrebuinflarea termenului „frontieræ“, ea 
sæ fie tratatæ de Minister cu Legafliunea sovieticæ din Bucureøti, færæ ames
tecul meu. Se ia hotærârea sæ fie informate Parisul øi Londra de schimbarea 
semnificativæ a Moscovei. (Notez cæ garanflia franco°englezæ ce ni se dase 
în aprilie, n°am aflat°o decât la radio øi dintr°o convorbire la ambasada 
italianæ cu Litvinov!!)

Politica sovieticæ se manifesteazæ, în continuare, prin duritate 
øi intransigenflæ, mai ales faflæ de vecini, øi ne îndreptæm spre vizita lui 
Ribbentrop øi încheierea înflelegerii25 sale cu Molotov, la 23 august.

Fac mai multe propuneri la Bucureøti, tinzând a afla conflinutul 
acestei înflelegeri, øi la 5 septembrie primesc înøtiinflarea cæ sunt mutat de 
la Moscova la Haga26. Soflul înøelat, în loc sæ°øi verse necazul pe soafla 
adulteræ, preferæ sæ batæ canapeaua… Am avut øi eu soarta lui Molotov, 
care, în dizgraflie, primeøte – cum se zice – postul de la Haga. Dar am 
scæpat din viesparul de la Moscova. Plæteam în tot cazul vigilenfla mea în 
chestiunea Basarabiei.
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Ræzboiul începuse øi, chemat la Narkomindel, la 17 septembrie, mi 
se comunicæ cæ armatele sovietice intraseræ pe teritoriul polonez fiindcæ 
Polonia încetase sæ existe ca stat; sunt asigurat de neutralitatea URSS, care 
ne garanteazæ frontierele noastre, frontiere care mai puflin de o lunæ înainte 
fuseseræ discutate øi ciuntite de faimosul pact Ribbentrop–Molotov!

Tot la 17 septembrie raportez la Bucureøti cæ Basarabia fusese obiect 
de discuflii între cei doi protagoniøti øi nu pæræsesc Moscova decât la 1 octom
brie, fiindcæ a trebuit sæ asist la vizita ministrului Afacerilor Stræine turc, dl 
Saraçoglu27, care nu a dat niciun rezultat. Dimpotrivæ, Ribbentrop revine 
la 25 septembrie øi înflelegerea germano°rusæ se concretizeazæ prin stabilirea 
zonelor de ocupaflie øi de influenflæ.

A trecut un an de când incidentul de la 30 iunie ’39 trebuia sæ ne 
deschidæ ochii øi pânæ la ultimatul care ne°a ræpit Basarabia la 26 iunie 
1940. Ce au fæcut ai noøtri ca sæ previnæ ameninflarea ce se apropia? Au 
continuat nenorocita politicæ a struflului ce denunfl mai sus.

În decembrie, semnalez de la Haga articolul ameninflætor pentru 
Basarabia scris de Boris Stefanov28, care, deøi dezavuat de guvern, prevedea 
cæ furtuna se apropia. În martie urmætor, la 29, Molotov însuøi în fafla Sovie
tului Suprem vorbeøte de reîntoarcerea pacificæ a Basarabiei la URSS.

Soarta a vrut ca atunci când, la 26 iunie seara, Molotov semnifica 
ultimatul sæu de 24 ore, bazându°l pe forfla ce URSS avea, sæ mæ gæsesc 
tocmai întors de câteva zile la Bucureøti. A doua zi dimineafla mæ gæseam 
la regimentul cæruia aparflin, în sudul Basarabiei, cu gândul cæ vom respinge 
acest infam ultimat. Se øtie ce a urmat. Am cedat. S°a gæsit totuøi o formulæ 
care prezerva viitorul: am acceptat evacuarea provinciei, nu cedarea ei. Nu 
mæ pot opri de a blama aci aspru øi naivitatea lui Davidescu29, care, primind 
de la Molotov harta pe care acesta træsese cu creion roøu frontiera ce 
reclama, nu a cerut sæ i se precizeze localitæflile pe unde trecea. Aøa s°au 
pierdut Herfla øi împrejurimile. Tot din cauza acestei slæbiciuni au decurs 
toate dificultæflile ce Gafencu a avut pe urmæ în timpul misiunii sale 
pentru insulele øi bancurile de nisip øi pierderea braflului de ieøire la mare 
Stari°Stambul. În zadar, un stræin – unul din delegaflii americani de la 
Conferinfla de Pace din 1946 de la Paris – a cæutat sæ atragæ atenflia colegilor 
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sæi din Comisia teritorialæ asupra importanflei acestei omisiuni, care contra
venea traseului descris de art. 45 al Tratatului de la Berlin.

Adânc îndurerat pentru flara mea, jignit pânæ în adâncul sufletului 
de modul grosolan cum fusesem minflit øi asigurat de respectul frontierelor 
noastre, din acel moment am jurat sæ°mi consacru viafla øi puterile recu
perærii Basarabiei.

De aceea, un an mai pe urmæ, când la 23 iunie proclamaflia regalæ 
ne chema la luptæ pentru recuperarea provinciilor ræpite, deøi la o vârstæ 
înaintatæ, am voit ca fostul ministru la Moscova sæ fie unul din primii 
voluntari care au mers pe front. La 17 iulie trecem Nistrul øi la 13 august 
poposim pe Bug la Sirovy Novini, unde comandanflii vin sæ treacæ trupa în 
revistæ, decoreazæ pe mulfli øi, mulflumind ostaøilor pentru cæ øi°au fæcut 
datoria, anunflæ cæ în curând se vor întoarce acasæ, iar când goarna va 
suna iar, sæ plece la chemarea ei cu acelaøi avânt. Færæ îndoialæ era aluzie 
la recucerirea Transilvaniei, pierdutæ prin Dictatul de la Viena. Acest 
episod ce am træit aræta pânæ la evidenflæ cæ ræzboiul nostru nu era – aøa 
cum s°a transformat pe urmæ în o croisadæ contra boløevismului în folosul 
Germaniei, – ci unul de liberare a locurilor locuite de români.

Am scris undeva, øi am declarat la procesul contra Internaflionalei 
trædætorilor, tortura sufleteascæ ce am suferit ulterior, când, continuând 
înaintarea în stepele Ucrainei øi pânæ în Crimeea, simfleam cæ ne fæurim 
dezastrul final.

Cæci la 7 decembrie Anglia ne declara ræzboi deoarece nu dædusem 
urmare ultimatului sæu de la finele lui noiembrie, prin care ni se cerea 
oprirea operafliunilor militare contra URSS. Eden30 fusese la Moscova øi 
faflæ de situaflia disperatæ a frontului øi ameninflarea ocupærii capitalei 
decisese aceasta cu Stalin. Ce s°ar fi întâmplat dacæ dædeam ascultare ulti
matului care se adresa øi ungurilor øi finlandezilor? Desigur cæ ar fi trebuit 
sæ ne retragem pe Nistru sau pe Bug cu dificultæflile inerente unei desprinderi 
de aliatul care încæ nu ne încadra ca mai târziu. Dar deodatæ aceastæ 
retragere realizatæ, puteam sæ facem faflæ oricui având o armatæ de peste un 
milion bine înarmatæ øi înzestratæ, cu arma la picior la frontiera Nistrului, 
care ar fi reprezentat o pavæzæ mult mai eficace ca diviziile decimate øi 
secætuite ce s°au retras în 1944 de la Stalingrad øi Cotul Donului. În afaræ 
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de aceasta, în faza finalæ a ræzboiului aceastæ armatæ ar fi fost un reazem 
puternic øi determinant pentru operafliunile unei debarcæri în Peninsula 
Balcanicæ, preconizatæ de Churchill, øi înaintarea ruseascæ în centrul 
Europei ar fi fost stopatæ.

Ce mai puteam face? Faflæ de dreptul învingætorului cu care URSS 
se prezentæ la Conferinfla de Pace din 1946 de la Paris (deøi invoca øi un 
„acord“ româno°sovietic din 28 iunie 1940, care am arætat cæ nu a existat) 
nu aveam decât a reaminti drepturile noastre asupra Basarabiei øi sæ apelæm 
la aplicarea Cartei Atlanticului, care la punctul 2 spunea: „Nafliunile Unite 
nu admit schimbæri teritoriale, care sæ nu fie de acord cu voinfla liber 
exprimatæ a popoarelor respective“.

Am insistat mult pe lângæ cei ce redactau proiectul Memoriului ce 
a fost prezentat la Conferinfla de Pace în numele Opozifliei naflionale ca sæ 
expunæ øi drepturile noastre asupra provinciilor ræpite. Primisem asiguræri 
care n°au fost respectate øi memoriul „La Roumanie devant la Conférence 
de la Paix“ s°a publicat øi distribuit conform ordinului nefastului Alexandru 
Creflianu31, cu aceastæ lacunæ. Aceasta a determinat pe øefii opozifliei sæ facæ 
declaraflii categorice în plenul organizafliilor partidelor lor la Bucureøti. 
Maniu spunea: „Ar fi o adeværatæ ruøine naflionalæ dacæ în cursul Conferinflei 
de Pace nu s°ar menfliona dureroasa amputare ce am suferit prin pierderea 
Basarabiei øi a Bucovinei de Nord, care nu numai cæ ne sfârtecæ teritoriul, 
dar aratæ tendinfla de expansiune a Rusiei sovietice spre Strâmtori øi 
Mediterana. Având în vedere cæ e de prevæzut cæ guvernul actual øi mai ales 
Tætærescu nu vor îndræzni sæ punæ problema Basarabiei øi Bucovinei de 
Nord, românii din stræinætate au datoria sæ ridice aceastæ chestiune în 
discuflii publice øi de e posibil înaintea Conferinflei de Pace. Trebuie gæsite 
ocaziuni pentru a aræta drepturile noastre… Nu e permis românilor sæ lase 
ca aceste provincii sæ fie luate færæ un demers energic øi patriotic. Românii 
astæzi trebuie sæ facæ la Conferinfla de Pace cel puflin atât cât Brætianu32 øi 
Kogælniceanu33 au fæcut la Congresul de la 1878… Trebuie arætat tuturor 
cæ românii nu consimt ca aceste provincii sæ iasæ din patrimoniul româ
nesc“.34 Era în august. M°am pus în grabæ øi, compilând ce apæruse mai 
complet în chestiunea acestor provincii, adæugând øi experienfla personalæ, 
am alcætuit un memoriu detaliat cu menfliunea „Basarabia øi Bucovina de 
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Nord“, prezentându°l35 sub iscælitura mea ca o completare a celui ce 
apæruse, cerând la 20 septembrie sæ fie înregistrat la secretariatul conferinflei. 
Un supliment la nenorocita prezentare a memoriului „La Roumanie devant 
la Conférence de la Paix“, apærut în ajunul închiderii Conferinflei, în 
octombrie, punea în fine, øi el, timid, chestiunea Basarabiei øi Bucovinei 
de Nord.

Anexarea la URSS a Basarabiei, teritoriu istoriceøte øi cu populaflie 
românæ, nu are validitate în fafla istoriei din moment ce nu se sprijinæ 
nici pe voinfla populafliei, nici pe hotærârea unui guvern român valabil 
constituit.

Ultimatumul rusesc din 1940 constituise un adeværat act de agre
siune, violând toate angajamentele luate anterior de URSS. „Acordul“ 
românesc pentru cedarea Basarabiei n°a existat; a fost un acord de evacuare 
a provinciei sub ameninflarea forflei. Acest ultimat øi ræpirea Basarabiei au 
determinat intrarea României în ræzboi un an mai târziu. fiara nu putea fi 
fæcutæ ræspunzætoare de trimiterea armatelor române departe, în Rusia, 
când adeværaflii ei exponenfli, øefii partidelor politice, Maniu øi Brætianu, 
de la finele anului 194l, prevæzând ce are sæ se întâmple, cereau în numeroase 
memorii ca armata sæ fie retrasæ øi sæ nu lupte dincolo de Nistru. În tot 
cazul, cum România revenise alæturi de Marii Aliafli øi în lupta comunæ ce 
a dus a avut importante pierderi øi a adus multe servicii cauzei, cel mai 
drept lucru era sæ fie consideratæ de Conferinflæ ca parte cobeligerantæ øi sæ 
nu o trateze ca flaræ învinsæ. Dar pentru aceasta trebuia sæ fim reprezentafli 
de patriofli øi nu de slugi plecate.

Concluzia dureroasæ a Conferinflei de la Paris e Tratatul de Pace ce 
devine efectiv din februarie 1947. În afaræ de dureroasa pierdere teritorialæ 
pentru România, el mai læsa totodatæ la dispoziflia ruøilor Gurile Dunærii, 
cum de altfel øi toatæ navigaflia pe Dunærea inferioaræ, cæci nu de la un 
guvern înfeudat lor se poate aøtepta vreo opoziflie.

Dupæ aceasta nu mai ræmânea decât de urmærit o ciocænire migæ
loasæ, aproape zi de zi, pentru ca sæ convingem lumea occidentalæ de crima 
ce se comisese øi de drepturile noastre ce fuseseræ cælcate.

Au urmat câfliva ani în care, cei de acolo øi noi de aici contam cæ 
americanii nu vor permite sæ dæinuiascæ regimul de bun plac øi teroare ce 
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se înscæuna la Bucureøti, nici numeroasele încælcæri ale Tratatului abia 
intrat în vigoare. Am fost înøelafli în aøteptarea noastræ. Atunci, de la 
pregætirea procesului contra comuniøtilor în 1949 øi pânæ la terminarea lui 
în 1954, am cæutat sæ iasæ în evidenflæ cu aceastæ ocazie øi sæ fie exprimate 
douæ chestiuni româneøti: drepturile noastre sfinte asupra Basarabiei øi 
crima odioasæ ce se perpetua prin condamnarea øi întemniflarea lui Maniu. 
Odatæ procesul terminat, în martie 1954, prin condamnarea definitivæ a 
comuniøtilor, ne trebuia altæ tribunæ de unde sæ strigæm drepturile noastre. 
Pentru aceasta fu creatæ Asociaflia „Pro Basarabia“, al cærei titlu fu completat 
mai pe urmæ „Pro Basarabia – Bucovina“, pentru a nu se crede cæ nu dæm 
acelaøi interes pærflii din Bucovina ce boløevicii au rupt din trupul nostru. 
Aceastæ asociaflie, de care am pomenit, având sediul când la Paris, când la 
Londra, când la Bruxelles øi cu afiliatele sale din Portugalia, Canada øi 
Belgia, cu concursul celor ce ne°au înfleles øi susflin din Argentina, Brazilia, 
Germania, Spania, Austria – a început øi continuæ a fline treazæ chestiunea 
drepturilor noastre asupra provinciilor ræpite. Prin conferinflele flinute, 
prin comemorærile zilelor de 27 martie øi 28 noiembrie, când cele douæ 
provincii au revenit la Patrie în 1918, prin publicarea în fiecare an în câte 
o limbæ universalæ øi difuzarea în numeroase exemplare în cercuri întinse a 
unei broøuri documentare, problema Basarabiei a fost prezentatæ sau 
reamintitæ opiniei publice occidentale, aøa cæ, atunci când va veni ceasul, 
sæ nu aparæ ca o revendicare nouæ, ci una legitimæ la fel øi împreunæ cu 
liberarea flærii.

Toate mulflumirile noastre celor ce ne°au înfleles øi ne°au ajutat. 
A venit momentul de a conchide. O voi face reproducând cum rezuma 
Titulescu situaflia în preziua ræzboiului:

„Posedæm Basarabia în virtutea drepturilor noastre istorice. Con
struc flia juridicæ pentru justificarea drepturilor noastre asupra Basarabiei 
are o încincitæ bazæ. Mai întâi principiul naflionalitæflilor, Basarabia fiind 
locuitæ de o mare majoritate de români. Al doilea, votul parlamentului 
basarabean (Sfatul fiærii) sub regim sovietic, pe care nimeni nu°l poate 
schimba. În al treilea rând, Tratatul din 1920 cu Marile Puteri. În al patru
lea rând, Convenflia din 1923 de la Londra care defineøte teritoriul – dând 
un caracter de recunoaøtere a unui fapt îndeplinit.
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În fine, conform dreptului internaflional în vigoare, când URSS a 
fost recunoscutæ membræ a Societæflii Nafliunilor, aceasta s°a fæcut când nu 
avea Basarabia, pentru care nu a formulat nicio rezervæ, pe când România 
a fost admisæ când avea Basarabia, în urma votului Sfatului fiærii øi a 
Tratatului din 1920. În aceste condiflii øi cu aceste teritorii România øi 
URSS au fost recunoscute de jure øi ca subiecte de drept de comunitatea 
internaflionalæ“.

Voi, scumpi compatriofli care citifli aceste rânduri, ascultafli apelul 
unuia dintre ai voøtri care, apropiindu°se de capætul drumului, dupæ ce pe 
toate cæile a luptat douæzeci de ani pentru Basarabia – nu uitafli acest oropsit 
colfl al neamului nostru, øi fiecare în cercul cunoøtinflelor voastre sæ facefli 
sæ se øtie cæ Basarabia a fost øi va fi româneascæ.

Nic. Dianu, Basarabia noastræ, în „Vocea Libertæflii“, an VI, nr. 64, 65, aprilie, 
mai 1959; apud Vocile exilului, ediflie îngrijitæ de Georgeta Filitti, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1998, pp. 213–230. 

NOTE

1 Gheorghe Gheorghe Mironescu (G.G. Mironescu), ca ministru de Externe al României (10 
noiembrie 1928–4 aprilie 1931).

2 A cæzut la învoialæ. (fr.)
3 Contacte diplomatice româno°sovietice pentru reglementarea problemelor bilaterale litigi

oase au avut loc în mai multe rânduri: Varøovia–1921; Viena–1924; Riga–1931–1932; Geneva–
1932–1933. 

4 Gabriel Ernest Paul Puaux (1883–1970). Diplomat francez. Ataøat de legaflie la Berna 
(1906); consul general la Cologne øi Mayence (1922); consul la Berna (1924); trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar la Kovno (1926); Bucureøti (1928–1933); Viena (1933–1938) øi 
Moscova. Înalt comisar în Siria øi Liban (1939–1940). Rezident general în Maroc (5 iunie 1943–
15 martie 1946). Ambasador (1947). Ambasador în Suedia (1948). Membru de onoare al 
Academiei Române (23 mai 1933). 

5 Vladimir Petrovici Potemkin (1874–1946). Om de stat sovietic, diplomat, om de øtiinflæ. A 
intrat în diplomaflie în 1922. În anii 1922–1923, a fost membru al Comisiei de repatriere din 
Franfla. Apoi, a fost preøedintele Comisiei de repatriere din Turcia. 1922–1924 – consul general 
al URSS la Istanbul (Turcia). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al URSS în Turcia 
(1926–1929); Grecia (1929–1932); Italia (1932–1934); Franfla (1934–1937). A semnat Tratatul 
sovieto°francez de asistenflæ mutualæ (1935). Adjunct al comisarului poporului pentru Afacerile 
Externe al URSS (1937–1940). Comisar al poporului pentru învæflæmânt al RSFSR (1940–1946). 
Membru al Academiei de Øtiinfle al URSS (1943). Autor a numeroase lucræri de istorie øi de 
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istoria diplomafliei. Redactor principal øi unul dintre autorii volumului III al lucrærii Istoria 
diplomafliei, Moscova, 1941–1945. De douæ ori laureat al Premiului de stat al URSS (1942, 
1946). 

6 Jules Basdevant (1877–1968). Jurist øi diplomat francez. Profesor universitar de drept la 
Rennes, Grenoble, Paris (1903–1940). Membru în mai multe delegaflii: la Conferinfla de Pace de 
la Paris (1919–1920), la conferinflele de drept internaflional privat (1925 øi 1928), la Conferinfla 
pentru Limitarea Armamentului Naval (1930), la Conferinfla pentru Codificarea Dreptului 
Internaflional, la Conferinfla pentru Reprimarea Terorismului. Jurisconsult în Ministerul 
Afacerilor Stræine al Franflei. Delegat adjunct la Societatea Nafliunilor (1930). Judecætor (1946–
1964) øi preøedinte (1949–1952) al Curflii Permanente de Justiflie Internaflionalæ de la Haga. 

7 Ion I.C. Brætianu.
8 Vintilæ Brætianu.
9 Inexact. Nicolae Titulescu a primit titlul de doctor honoris causa la Atena øi Bratislava.
10 Teodor Butenko. Diplomat sovietic. A avut câteva misiuni minore în stræinætate. În 

decembrie 1937 a descins aproape incognito la Bucureøti, sosirea neavând ecou în cercurile 
diplomatice sau de presæ. Dupæ încetarea misiunii în România a lui Mihail Semionovici Ostrovski, 
Teodor Butenko urma sæ fie numit trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al URSS la 
Bucureøti. În februarie 1938, în condiflii incerte (suspectat øi urmærit de GPU, temându°se, 
poate, de lichidarea fizicæ), Teodor Butenko defecteazæ în Occident. Presa øi autoritæflile sovietice 
lanseazæ un atac împotriva României, acuzând Bucureøtii de dispariflia diplomatului sovietic. 
Tensiunea a crescut pas cu pas între Moscova øi Bucureøti. Replica româneascæ a fost promptæ øi 
echilibratæ, respingându°se acuzele Moscovei, care cæuta un pretext de conflict. La 13 februarie 
1938, Teodor Butenko a apærut la Roma, fapt semnalat de „Gazzetta del Popolo“ øi „Il Giornale 
d’Italia“ (Teodor Butenko acordæ un interviu lui Virginio Gayda, directorul cotidianului). În 
ciuda evidenflei, institufliile de presæ sovietice („Pravda“, TASS) au contestat realitatea, continuând 
sæ considere guvernul român ræspunzætor de dispariflia lui Teodor Butenko øi afirmând cæ cel ce 
se dædea la Roma drept Teodor Butenko era un impostor – cf. Mihai Pelin, Dispariflia øi reapariflia 
lui Teodor Butenko, în Antonescu, Mareøalul României øi Ræsboaiele de reîntregire, vol. III (mærturii 
øi documente coordonate øi îngrijite de Iosif Constantin Drægan), Editura Nagard, Cannaregio 
Veneflia, 1989, pp. 31–43.

11 Comisariatul Poporului pentru Afacerile Externe.
12 Acord tacit, convenflie nescrisæ, înflelegere pe cuvânt de onoare. (engl.)
13 Mihail Ivanovici Kalinin (1875–1946). Conducætor de partid øi de stat sovietic. Erou al 

Muncii Socialiste (1946). Membru al PCUS din 1898. Participant la Revoluflia din 1905–1907, 
unul dintre organizatorii ziarului „Pravda“. Participant la revolufliile din februarie øi octom brie 
1917 (Petrograd). Din 1919 – preøedinte al Comitetului Executiv Central al Rusiei, din 1922 – 
preøedinte al Comitetului Executiv Central al URSS; din 1938 – preøedintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS. În timpul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial s°a preocupat de 
pregætirea rezervelor pentru Armata Roøie øi de evacuarea øi amplasarea unitæflilor industriale pe 
noi aliniamente. Membru al CC al PC(b) din Rusia din 1919, membru al Biroului Politic al CC 
al PC(b) din U.S. din 1926 (supleant din 1919). Deputat în Sovietul Suprem al URSS. 

14 Duøuri scofliene. (fr.)
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15 Mamoru Shigemitsu (1881–1957). Diplomat øi om de stat japonez. Absolvent al Facultæflii 
de Drept a Universitæflii Imperiale din Tokyo. Consul la Portland. Secretar la Londra (1914); 
Varøovia; Berlin. Ministru al Japoniei în China pe lângæ guvernul de la Shanghai (1931–1932). 
Ministru adjunct al Afacerilor Stræine (1933). Ambasador în URSS (1936–1938); la Londra 
(1938–1941); ambasador pe lângæ guvernul de la Nankin (1942–1943). Ministru al Afacerilor 
Stræine (1943–1945; 1945; 1954–1956). A semnat, împreunæ cu Yoshijiro Umezu, capitularea 
la 2 decembrie 1945. A fost condamnat la 7 ani închisoare pentru crime de ræzboi. A reprezentat 
Japonia la Adunarea Generalæ a ONU când Japonia a devenit, la 18 decembrie 1956, al 80°lea 
membru al Organizafliei Nafliunilor Unite.

16 Pantelimon (Pan) Halippa (1883–1979). Publicist, om politic øi de stat român. A acflionat 
în fruntea unui grup de studenfli pentru redeøteptarea spiritului naflional al românilor basarabeni. 
Anchetat øi arestat de autoritæflile flariste. Inifliazæ, fondeazæ øi conduce publicaflii de orientare 
naflionalæ, patrioticæ: „Basarabia“ (1906); „Cuvântul Moldovenesc“ (1913). A avut un rol 
important în miøcarea naflionalæ a românilor din Basarabia øi în unirea acesteia cu fiara. Fondator 
al Partidului Naflional Moldovenesc (1917). Secretar general – aprilie 1917; vicepreøedinte – 21 
noiembrie 1917; preøedinte – 25 noiembrie 1918 al Sfatului fiærii, care a hotærât unirea Basarabiei 
cu România. Preøedinte al Partidului fiærænesc din Basarabia (august 1918–mai 1921). În iulie 
1921, se angajeazæ politic în cadrul Partidului fiærænesc (Ion Mihalache), iar dupæ 1926 în 
Partidul Naflional fiærænesc. Deputat în Parlamentul României (din 1919) øi senator. De mai 
multe ori ministru. Dupæ ræzboi, de mai multe ori arestat, închis la Sighet (1950); în 1952 este 
predat autoritæflilor sovietice; judecat de acestea, este condamnat la 25 de ani de muncæ silnicæ în 
Siberia; predat din nou guvernului român (1955); este închis la Gherla (pânæ în 1957). Membru 
corespondent (15 octombrie 1918) al Academiei Române; repus în drepturi (3 iulie 1990) ca 
membru corespondent al Academiei Române.

17 Petre Dumitrescu (1882–1950). General român. Studii: Øcoala Militaræ de Artilerie øi 
Geniu (1901–1903); Øcoala Superioaræ de Ræzboi (1911–1913). Colonel (1920); general de bri
gadæ (1930); general de divizie (1937); general de corp de armatæ (1941); general de armatæ 
(1942); trecut în rezervæ (1944). A îndeplinit funcflii importante: ataøat militar al României la 
Paris (1930–1932); prim subøef al Marelui Stat Major (1935–1937); comandant al Corpului I 
armatæ (1937); inspectorul general al Artileriei (1937–1939); comandant al Armatei II (1939–
1941); comandant al Armatei 3 (1941–1944). 

18 A pune prefl pe aceasta. (fr.)
19 Pactul Antikomintern. Înflelegere încheiatæ la 25 noiembrie 1936 la Berlin între Germania 

fascistæ øi Japonia militaristæ, care punea bazele constituirii blocului acestor state, în scopul 
cuceririi dominafliei mondiale. La 6 noiembrie 1937, la acest pact a aderat Italia fascistæ. Se 
creeazæ astfel „Axa Berlin°Roma°Tokyo“. În 1939–1940, pactul s°a transformat într°o alianflæ 
militaræ deschisæ. 

20 La 7 aprilie 1939, trupele italiene desævârøesc ocuparea Albaniei. Regele Zogu I se refugiazæ 
în Grecia, apoi în Turcia. La 12 aprilie 1939, Albania a fost înglobatæ Italiei, sub forma unei 
uniuni personale (Victor Emmanuel III este încoronat Rege al Albaniei. 

21 În martie 1939. 
22 Permis de trecere. (fr.)
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23 Viaceslav Mihailovici Molotov (Skriabin) (1890–1987). Om politic øi de stat sovietic. În 
anii 1941–1945, a fost vicepreøedinte al Comitetului de Stat al Apærærii (G.O.K.O.) øi membru 
al Marelui Cartier General. A luat parte la toate conferinflele importante ale Aliaflilor, pânæ în 
1949, când Vîøinski i°a succedat ca ministru de Externe. Membru al Biroului Politic (1926–
1953) øi al Prezidiului (1953–1957) CC al PCUS. Preøedinte al Consiliului Comisarilor 
Poporului (prim°ministru) (1930–1941) øi comisar (ministru) al Afacerilor Externe (1939–1949; 
1953–1956). Preøedinte al Internaflionale Comuniste (1930–1934). La 23 august 1939, a semnat 
cu Ribbentrop Pactul de neagresiune sovieto°german, care a consacrat împærflirea zonelor de 
influenflæ în Europa. În 1957–1960 a fost ambasador în Mongolia. Între 1960–1962, a reprezentat 
guvernul sovietic pe lângæ Agenflia Internaflionalæ pentru Energia Atomicæ (AIEA), cu sediul la 
Viena. Exclus din CC în 1957 øi din PCUS în 1962; reprimit în 1984.

24 În perioada 7 martie–21 septembrie 1939.
25 Pactul Ribbentrop–Molotov (Moscova, 23 august 1939). Înflelegere între Germania øi 

URSS, cu anexe secrete, a cærui existenflæ–cel puflin în privinfla anexelor secrete, date publicitæflii 
de cætre americani odatæ cu textul propriu°zis al Pactului–a fost contestatæ mai bine de 50 de ani. 
La 24 decembrie 1989, Congresul Deputaflilor Poporului din URSS a condamnat „semnarea 
Protocolului adiflional al Tratatului din 1939… øi a altor înflelegeri secrete cu Germania“, a 
recunoscut cæ acestea „sunt, din punct de vedere juridic lipsite de temei øi valabilitate, din 
momentul semnærii lor“, venind „în contradicflie cu suveranitatea øi independenfla unor state 
terfle“, apreciind, în acelaøi timp, cæ protocoalele sovieto°germane „au fost folosite de Stalin øi 
anturajul lui pentru a da ultimatumuri øi a exercita presiuni, prin recurgerea la forflæ asupra altor 
state, încælcând obligafliile juridice asumate faflæ de acestea“. Efectele înflelegerilor sovieto°germane 
s°au ræsfrânt în modul cel mai negativ øi asupra României, amputærile teritoriale gæsindu°øi 
sorgintea în platforma de conlucrare Ribbentrop°Molotov, semnatæ la 23 august 1939. La 24 
iunie 1991, Parlamentul României a adoptat Declaraflia privind Pactul Ribbentrop–Molotov din 
23 august 1939, prin care a condamnat viguros încheierea acestuia, respingându°se deopotrivæ, 
în mod categoric, consecinflele directe ale înflelegerilor secrete anexate acestui Pact. Cf. Adrian 
Næstase, Pactul Ribbentrop–Molotov – un act de încælcare flagrantæ a principiilor dreptului 
internaflional, alocufliune rostitæ în calitate de ministru de Externe în Parlamentul României la 24 
iunie 1991, în Adrian Næstase, România øi noua arhitecturæ mondialæ. Studii, alocufliuni, interviuri. 
1990–1996, Asociaflia Românæ pentru Educaflie Democraticæ, Bucureøti, 1996, pp. 53–59.

26 La 15 octombrie 1939–15 iulie 1940. De la 15 iulie 1940, reprezentanfla diplomaticæ a 
României în Olanda øi°a încetat activitatea. 

27 Mehmet Sükrü Saraçoglu (1887–1953). Diplomat øi om de stat turc. Ministru al Instruc
fliunii Publice (1920). Preøedinte al Comitetului turc al Comisiei de Schimburi de Populaflii. 
Ministru de Finanfle în guvernul Mustafa Ismet (1927). Ia parte la convorbirile de la Paris pentru 
reglementarea problemei datoriilor de ræzboi. Ministru de Justiflie (1933); în aceastæ calitate, 
definitiveazæ øi face sæ se adopte legi importante privind judecætorii, avocaflii, flagrant°delictele, 
organizarea închisorilor ø.a. Ministru de Externe (11 noiembrie 1938–13 august 1942). Prim°mi
nistru (9 iulie 1942–7 august 1946). Preøedinte al Medjlisului (Parlamentului) (1948–1952). 

28 Boris Stefanov (1883–1969). Om politic român. La început socialist, apoi comunist. 
Nepot al lui Cristian Racovski. S°a angajat în miøcarea socialistæ înainte de Primul Ræzboi 
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Mondial. Deputat (1920) din partea Partidului Socialist. Arestat øi condamnat pentru rolul jucat 
în pregætirea øi desfæøurarea grevei generale din 1920. Amnistiat în 1922. Unul dintre liderii 
PCR. Ales membru al CC al PCR la Congresele II øi III ale PCR. Promovat prin alegerea în 
Biroul Politic. Arestat din nou în 1928 øi condamnat la 8 ani închisoare. Este desemnat ulterior 
secretar general al PCR (1934–1940). Fuge în URSS în 1939. Dupæ încheierea celui de°al Doilea 
Ræzboi Mondial, se refugiazæ în Bulgaria. („Anale de Istorie“, an XIX, nr.5/1973, pp. 143–146)

29 Gheorghe Davidescu (1892–m.?). Jurist, diplomat øi om de stat român. Doctor în drept al 
Universitæflii din Budapesta. Secretar de legaflie cls. III (1920); cls. II (1924); cls. I (1928). 
Consilier de legaflie (1932). Ministru plenipotenfliar cls. II (1935); cls. I (1941). A îndeplinit 
funcflii diplomatice la Varøovia, Tallinn, Moscova. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Tallinn (1 octombrie 1935–1 martie 1939); la Moscova (1 octombrie 1939–
10 august 1940). Director al Direcfliei Afacerilor Politice (1939); Director al Direcfliei Tratatelor 
(1940); Director al Direcfliei Afacerilor Politice (1940). Membru în Comisiunea consultativæ 
pentru înaintæri (1940). Secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine (1941).

30 Robert Anthony Eden of Avon.
31 Alexandru G. Cretzianu (1895–1979). Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii 

din Iaøi. Ataøat de legaflie (1918); secretar de legaflie cls. III (1920); cls. II (1922); cls. I (1926). 
Consilier de legaflie (1930). Ministru plenipotenfliar cls. I (1940). A îndeplinit misiuni diplomatice 
la Londra, Roma, Berna, Ankara. Director adjunct al Direcfliei Politicæ Orientalæ (1931–1936). 
Director al Direcfliei Politice din MAS. Secretar general al MAS (1937; 1938–1940; 1940–
1941). Pus în disponibilitate (octombrie 1941). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
României la Ankara (15 septembrie 1943–6 februarie 1946). Suspendat din serviciu (iulie 1946). 
A refuzat sæ se întoarcæ în flaræ. Condamnat în contumacie la muncæ silnicæ pe viaflæ. A avut un 
rol important – discutabil, controversat, condamnat – în administrarea „Fondului naflional“ 
constituit în Elveflia pentru asigurarea emigrafliei române.

32 Ion C. Brætianu.
33 Mihail Kogælniceanu.
34 Puflin mai înainte de aceasta, ziarul „Pravda“ aprecia cæ Maniu era elementul cel mai 

important ce se opune la dictaturæ øi informa cæ Mikoian se intereseazæ cu insistenflæ de situaflia 
preponderentæ a lui în politica românæ.

35 În numele opozifliei naflionale.

Romulus Dianu

Surghiunul patriotic al dlui Titulescu

România e astæzi încoronatæ de un nesperat succes moral, care se 
ræsfrânge øi asupra aliaflilor ei fireøti, în urma acfliunii diplomatice a dlui N. 
Titulescu. Cælætoria de la Paris a acestui voluntar surghiunit patriotic, 
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urmatæ de adâncirea caracterelor unei opoziflii în fafla campaniei revizioniste, 
capætæ semnificaflia unei uriaøe ræzvrætiri a spiritului de dreptate øi a unei 
spontane seducfliuni. Franfla a fæcut nenumærate concesiuni democrafliei 
germane. A fost eroarea lui Briand, demascatæ azi, când triumful hitleris
mului prohodeøte stârvul democrafliei în Germania øi preparæ o revanøæ 
sângeroasæ. Clubul celor patru puteri însemna pentru noi øi pentru aliaflii 
noøtri un tribunal ostil1, o ficfliune diplomaticæ erijatæ în scopul de a 
dispreflui încæ o datæ sacrificiul morflilor din trecutul ræzboi øi de înscena 
un spectacol nou, tot aøa de urât, tot aøa de încruntat.

Acfliunea dlui N. Titulescu are ceva dintr°o misterioasæ binefacere, 
dispensatæ de mulflumirile unei naflii næucite de sfâøieri interne. E o con
solare pentru noi, aceea de a vedea ruøinea de acasæ ræscumpæratæ de 
însuøirile excepflionale ale unui singur om øi de a cumpæni în fapta lui toate 
elementele cuminfleniei, ale energiei, ale talentului personal, toate argæflind 
în slujba României, cu o incomparabilæ strælucire.

Astæzi, articolul dlui Mussolini, øarja aceea veninoasæ împotriva 
Micii Înflelegeri, urmatæ de un tremolo autoritar, specific fascist øi italian, 
poate fi socotit o consecinflæ fireascæ a acfliunii dlui N. Titulescu øi o con
firmare a eficacitæflii intervenfliei sale.

Mussolini este un realist, iar Titulescu e altul. Atacul celui dintâi, 
reprodus cu atâta ospitalieræ „dezinteresare“ de jurnalele germane øi de 
trustul Hearst°Horan, în toate limbile în care suntem înjurafli øi disprefluifli, 
acest atac nu cade din senin, ci e semnul ultim al decesului unei idei, care 
mult nu a zæbovit øi a murit, în urma formidabilei acfliuni diplomatice a 
realistului Titulescu.

Clubul celor patru puteri eøueazæ lamentabil, iar acei care°i repre
zentau sunt cel puflin înøtiinflafli cæ nu vom târgui sângele værsat în ræzboi 
pe mici bileflele diplomatice øi cæ vom ieøi din nou la frontiere în momentul 
când, nu aceste tratate, dar aceste hotare definitive vor fi atinse.

E un efort considerabil, o ieøire din rezervæ, o punere în zælog a 
inimilor unui popor ca al nostru, care°øi iubeøte libertatea øi°øi stimeazæ 
interpretul gæsit în aceastæ floare ciudatæ a inteligenflei româneøti care e 
d. N. Titulescu.
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Torturile la care e supusæ flara în interior, sub harapnicele øi plesni
torile regimului electiv, confiscat de mahalagii øi de daraveriøti veroøi, 
gæsesc în acfliunea dlui Titulescu o alinare, o compensaflie, o boiereascæ 
ræsplatæ a atâtor aøteptæri.

Mica Înflelegere e, în concertul european de astæzi, singura cetate a 
realismului dezinteresat øi singura apærætoare a dreptæflii øi a pæcii.

Franfla, slæbitæ de practica nefastæ a irealismului socialist, leøinatæ 
sub fumigafliile piperului de Cayena hitleristæ, a primit vizita dlui Titulescu 
într°un monument de încordare færæ precedent a relafliunilor diplomatice 
europene. Se øtia cæ d. Titulescu nu va aduce nici sorcova de mæslin, 
care e de zece ani în serviciul Societæflii Nafliunilor, nici macedona de 
jumætæfli de adeværuri, care constituie armætura politicii externe a statelor 
revizioniste.

Va urma negreøit o ordine nouæ în linia de bætaie a campaniei. Se 
poate øti de pe acum cæ nu mai existæ putinflæ de tranzacflie între negocia
torii revizuirii frontierelor. S°a creat o imposibilitate moralæ, la Paris, ca øi 
la Londra, a continuærii tratativelor în vederea constituirii unui directorat 
european.

Brutalitatea nu serveøte la nimic, fie ea de culoare fascistæ, hitleristæ, 
pestrifl britanicæ sau roøcovan francezæ. La Paris, ca øi la Londra, mai sunt 
oameni capabili sæ înfleleagæ sensul acestei politici a Micii Înflelegeri. A°i 
informa, a°i grupa în jurul unei idei, a°i consulta, este o operæ uriaøæ, în 
acest timp de recrudescenflæ naflionalistæ.

Iatæ latura în care surghiunul patriotic al dlui Titulescu ne apare 
nimbat de o glorie pe care nu o poate pæli nimic, de aici înainte, nici 
ciorovæiala javrelor care ilustreazæ meschinæria øi nulitatea, nici ura care 
desparte partid de partid, pe o idee antinomicæ ideii de stat.

Un apel al prietenilor pæcii øi o orientare molecularæ a forflelor 
nafliunii, iatæ cele douæ direcflii ale acfliunii diplomatice a dlui Titulescu. 
Gratitudinea unui popor încovoiat de tristefli se îndreaptæ cætre acest 
ambasador, dublatæ de un sentiment de aprobare tæcutæ øi respectuoasæ.

Romulus Dianu
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Romulus Dianu, Surghiunul patriotic al dlui Titulescu, în „Curentul“, 14 aprilie 
1933; apud Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, Nicolae Titulescu – titanul 
politicii externe româneøti, Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 
2005, pp. 40–42.

NOTE

1 Eliza Campus, Pactul cvadripartit (1933), în Omagiu lui P. Constantinescu°Iaøi. Cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani, Editura Academiei RPR, Bucureøti, 1965, pp. 593–599; Dinu C. Giurescu, 
La diplomatie roumaine et le Pacte des quatre (1933), în „Revue Roumaine d’Histoire“, an VII, 
nr. 1, 1969, pp. 77–102.

Barbu Dimitrescu

„Încrederea cu care m°afli cinstit neîntrerupt, în cei zece ani de 
când împlinesc însærcinarea la care m°afli chemat“

[Bucureøti], 9 decembrie 1930
 
 Domnule ministru, 
 Væ rog sæ credefli cæ sunt destul de mâhnit cæ, printr°o persistentæ 
indelicatefle a unui coleg – e vorba de dl Plastara1 – chestiunea suplinirii 
prin mine a catedrei d°voastre2 a venit în discufliunea consiliului nostru 
profesoral øi reclamæ cred o intervenfliune læmuritoare din partea d°voastræ. 
În vederea acestei intervenfliuni, a cærei utilitate ræmâne sæ o apreciafli, 
socotesc necesar sæ Væ aduc la cunoøtinflæ cele întâmplate. 
 Sunt câteva luni de când dl Sipsom3, reîntors în flaræ, a cerut sæ reia 
catedra de Drept civil de la licenfla, la care a fost numit. Domnul Plastara, 
care îl suplinise, a încercat, în prim loc, sæ susflinæ cæ ar fi dreptul sæu sæ 
ocupe mai departe aceastæ catedræ urmând ca dl Sipsom sæ treacæ la 
doctorat. 
 A trebuit însæ sæ cedeze în fafla dovezilor ce i s°au administrat cæ 
numirea ca profesor a dlui C. Sipsom a fost la o catedræ de licenflæ. Probabil 
însæ cæ nu a renunflat în mod definitiv la aceastæ idee de vreme ce – færæ a 
fi autorizat – a anunflat cu studenflii anului II un curs paralel cu acela al dlui 
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Sipsom, pe care îl împiedicæ sæ îøi facæ datoria, ocupând sala de curs øi 
studenflii exact la aceleaøi ore când dl Sipsom ar trebui sæ îøi facæ cursul. 
 Væzând cæ nu reuøeøte în aceastæ direcflie øi°a îndreptat privirile spre 
catedra d°stræ, închipuindu°øi probabil cæ, în lipsa d°stræ, ræmas în luptæ cu 
un conferenfliar care nu are acces în consiliul profesoral, va avea o izbândæ 
mai uøoaræ.  
 Consiliul a ræspuns însæ insistenflelor sale repetate cæ nu poate 
consimfli nici la trecerea la doctorat a catedrei d°stræ, atât timp cât nu v°afli 
fi dat consimflæmântul, nici a se amesteca în chestiunea suplinirii, luând o 
hotærâre în locul profesorului titular, singur în drept a se pronunfla. Aceasta 
explicæ de ce, dupæ ce a încercat toate mijloacele, s°a îndreptat cætre 
d°voastræ cu rugæciunea de a°i acorda suplinirea. Ræspunsul ce afli dat 
acestei cereri nu a putut fi înfleles ca o hotærâre de a primi pe dl Plastara ca 
suplinitor al d°voastræ în locul meu, care ar urma sæ fiu desærcinat. Domnul 
decan Bazilescu4, care mi°a comunicat acest lucru, mi°a spus cæ vefli primi 
o nouæ adresæ, prin care vefli fi rugat a preciza gândul d°stræ asupra acestei 
chestiuni, adæugând cæ væ va trimite øi o scrisoare personalæ pentru a væ 
aræta care este sentimentul consiliului profesoral faflæ de încercarea dlui 
Plastara de a se impune færæ îndreptæflire la o catedræ care nu°i aparfline.  
 Sprijinit pe încrederea cu care m°afli cinstit neîntrerupt, în cei zece 
ani de când împlinesc însærcinarea la care m°afli chemat, nu mæ pot 
împiedica de a væ asigura cæ, oricare ar fi hotærârea ce vefli socoti cæ e bine 
sæ luafli, eu nu voi putea uita: nici satisfacfliunea de înalt ordin moral ce 
mi°afli dæruit, în clipa în care v°afli oprit asupra mea în alegerea persoanei 
chematæ sæ væ suplineascæ øi nici sentimentul de independenflæ ce, prin 
aceastæ alegere, mi°afli îngæduit, la un moment când, pentru colegii mei, 
sarcina de conferenfliar le impunea øi obligafliunea de a°øi cæuta un prilej de 
afirmare în concursul binevoitor al unui profesor titular care ar fi consimflit 
sæ cedeze o parte din cursul sæu.  
 Cu aceste sentimente rog pe Excelenfla Voastræ sæ fie asiguratæ de 
înalta considerafliune ce°i pæstrez øi sæ creadæ în sentimentele mele øi de 
recunoøtinflæ øi de statornic devotament. 

(ss) Barbu Dimitrescu 
Piafla Alex. Lahovary 5
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Scrisoare, [Bucureøti], 9 decembrie 1930, profesor Barbu Dimitrescu cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor, preøedinte al celei de°a 
XI°a sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera poli
tico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 362, pp. 1 064–1 065.

NOTE

1 George Plastara (1881–m.?). Jurist român. Licenfliat în litere. Doctor în drept øi în øtiinfle 
politice øi economice al Universitæflii din Paris. Laureat al Facultæflii de Drept din Paris. Avocat 
la Bucureøti (din 1901). Profesor de drept civil la Universitatea din Bucureøti (din 1920). 
Inspector în Ministerul Industriilor øi Comerflului. Lucræri în drept civil, dreptul muncii, drept 
internaflional ø.a.

2 În Arhiva Fundafliei Europene Titulescu s°au pæstrat câteva documente utile pentru 
cunoaøterea disputei în jurul acestei catedre. Vezi: Scrisoare, [ante 15 octombrie 1930, Bucureøti], 
adresatæ de profesorul de drept civil George Plastara decanului Facultæflii de Drept din Bucureøti, 
prin care îl roagæ sæ°l întrebe pe Nicolae Titulescu dacæ poate continua sæ flinæ cursul de licenflæ 
al acestuia; Scrisoare, 30 octombrie 1930, [Bucureøti], adresatæ de conducerea Facultæflii de Drept 
a Universitæflii din Bucureøti lui Nicolae Titulescu, prin care i se face cunoscut faptul cæ s°a 
hotærât menflinerea catedrei sale la licenflæ øi îl roagæ sæ ia o hotærâre privitoare la întâmpinarea 
profesorului George Plastara; Scrisoare, 27 noiembrie 1930, [St.°Moritz], adresatæ de Nicolae 
Titulescu lui Nicolae Basilescu, decan al Facultæflii de Drept din Bucureøti, cu privire la menflinerea 
catedrei sale de licenflæ.

3 Constantin M. Sipsom.
4 Nicolae I. Basilescu (Bazilescu).

Barbu Dimitrescu

Profesor la catedra lui Titulescu

Eminenta personalitate a lui Nicolae Titulescu trebuieøte apre ciatæ 
ca o mare energie naflionalæ, care s°a desfæøurat cu dærnicie, pentru ca – 
sprijinit pe organizarea popoarelor din Sud°Estul European – sæ asigure 
flærii sale, pe plan internaflional, un loc alæturi de marile democraflii occi
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dentale, care au luptat pentru apærarea micilor nafliuni, pentru menflinerea 
tratatelor øi pentru pace.

În ziua când patimile se vor potoli øi când rætæcirea care a stæpânit 
minflile, ademenite de pornirile naflionaliste ale unor imperialisme agresive, 
se va risipi, viziunea profeticæ a lui Nicolae Titulescu în politica externæ va 
fi unanim înfleleasæ, iar silinflele sale neobosite de a ne apropia, în interesul 
propriei noastre securitæfli, de Marele Aliat øi vecin din Ræsærit, vor apærea 
în adeværata lor însemnætate. În acel moment, figura lui Nicolae Titulescu 
va fi aøezatæ la loc de cinste, în galeria luminoasæ a marilor bærbafli de stat, 
care au pus inteligenfla, talentul øi dragostea lor de flaræ în serviciul apærærii 
intereselor permanente ale obøtei româneøti.

Cariera cu totul excepflionalæ de diplomat øi om politic a lui Nicolae 
Titulescu a întrerupt øi pus în umbræ pe aceea de profesor universitar. El a 
fost profesor al Facultæflii de Drept din Bucureøti1, chemat fiind, prin 
prefluirea colegilor sæi, a ocupa în 1920 o catedræ de drept civil devenitæ 
vacantæ la aceastæ Facultate.

A funcflionat puflin în aceastæ calitate. Cei care au audiat cursurile 
lui, în sæli populate pânæ la refuz, nu vor putea uita pasiunea cu care el 
înnobila lecfliunile sale, competenfla cu care le pregætea, talentul øi mai ales 
claritatea desævârøitæ cu care le expunea. În 1922, a fost însærcinat2 a 
reprezenta interesele flærii la Londra, unde a ræmas atâflia ani øi de unde a 
condus cu autoritate politica noastræ externæ. De acolo, færæ a i°o fi cerut, 
mi°a acordat marea satisfacfliune de a mæ fi desemnat înlocuitorul sæu la 
catedra ce ocupa. De câte ori revenea în flaræ, am considerat de datoria mea 
a°l flin în curent cu felul cum înflelegeam a împlini sarcina ce°mi încredinflase. 
Mæ întreba stæruitor de progresele realizate de studenfli, de materia ce le 
predam øi nu o datæ øi°a exprimat regretul de a nu putea pæstra contactul 
cu dânøii øi dorinfla vie – atunci când timpul i°ar fi permis – de a face o 
serie de prelegeri pentru studenflii sæi. Am avut de multe ori simflimântul 
regretului sæu de a nu putea consacra o cât de micæ parte din activitatea lui 
preocupærilor universitare.

El, care a ocupat situafliuni eminente în forurile internaflionale, a 
purtat cu o væditæ mândrie titlul, pe care°l prefluia îndeosebi, de profesor 
universitar. Am avut de asemenea impresiunea cæ lecfliunile øi conferinflele 
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ce a fæcut atât la Academia Diplomaticæ3 din Paris, cât øi în marile capitale 
ale Occidentului, unde a fost invitat pentru competenfla sa în problemele 
internaflionale îndeobøte recunoscutæ øi pentru formidabilul øi fermecætorul 
sæu talent, erau expresiunea aceleiaøi puternice vocafliuni de mare dascæl 
universitar. Structura deosebitæ a minflii sale, îmbogæflitæ cu experienfla 
câøtigatæ printr°o activitate aøa de variatæ, pusæ în serviciul flærii, l°au ridicat 
la situafliunea care i°a permis a fi primit, uneori chiar solicitat, sæ participe 
la dezlegarea unor probleme internaflionale, care de foarte multe ori 
depæøeau orizontul, oricât de larg ar fi fost el înfleles, al intereselor flærii pe 
care o reprezenta.

Barbu Dimitrescu, Profesor la catedra lui Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 apri
lie 1945.

NOTE

1 La 23 martie 1905, Nicolae Titulescu este numit profesor suplinitor la catedra de drept civil 
a Facultæflii de Drept de la Universitatea din Iaøi, condusæ de eminentul jurist Dimitrie 
Alexandrescu. La 29 ianuarie 1910, Ministerul Instrucfliunii øi Cultelor aprobæ transferul lui 
Nicolae Titulescu la Facultatea de Drept a Universitæflii din Bucureøti, în calitatea de docent. 
Vezi D. Ivænescu, Emil Popescu, N. Titulescu, profesor la Iaøi, în Titulescu øi strategia pæcii, 
coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, pp. 481–488. Dupæ înlæturarea din viafla 
politicæ (29 august 1936), Nicolae Titulescu a exprimat în mai multe rânduri, în scrisori øi 
convorbiri particulare, dar øi în  declaraflii øi interviuri, dorinfla de a reveni la catedræ. Ostilitatea 
guvernanflilor, ameninflærile cu eliminarea fizicæ din partea unor forfle de extremæ dreaptæ l°au 
împiedicat pe Titulescu sæ ræmânæ în România; la sfârøitul anului 1937–începutul anului 1938, 
el a luat decizia, cel puflin pentru o perioadæ, de a ræmâne în stræinætate.

2 La 16 decembrie 1921, Nicolae Titulescu este numit în calitatea de trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar al României la Londra, post pe care îl va defline, prima datæ, pânæ la 6 
iulie 1927.

3 Cf. George G. Potra, Constantin I. Turcu, Nicolae Titulescu øi Academia Diplomaticæ Inter
naflionalæ, în „Academica“, an I, nr. 5, 1991, pp. 5–6.
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Paul Dimitriu

„Aøeza norma juridicæ de drept internaflional deasupra reali
tæflilor politice“

Eøecul repetat al guvernærilor naflional°flæræniste l°a constrâns pe 
Carol al II°lea sæ uite animozitæflile nutrite împotriva liberalilor; dupæ cum 
simflul realitæflii i°a împins pe liberali sæ°øi revizuiascæ pozifliile. Mediatorul 
împæcærii a fost tânærul colaborator øi subsecretar de stat la Interne al lui 
Ionel Brætianu pe când era øi titularul acestui departament, Richard 
Franasovici. Talentul sæu de negociator a reuøit sæ realizeze împæcarea între 
Suveran øi majoritatea conducerii partidului, puternic sprijinitæ de tineret. 
Øi astfel, I.G. Duca, preøedintele partidului, a fost însærcinat cu formarea 
guvernului, guvernare care se anunfla plinæ de speranfle. Din pæcate, sub 
presiunea cercurilor influente anglo°franceze, ministrul de Externe, Nicolae 
Titulescu, care era în afara Partidului Liberal, dar la apogeul prestigiului 
sæu internaflional, pe care îl cultiva cu grijæ, a impus guvernului dizolvarea 
miøcærii extremiste Garda de Fier. Nicolae Titulescu era cel mai strælucit 
reprezentant al gândirii politice pe care aø numi°o normative, adicæ a 
pactelor încruciøate, a Societæflii Nafliunilor, a definirii agresorului øi, prin 
aceste speculaflii juridice, a introducerii Uniunii Sovietice în circuitul 
mondial al puterilor cu statut de respectabilitate în ceea ce priveøte angaja
mentele internaflionale. O filosofie care aøeza norma juridicæ de drept 
internaflional deasupra realitæflilor politice, ignorând legile de totdeauna ale 
politicii realiste øi instalând o reflea de iluzii normative peste fræmântærile 
unei lumi instabile, revendicative, øubrezite în resorturile ei profunde dupæ 
præbuøirea unor impresii øi a vechilor echilibre internaflionale.

Paul Dimitriu, Exerciflii de memorie, Editura Fundafliei Culturale Române, 
Bucureøti, 1992, pp. 140–141.
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Paul Dimitriu

„Titulescu ilustreazæ însæ, ca exemplar strælucit, un moment 
euforic al diplomafliei europene, inconsistent øi fragil, sortit 
eøecului“

A face polemicæ de aici, pe unde scurte, la radio „Harmonie“ sau 
„Europa Liberæ“, este desigur øi asta o activitate politicæ, dar mai puflin 
fertilæ: un fel de a ne afla în treabæ, ca sæ nu ne uite lumea sau de a ne værsa 
veninul; o activitate mult subalternæ în raport cu nevoile øi interesele 
actuale ale României.

Mi°a mai venit din flaræ jurnalul politic al lui Armand Cælinescu1. 
Dupæ lecturæ, constat cæ statura lui este cu mult mai impresionantæ decât 
ne îngæduie sæ apreciem însemnærile din acest volum, consemnate în grabæ 
øi færæ a contribui prea bine la definirea personalitæflii autorului. Ele consti
tuie însæ un testimoniu pentru o perioadæ saturatæ de legende care, în alte 
vremuri, ar fi fost rânduite de istoriografii latini în categoriile dubitative 
marcate prin cuvintele dicitur2 sau fama vagatur3.

Pentru unul ca mine øi ca cei din generaflia mea, spectatori, dar 
neparticipând la cele consemnate, în acelaøi timp øi în chip egal în apropierea 
lor øi la distanflæ de ele, documentul este important, fiindcæ ne permite sæ 
contemplæm retrospectiv propria noastræ trecere prin istorie, cu impresiile 
de atunci ale faptului divers øi cu înflelegerea de acum.

Cartea a apærut în condiflii mediocre, atât grafice (ceea ce este de 
înfleles), cât øi editoriale (ceea ce nu este de înfleles), în faimoasa nouæ 
Edituræ Humanitas, colecflia „Memorii. Jurnale“.

Comentariile din note øi din prefaflæ mi se par debile øi nesemnifi
cative. Nu øtiu dacæ debile fiindcæ nesemnificative sau nesemnificative 
fiindcæ debile. Scrise nu chiar în limba de lemn practicatæ în „anii luminæ“, 
ci în româna vulgaræ consacratæ ca limbæ oficialæ în reconsiderærile istoriei 
politice, care apæreau când øi când în anii din urmæ, ele ne oferæ un eøantion 
de expresii tipizate, pentru larga difuzare în mase.

O altæ remarcæ: autorul notelor pare jenat øi încearcæ sæ°l scuze pe 
Cælinescu ori de câte ori acesta nu aprecia ifosele de vedetæ ale colegului 
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sæu de cabinet, Nicolae Titulescu, care, printre atâfli oameni remarcabili ai 
politicii româneøti din epoca sa, nu trecea neapærat drept un semizeu. Este 
adeværat cæ marele sæu talent de orator, arta de a negocia, pozifliile deflinute, 
care i°au permis frecventarea øi intimitatea unor personalitæfli internaflionale, 
ca Aristide Briand, Beneš, Politis sau Kellogg, îl plaseazæ în centrul unei 
constelaflii politice de incontestabilæ strælucire pentru muritorii de rând. 
Dupæ cum mai este de remarcat cæ anumite luæri de poziflie în favoarea 
apropierii de Uniunea Sovieticæ, împotriva fascismului, de conservare a 
alianflelor tradiflionale ale României în preajma celui de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, au contribuit la conservarea mitului sæu øi sub îndelungata 
stæpânire comunistæ.

Titulescu ilustreazæ însæ, ca exemplar strælucit, un moment euforic 
al diplomafliei europene, inconsistent øi fragil, sortit eøecului: momentul 
pactelor încruciøate, al idealismului juridic, al spiritului normativ iluzionist, 
care credea cæ poate sæ înfrunte realismul politic al revanøarzilor. Tofli cei 
îmbætafli de victoria din 1918 a Puterilor Aliate, beneficiare ale præbuøirii 
concomitente a trei mari imperii, cel habsburgic, cel flarist øi cel prusac, au 
alunecat pe panta iluziilor normativiste, închipuindu°øi cæ vor putea 
construi cu instrumente juridice o aøezare internaflionalæ nouæ øi durabilæ.

Rousseauiøti cu toflii, de la Clemenceau, Briand, Herriot øi Daladier 
pânæ la Beneš øi Titulescu al nostru sau Maniu, ei au nesocotit un lucru 
elementar: cæ logica juridicæ este o logicæ a principiilor, în timp ce logica 
politicæ este o logicæ a intereselor øi cæ ele nu se pot substitui reciproc.

Pentru a le pune de acord, s°a stabilit principiul echilibrului puteri
lor, care joacæ un rol preventiv împotriva intereselor abuzive øi a mai fost 
inventat conceptul de ordine publicæ internaflionalæ, a cærei încælcare se 
reprimæ cu forfla. Se vede cæ aceste strælucite (din naøtere sau datoritæ 
hazardului conjuncturilor istoriei) personalitæfli nu au adâncit îndeajuns pe 
întemeietorul øtiinflei politice moderne, florentinul Niccolò Machiavelli, øi 
nici pe iezuitul spaniol Baltasar Gracián4, cel care a cultivat barocul în arta 
politicæ, færæ sæ mai vorbim de unii ce i°au urmat ca Ribadeneyra5 sau Juan 
de Mariana6, de învæflætura cærora tot omul politic de o anumitæ staturæ 
trebuie sæ ia aminte.
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Pedagogia recomandatæ de aceastæ patristicæ a politicii implicæ în 
primul rând o desævârøitæ artæ a dozajului mijloacelor de acfliune øi reacfliune, 
precum øi o perfectæ stæpânire a conduitei umane într°un mediu fundamental 
ostil, care conduc fatalmente la o concepflie strategicæ ce înglobeazæ nu 
numai finalitatea proiectului politic, dar øi eficacitatea demersului întru 
realizarea lui.

Nici în zilele noastre de democraflie româneascæ oscilantæ, corifeii 
care se stræduiesc a înfrunta puterea cu mijloace derizorii, de la Rafliu øi 
Coposu, la Dincæ øi Doinea Cornea, împreunæ cu consilierii lor, nu par a 
cunoaøte pe cei doi pærinfli ai politicii moderne øi pe discipolii lor. Pare sæ 
fi auzit de ei doar Silviu Brucan, care în ultima vreme dæ semne. Îi cunoaøte 
însæ, færæ îndoialæ, Paleologu, om de culturæ, proaspæt lansat în politicæ, 
numai cæ, din pæcate, faflæ de Principele lui Machiavelli – Cesare Borgia – 
sau de modelul lui Baltasar Gracián, de statura lui Ferdinand cel Catolic, 
cezarul pe care el øi l°a ales este de dimensiuni ceva mai reduse, cu toatæ 
osteneala ce øi°o dau unii de a°l umfla ca pe broasca din fabulæ, doritoare a 
atinge proporfliile boului.

Este adeværat cæ în democraflie joaca de°a politica este liberæ øi 
oricine poate sæ°øi încerce norocul, chiar cu o contribuflie de nimica toatæ. 
Însemnærile lui Armand Cælinescu însæ stau sæ avertizeze, pe cei ce le citesc, 
cæ la un astfel de joc nu au ce cæuta amatorii. Vocile lor apar stridente, 
ambifliile disproporflionate, iar jocul devine periculos, fiindcæ se practicæ pe 
spinarea unei flæri.

Paul Dimitriu, Exerciflii de memorie, Editura Fundafliei Culturale Române, 
Bucureøti, 1992, pp. 200–203.

NOTE

1 Armand Cælinescu, Însemnæri politice. 1916–1939, ediflie îngrijitæ øi prefaflatæ de Al.Gh. 
Savu, Editura Humanitas, Bucureøti, 1990, 360 p.

2 A spus. (lat.)
3 Zvonul se ræspândeøte. (lat.)
4 Baltasar Gracián (1601–1658). Cælugær iezuit, erudit, gânditor stoic, moralist øi prozator 

spaniol din perioada epocii de aur a barocului.
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5 Antonio de Solis y Ribadeneyra (Rivadeneyra) (1610–1686). Dramaturg si istoric spaniol. 
Considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai literaturii barocului spaniol.

6 Juan de Mariana (cunoscut sub numele de Pærintele Mariana) (1536–1624). Preot iezuit 
spaniol. Scolastic, istoric, membru al „monarchomachs“ (grupare a oponenflilor absolutismului 
regal).

Mircea Djuvara

„Ai fost ales preøedinte al Adunærii, ca o dreaptæ recunoaøtere 
a strælucirii neobiønuite a personalitæflii d°tale“

[Bucureøti], 12 sept. 1930
 
 Iubite maestre, 
 Sosit ieri în Bucureøti, m°am interesat de ce nu fli°a sosit memoriul 
anunflat. A fost o nenorocitæ încurcæturæ în corespondenfle. Mæ græbesc dar 
a fli°l trimite, cu speranfla cæ te va interesa, deoarece reprezintæ în liniile lui 
generale punctul de vedere al Partidului Liberal. Zic în linii generale, 
pentru cæ de la data confecfliunii pânæ azi a mai curs apæ multæ pe sub 
podurile întinse de Briand, aøa cæ poate sunt pasagii în memoriu care nu 
mai corespund întocmai faptelor. 
 Profit de ocaziune, spre a°fli reînnoi expresiunea sentimentelor de 
mândrie ce am resimflit aflând cæ ai fost ales preøedinte al Adunærii, ca o 
dreaptæ recunoaøtere a strælucirii neobiønuite a personalitæflii d°tale. Ræmân 
al d°tale devotat øi sincer prieten 
 (ss) Mircea Djuvara

Scrisoare, [Bucureøti], 12 septembrie 1930, profesor Mircea Djuvara cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera poli
ico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 341, pp. 1 030–1 031.
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Gr. Dobrescu

„Sufletul meu se înalflæ la cer, când în toate ocaziunile pomenesc 
numele Excelenflei Voastre“

Excelenflæ,
Succesele repurtate de Excelenfla Voastræ øi care le prevæzusem mai 

înainte m°a mulflumit pânæ°n suflet, rugând veønic pe bunul Dumnezeu sæ 
væ deie sænætate øi ani mulfli cu întreaga familie, pentru a putea cât mai 
curând sæ luminafli øi minflile întunecate ale lui Hitler øi Gömbos, care 
târæøte popoarele lor spre o aventuræ de neiertat, mai ales acum, în vremuri 
grele, când de la mic la mare vrea consolidarea unei pæci durabile øi care 
pace se va obfline în curând, o prevæd câøtigatæ numai prin Excelenfla 
Voastræ, acel ce afli øtiut sæ convingefli pe tofli conducætorii statelor pe unde 
afli fost de necesitatea øi grabnica pace generalæ øi durabilæ.

Neamul românesc se mândreøte øi valoarea scumpei noastre flæri – 
care a suferit f. multe înfrângeri pânæ la naøterea Excelenflei Voastre – creøte, 
iar Excelenfla Voastræ, care veønic suntefli neadormit, ne ræmânefli nouæ, 
românilor, øi, dupæ cum se citeøte zilnic, memorabil tuturor celor ce vie
fluiesc pe pæmântul întregului „glob pæmântesc“, iar istoria popoarelor øi în 
special a fiærii Româneøti va scrie cele mai frumoase pagini de glorie, pagini 
ce afli redat prin diplomaflia Excelenflei Voastre  nu cu litere de sânge, ci la 
nevoie cu litere de briand (cea mai preflioasæ piatræ). Cum øtiu cæ minuta 
[sic!] la Excelenfla Voastræ este „Briand“, nu vreau sæ væ obosesc cu rândurile 
mele, ci închei rugându°væ sæ fiu iertat de curajul ce am luat de a væ scrie.

Cu aceasta, væ rog sæ mæ credefli, mæ simt foarte mulflumit, sufletul 
meu se înalflæ la cer când în toate ocaziunile pomenesc numele Excelenflei 
Voastre, cea mai fericitæ ocazie, rugând pe bunul Dumnezeu sæ væ deie 
sænætate cu întreaga onor familie øi ani mulfli, la fel la tofli cei ce væ ascultæ 
øi væ ajutæ în a reuøi cât mai curând a reda întregii omeniri o pace 
durabilæ.

Inferiorul Excelenflei Voastre „Devotat“
Cpt. Gr. Dobrescu
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Bat. III/88 Inf. Oradea

În trecere la Cluj, 1933, 25octombrie

Scrisoare, Cluj, 25 octombrie 1933, Cæpitan Gr. Dobrescu cætre Nicolae Titulescu, 
ministru al Afacerilor Stræine din România – ANIC, Fond N. Titulescu, 1917–1940, 
Fond 1720, dosar nr. 321.

Silviu Dragomir

„În aceastæ parte a Europei prestigiul persoanei sale […] era un 
mai puternic dig de apærare decât convenfliile scrise“

Sire,
Prea Sfinflitul Episcop ales sæ ocupe fotoliul væduvit al lui Nicolae 

Titulescu, ne°a conturat în câteva linii fugare portretul strælucitului sæu 
înaintaø. Perspectiva din înælflimea cæreia urmeazæ sæ se judece meritele 
marelui om de stat e prea apropiatæ. Gândirea lui politicæ stæruie încæ în 
actualitatea ce se împleteøte cu viafla internaflionalæ. Opera juridicæ scrisæ 
nu reoglindeøte nici pe departe proporfliile øtiinflei sale, nici spiritul cizelat 
cu o fineflæ nebænuitæ, scânteietorul talent de expunere øi mai ales judiciul 
clar øi puterea de comprehensiune a celor mai complicate situaflii, însuøiri 
neegalate cu care a cules admiraflie în lumea stræinæ øi a adus foloase de 
realæ valoare pentru neamul sæu. Dar opera aceasta atât de personalæ nu 
poate fi væzutæ în toatæ amploarea ei decât întoværæøind pe Titulescu, de la 
data semnærii Tratatului de la Trianon, de°a lungul celui mai generos 
zbucium de ambasador al ideii româneøti pânæ în clipa agoniei plinæ de 
chinuri, care coincide cu ceasul fatal, împotriva cæruia a luptat, cheltuind 
tot ce i°a dat Dumnezeu cu beløug nemæsurat. Timpul nu va întârzia a°i 
servi dreptatea aøteptatæ mai fierbinte de sufletul sæu, decât elogiile care 
l°au copleøit în tot cursul vieflii.

Øi pânæ atunci îi datorim o recunoøtinflæ deosebitæ. Cæci rostul vieflii 
lui Nicolae Titulescu e legat în mæsuræ covârøitoare de cauza Ardealului. 
De la 1914 încoace, el se agitæ necurmat printr°o fræmântare generoasæ 
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alæturi de marii sæi contemporani, vede în conjunctura internaflionalæ 
momentul prielnic pentru realizarea unitæflii øi îøi creeazæ din aspirafliunile 
Ardealului românesc o platformæ politicæ, pe care nu o va pæræsi pânæ la 
moarte. Soarta i°a hæræzit sæ fie unul din semnatarii Tratatului de la 
Trianon, iar rolul de paznic al intereselor noastre internaflionale i°a impus 
în epoca postbelicæ sarcini pe care le°a purtat aproape numai singur. 
Apærarea punctului de vedere românesc în conflictul cu optanflii unguri i°a 
revenit astfel lui Titulescu, care a înfleles de îndatæ cæ reclamafliunea 
guvernului din Budapesta nu°i decât „o mascæ juridicæ“ a acfliunii îndreptate 
împotriva tratatelor. Un deceniu aproape a fost nevoit sæ flinæ sabia în 
mânæ, pânæ a izbutit sæ pareze lovitura, prin cea mai temeinic pregætitæ 
acfliune diplomaticæ, dar mai ales prin forfla strælucitei sale elocvenfle. Ceea 
ce mai pe urmæ s°a numit cu termenul de „revizionism“ nu a fost decât 
aceeaøi acfliune instrumentatæ pe un plan mai vast, pentru a distruge 
tratatele de pace øi a restitui ordinea veche. Titulescu a întrevæzut primejdia 
øi a cæutat sæ°øi încadreze flara în unica orientaflie politicæ ce°i putea garanta 
securitatea. Sistemul de alianfle din Mica Înflelegere øi din blocul balcanic 
serveau acelaøi scop. Evenimentele dramatice din epoca antebelicæ, astæzi 
mai elocvente ca atunci, au dovedit însæ cæ în aceastæ parte a Europei 
prestigiul persoanei sale, pânæ când nu a fost prin nimic øtirbit, era un mai 
puternic dig de apærare decât convenfliile scrise, decæzute rând pe rând la 
apropierea uraganului ce se stârnea ameninflætor. Întru cât priveøte poziflia 
deosebitæ a Transilvaniei în fafla revendicærilor nu totdeauna abil deghizate, 
Titulescu a definit°o, apærându°i în acelaøi timp drepturile, în admirabilul 
discurs din aprilie 19341, care va constitui cea mai strælucitæ paginæ în 
antologia noastræ politicæ. Puflini au priceput tâlcul adeværat al politeflii lui 
faflæ de insulta atât de neaøteptatæ, care ne venea de la cæpetenia unei nafliuni 
latine, dar øi mai puflini din oamenii politici, în a cæror mânæ zæcea destinul 
Europei, au vrut sæ înfleleagæ din cuvântul limpede øi luminos al diplomatului 
român primejdia care bate la poartæ øi necesitatea de a o privi în faflæ cât 
mai curând. Problema Transilvaniei, dupæ bunæ dreptate, era definitiv 
lichidatæ. Tratatele de pace au consacrat numai o stare de fapt, examinatæ 
øi verificatæ cu de°amænuntul øi judecatæ la Trianon cu echitate, færæ putinflæ 
de apel. Respingând pretenfliile ungureøti, Titulescu demascæ acum gândul 
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ascuns al Puterilor care, pregætind dezlænfluirea noului ræzboi, seamænæ 
vrajbæ pretutindeni unde speræ a recolta pretextele indispensabile între
prinderii lor nefaste. Discursul lui a fost o replicæ hotærâtæ faflæ de duømæniile 
care se conturau, dar øi o satisfacflie cerutæ de sufletul Ardealului românesc, 
cu care s°a identificat ilustrul om politic.

Prinosul de recunoøtinflæ ce i l°afli adus, Prea Sfinflia Voastræ, este 
una din cununile biruinflei sale, pe care se poate clædi, ca pe o temelie 
trainicæ, viafla renæscutæ a scumpei noastre patrii.

Silviu Dragomir, Discurs de ræspuns la discursul de recepflie rostit de episcopul 
Nicolae Colan în øedinfla publicæ solemnæ a Academiei Române [fragment], 28 mai 
1945, în Academia Românæ, Discursuri de recepfliune, LXXXII, Monitorul Oficial 
øi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naflionalæ, Bucureøti, 1945, pp. 23–25.

NOTE

1 Nicolae Titulescu, Valoarea luptei pentru progres, discurs flinut în Parlamentul României, ca 
ræspuns la interpelærile adresate de cætre C.I.C. Brætianu, Iuliu Maniu øi Gheorghe I. Brætianu, 
în øedinfla Adunærii Deputaflilor din 4 aprilie 1934, reafirmând coordonatele politicii externe 
româneøti: menflinerea statu°quo°ului european, apærarea suveranitæflii, independenflei øi integritæflii 
teritoriale a României, colaborarea cu toate statele având interese comune – cf. Nicolae Titulescu, 
Discursuri, studiu introductiv, texte alese øi adnotæri de Robert Deutsch, Editura Øtiinflificæ, 
Bucureøti, 1967, pp. 406–424.

Dimitrie Dræghicescu

„Invidia neamicilor va creøte“

Iubite Titulescu, 
Splendidæ ræzbunare. Îmi închipui satisfacflia ta, dupæ aceea pe care 

o resimt eu, care fusesem jignit de întorsætura1 din aprilie. Însæ probabil 
invidia neamicilor va creøte.

Cuvântarea ta de asemeni mi°a mers la inimæ. Consider ca o neno
rocire de a nu fi fost faflæ… Ne vom vedea, sper, øi putea vorbi la Paris sau 
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Londra, în spre care mæ îndrept prin noiembrie. Unde vei fi fiind pe 
atunci!

Vechiul tæu devotat 
(ss) D. Dræghicescu

Târgoviøte 
9 sept. 1931

Scrisoare, Târgoviøte, 9 septembrie 1931, profesor Dimitrie Dræghicescu cætre 
Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la 
Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond 
Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 392, pp. 1 110–1 111.

NOTE

1 La 4 aprilie 1931, în condifliile unei situaflii economice precare, guvernul naflional°flærænesc, 
prezidat de Gheorghe Gh. Mironescu, demisioneazæ. La 18 aprilie, se formeazæ un guvern de 
„tehnicieni“, prezidat de Nicolae Iorga, secondat de Constantin Argetoianu. De asemenea, sunt 
incluøi în guvern, la recomandarea expresæ a Regelui Carol al II°lea, Iuliu Haflieganu, generalul 
Ioan Ræøcanu øi Ion Pangal. Færæ un program de guvernare øi lipsit de omogenitate, guvernul 
Iorga nu se bucuræ de sprijinul partidelor politice øi al cercurilor financiare, nici de cel al 
Parlamentului, care în marea lui majoritate era flærænist.

Dimitrie Dræghicescu

„Cel mai strælucit dintre conferenfliari era, fireøte, Titulescu“

Am sæ evoc pe Titulescu, student la Paris, între anii 1902 – 1904, 
într°un episod al vieflii mele, la care a participat el øi, între alflii, Toma 
Dragu1, un bun prieten al meu, episod care a prefigurat evenimente im
portante, ce au avut loc în Europa de atunci încoace.

Intuiflii tinereøti, anticipative, ne°au sugerat o strânsæ apropiere 
între studenflii români øi colegii noøtri sârbi øi bulgari de la Paris. Ideea, 
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poate din cauza specialitæflii studiilor mele, s°a precizat mai întâi în mintea 
mea. Am comunicat°o lui Toma Dragu, apoi studenflilor Titulescu, Suciu2, 
I.G. Duca.

Duca, Titulescu øi alfli câfliva au primit°o cu multæ simpatie øi 
înflelegere. Nu tot astfel a fost cazul cu alfli studenfli, printre care Micescu, 
care ne°a combætut.

Ne întâlneam cu colegii sârbi øi bulgari la Café Voltaire. Am 
organizat întâlniri regulate. La aceste întâlniri discutam, se flineau conferinfle 
informative, cu subiect politic, economic, social. Cel mai strælucit dintre 
conferenfliari era, fireøte, Titulescu. Duca, trecându°øi doctoratul, ne°a 
pæræsit, plecând la Bucureøti. Din aceste întâlniri a rezultat alcætuirea unei 
asociaflii studenfleøti: Union des pays danubiens, cu scopul liberærii noastre 
solidare. Statutul asociafliei a fost redactat de Titulescu. Øi cum, printre 
noi, tot el era cel mai cu dare de mânæ, deøi nici el nu era bogat, am tipærit 
acel statut cu banii lui…

D. Dræghicescu, Nicolae Titulescu øi Înflelegerea Balcanicæ, în „Jurnalul de Dimi
neaflæ“, 23 martie 1945.

NOTE

1 Toma Dragu (1877–m.?). Jurist, sociolog, economist, criminolog. Om politic. Membru al 
Partidului Socialist. Deputat (1920–1922).

2 Alexandru Suciu. A studiat la Paris concomitent cu Nicolae Titulescu; cei doi au ræmas în 
relaflii de prietenie, pæstrându°se câteva dintre scrisorile schimbate între ei (în cele semnate de 
cancelarul diplomafliei româneøti gæsindu°se informaflii øi consideraflii politico°diplomatice 
de real interes).

Dimitrie Dræghicescu

„Mintea lui mergea cælare, a noastræ mergea pe jos…“

Se poate ca Titulescu sæ nu fi fost un colaborator prea comod. Am 
mai spus°o øi o mai repetæm, Titulescu era un miracol øi un paradox; el era 
omul cel mai duios, captivant, ataøat øi ataøant, de care nu te°ai mai fi 
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despærflit, dar în acelaøi timp era un om dificil, adesea foarte puflin acomo
dant. Mintea lui funcfliona cu o vitezæ prea mare. La comemorarea morflii 
lui de cætre Academia Românæ, s°a zis despre Titulescu: „Mintea lui mergea 
cælare, a noastræ mergea pe jos, nu ne puteam fline de ea“. În adevær, puflini 
erau aceia a cæror inteligenflæ putea merge în pas cu a lui. De aceea se 
supæra, se impacienta, vocifera, invectiva… era incomod… øi ne°am lipsit 
de el. Azvârlit din vârful piramidei politice internaflionale în neantul unei 
viefli de intrigi, de vexafliuni meschine, tracasat øi împiedicat de legi øi mæsuri 
speciale contra lui, Titulescu n°a putut rezista. Echilibrul sæu instabil, care 
fæcea ingeniozitatea øi genialitatea lui, s°a dezaxat, øi astfel, øi el, øi noi, øi 
România […], glorioasæ prin el, au avut numai de pierdut… […]

Titulescu era un paradox, un echilibru paradoxal. Existenfla fizicæ 
extrem de delicatæ, fragilæ øi mobilæ, situaflia lui, atât în politica externæ 
unde juca un rol egal cu al unei mari nafliuni, neavând la spate, ca sæ°l 
susflie, decât o flaræ micæ, sfâøiatæ de discordie øi de uræ între partide, øi 
pânditæ de duømani lacomi øi cruzi, geloøi øi perfizi – situaflia lui Titulescu 
era un miracol de echilibru instabil. De nenumærate ori mi°a mærturisit cæ 
îøi fæcea lui însuøi impresia unui acrobat, care joacæ pe coarda întinsæ. Paøii 
lui, gesturile trebuiau calculate cu preciziune, pentru ca el øi flara lui sæ se 
poatæ menfline.

Ioan Grigorescu, Titulescu øi conøtiinfla Europei (IV). „Mintea lui mergea cælare, a 
noastræ mergea pe jos…“, în „Luceafærul“, nr. 44 (1 018), 31 octombrie 1981, p. 8.

Grigore G. Duca

„Afli fost inifliatorul øi susflinætorul aprig al dizolværii Gærzii 
de Fier“

Dle Titulescu,
În ziarul „Universul“ cu data de 12 decembrie 1937, afli publicat un 

articol intitulat Eu øi Garda de Fier, în care arætafli împrejurærile care au 
determinat guvernul Duca în noiembrie 1933 sæ ia mæsura de a dizolva 
aceastæ grupare.1
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Cel mai elementar simfl de omenie ar fi trebuit sæ væ dicteze, faflæ de 
memoria unui coleg øi prieten, dupæ cum afirmafli, sæ avefli curajul 
ræspunderilor øi sæ nu ræstælmæcifli faptele cu o perfidie de care, eu recunosc, 
nu væ credeam capabil.

Citind însæ articolul din „Universul“, væd pânæ unde poate merge 
laøitatea d°voastræ care, pentru motive de ordin personal, încercafli sæ fugifli 
de o ræspundere pe care nu o putefli ocoli.

De aceea, socot de datoria mea ca, færæ întârziere, sæ væ comunic pe 
aceastæ cale cæ legæturile pe care le°am avut cu fratele meu mi°au îngæduit 
sæ cunosc multe fapte, cu toate amænuntele lor, din acea vreme. Astfel, øtiu 
precis cæ, dupæ multe deliberæri, guvernul luase hotærârea de a solufliona 
problema ordinii interne færæ dizolvarea Gærzii de Fier.

Øtiu, de asemenea, precis cæ d°voastræ, dle Titulescu, afli fost ini
fliatorul øi susflinætorul aprig al dizolværii Gærzii de Fier, ameninflând cu 
demisia din guvern dacæ aceastæ mæsuræ nu este luatæ. Afli motivat necesitatea 
acestei mæsuri invocând imposibilitatea de a væ îndeplini programul de 
politicæ externæ.

Mai mult decât atât.
Øtiu, iaræøi, cæ erafli atât de intransigent în apærarea acestui punct de 

vedere încât fratele meu a simflit nevoia sæ recurgæ la oficiile unui prieten 
comun care a încercat sæ væ arate neajunsurile ce ar decurge din stæruirea 
în atitudinea ce luasefli. Demersul a ræmas færæ succes, punctul d°voastræ de 
vedere a triumfat, Garda de Fier a fost dizolvatæ.

Acestea sunt faptele riguros exacte, astfel cum s°au petrecut, astfel 
cum le cunosc tofli acei care au luat parte, sub o formæ sau alta, la desfæøurarea 
lor, astfel cum le mærturisesc øi le recunosc tofli oamenii de onoare, de 
suflet øi de bunæ credinflæ.

Fireøte nu se poate cere oricui sæ fie cælit dintr°un metal atât de 
nobil, încât sæ poarte riscul unor ræspunderi luate cu bærbæflie, dar pofli cere 
oricui sæ nu arunce învinuiri nefundate asupra memoriei unui om care, 
luându°øi øi el partea de ræspundere ce revenea, a plætit cu viafla un act în 
care rolul d°voastræ, dle Titulescu, a fost determinant.
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Ceea ce afli fæcut este mai mult decât o impietate faflæ de jertfa lui 
Ion Duca øi faflæ de memoria lui.

Este o monstruozitate.

Scrisoare deschisæ, [Bucureøti, 12 decembrie 1937], Grigore G. Duca cætre Nicolae 
Titulescu, în „Universul“, 15 decembrie 1937.

NOTE

1 Vezi George G. Potra, „Eu øi Garda de Fier“ – un document controversat, în „Oltul Cultural“ 
(periodic al Direcfliei Judeflene Olt pentru Culturæ, Culte øi Patrimoniul Cultural Naflional, 
Slatina), an XII, nr. 1 (44), martie 2009, pp. 4–29.

Grigore G. Duca

„Intervin pentru a ajuta la restabilirea faptelor“

Cætre miniøtrii din cabinetul I.G. Duca
În ziarul „Universul“, cu data de 12 decembrie 1937, d. N. Titulescu 

a publicat un articol privitor la împrejurærile în care guvernul din noiembrie 
1933, prezidat de fratele meu, Ion G. Duca, a luat mæsura de dizolvare a 
organizafliunii Garda de Fier.

În vederea restabilirii unui adevær care angajeazæ atâtea ræspunderi 
øi care priveøte atât de direct øi de aproape memoria fratelui meu, am socotit 
de datoria mea sæ intervin pentru a ajuta la restabilirea faptelor astfel cum 
s°au petrecut în realitate øi cum le cunosc tofli acei care au participat la 
luarea acelei mæsuri. În acest scop, îmi iau permisiunea sæ fac apel øi la 
d°voastræ, rugându°væ ca, în calitate de colaborator în guvernul Duca, sæ 
binevoifli a contribui cu precizærile d°voastre la læmurirea deplinæ øi obiectivæ 
a acestei chestiuni.

Primifli, væ rog, asigurarea deosebitei mele stime.

Scrisoare deschisæ, [Bucureøti, 12 decembrie 1937], Grigore G. Duca cætre foøtii 
miniøtri din cabinetul I.G. Duca, în „Universul“, 15 decembrie 1937.
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Ion Gh. Duca

„Contez pe tine“

[Bucureøti], 28 ap[rilie] [1]923

Dragæ Titulescu,
Îfli mulflumesc încæ o datæ pentru tot ce ai fæcut la Geneva. Precum 

fli°am telegrafiat, pe Drummond1 l°am invitat øi vom face toate cele de 
cuviinflæ. Incontestabil, atmosfera nu e bunæ. Ungurii se agitæ øi trebuie sæ 
lucræm mai activ la Geneva. Voi numi în curând pe cineva. E însæ, cum o 
observi øi tu, exasperant, sæ vezi cæ tofli oamenii aceia, încurajând prin 
atitudinea lor spiritul de revanøæ al învinøilor, nu°øi dau seama cæ sunt 
adeværafli øi singuri vinovafli ai nesiguranflei ce domneøte în lume. Øi ei cred 
cæ lucreazæ pentru întærirea pæcii. Îmi pare bine cæ te întorci la Londra. 
Campania de presæ ce se duce este foarte dæunætoare nu guvernului, cæruia 
nici nu îi va prelungi, dar nici nu îi va scurta zilele, ci flærii, cæreia îi zdruncinæ 
creditul. Am motive foarte serioase sæ cred cæ la mijloc e mâna opozifliei 
(un vechi øi pæcætos obicei românesc de a ne spurca în fafla stræinilor). Dar 
aceasta e secundar. Curentul trebuie schimbat. Contez pe tine. Între altele 
e inadmisibil ca „Times“, care a fæcut tot buclucul, sæ nu publice øtirile 
adeværate pe care i le trimite corespondentul de aci øi sæ publice toate 
minciunile corespondentului din Viena, vizibil influenflat de unguri (mi se 
afirmæ chiar cæ nevasta lui e o evreicæ unguroaicæ – pricepi). De asemenea, 
e inadmisibil ca sæ publice fapte false: demisii de ofifleri, suprimarea ordi
nelor religioase, arestarea lui Vaida øi alte bazaconii.  

În aceste condiflii, o læmurire cu „Times“ se impune. În parte, s°a 
fæcut prin Djuvara2, dar nu e destul. Fiindcæ Djuvara mi°a telegrafiat cæ 
noii proprietari ai ziarului se scaldæ în apele maghiare. Regina3 a scris 
alæturata scrisoare lui Astor4. Trebuie însæ ca tu sæ te pui în legæturæ cu el 
øi sæ°l lucrezi. Încæ o datæ, nu cer nimænui sæ fie guvernamental, dar nu se 
poate tolera sæ se spuie minciuni despre o flaræ care se consolideazæ mult 
mai bine ca tofli vecinii ei øi care e în plin progres în toate direcfliile, de 
ordine øi de liniøte nici nu mai vorbesc. 
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Aceeaøi lucrare se impune øi faflæ de alte ziare. („Morning Post“ 
unde Fagure5 continuæ sæ facæ mizerabila politicæ internæ ). Citeøte øi tu øi 
vei vedea cæ o face øi færæ inteligenflæ. 

Chestia cu „Illustrated London News“ vei hotærî°o cum vei crede 
mai bine. Asemenea øi incidentul Lohau – vezi scrisoarea aci alæturatæ. 
Særutæri de mâini coanei Caterina øi încæ o datæ toatæ prietenia de la 
al tæu 

(ss) I.G. D[uca]

Iartæ°mæ cæ îfli scriu aøa, dar am o peniflæ infamæ cu care nu mæ pot 
împæca.

Scrisoare, [Bucureøti], 28 aprilie 1923, Ion Gh. Duca, ministru al Afacerilor 
Stræine, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
României la Londra – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I 
(1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 3, pp. 477–478.

NOTE

1 Sir James Eric Drummond, conte de Perth (1876–1951). Diplomat, om politic øi de stat 
britanic. Secretar particular al unor mari oameni politici – Herbert Henry Asquith, Edward Grey 
øi Arthur°James de Balfour. Delegat la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). La propunerea 
preøedintelui american Woodrow Wilson, a fost numit secretar general al Societæflii Nafliunilor 
(1920–1933). Secretar general al Conferinflei pentru Dezarmare (1933). Ambasador la Roma 
(1933–1939). Ministru al Informafliilor (1939–1940).

2 Radu Tr.G. Djuvara (1881–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din 
Bucureøti (1904). Grade diplomatice: ataøat de legaflie (1907), secretar de legaflie cls. III (1909), 
secretar de legaflie cls. II (1913), secretar de legaflie cls. I (1918), consilier de legaflie (1923), 
ministru plenipotenfliar cls. II (1927), ministru plenipotenfliar cls. I (1933), ambasador extra ordi
nar øi plenipotenfliar (1939). Øi°a desfæøurat activitatea la Berlin, Bruxelles, Berna, Atena, Belgrad, 
Londra øi Washington. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Bruxelles (1937–1938), 
Berlin (1938–1939). Ambasador extraordinar øi plenipotenfliar la Atena (1939–1940). A mai 
îndeplinit funcfliile de director al Direcfliei Afacerilor Consulare øi Comerciale (1919) øi director 
al Direcfliei Afacerilor Juridice øi Contencios (1927) în Ministerul Afacerilor Stræine. În retragere 
la 1 mai 1941.
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3 Maria Alexandra Victoria de Saxa Coburg (1875–1938). Principesæ de Marea Britanie øi 
Irlanda. Cæsætoritæ cu Ferdinand de Hohenzollern°Sigmaringen (1892). Reginæ a României 
(1914–1927).

4 William Waldorf, viconte de Astor (1879–1952). Om de afaceri, editor øi politician britanic 
de origine americanæ, nepotul lui Jacob Astor (renumit pentru ziarele sale, precum „Pall Mall 
Gazette“ øi „The Sunday Observer“ øi pentru construirea legendarului hotel din New York, 
Waldorf Astoria). Membru al Camerei Lorzilor.

5 Emil D. Fagure (pseudonim pentru Samuel Honigmann) (1873–1948). Ziarist øi om politic 
român. A scris la „Evenimentul“, „Munca“, „Lumea Nouæ“, „Adeværul“, „Dimineafla“, „La 
Roumanie“ (ediflia de la Paris, în timpul ocupafliei din 1918–1919), „The Morning Post“. 
Director al cotidianului „Lupta“. Acreditat pe lângæ Societatea Nafliunilor. Deputat de Ilfov 
(1929) øi senator (1933).

Ion Gh. Duca

„Øtiu tot ce faci, cum te lupfli øi cum continui sæ aduci flærii 
servicii reale“

[Bucureøti, sfârøitul primei decade a lunii ianuarie 1926]
 
 Titulicæ dragæ,  
 Îfli mulflumesc din inimæ cæ te°ai gândit la mine de Sf. Ioan. Eu ce 
sæ°fli spun decât cæ mi°e dor de tine. Øtiu tot ce faci, cum te lupfli øi cum 
continui sæ aduci flærii servicii reale.  
 Noi aici suntem necæjifli, chestia Regelui1 este o grea lovituræ pe 
care soarta o dæ României în opera ei de consolidare. Dar am convingerea 
cæ va fi la tofli destulæ cuminflenie politicæ øi destul patriotism înnæscut ca 
sæ biruim øi aceastæ greutate.  
 Spune°i Coanei Caterina cæ îi særut mâna øi crede°mæ întot
deauna, 
 Al tæu devotat,  
 (ss) I.G. Duca

Scrisoare, [Bucureøti, sfârøitul primei decade a lunii ianuarie 1926], Ion Gh. Duca, 
ministru al Afacerilor Stræine al României, cætre Nicolae Titulescu, trimis 
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extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent 
al României la Societatea Nafliunilor – Hoover Archives, Stanford University, CA, 
USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:31.

NOTE

1 La sfârøitul anului 1925 øi începutul lui 1926, viafla politicæ din România a fost confruntatæ 
cu criza dinasticæ, determinatæ de o nouæ renunflare a principelui Carol la prerogativele sale de 
moøtenitor al tronului. La Consiliul de Coroanæ din 31 decembrie 1925, Regele Ferdinand a 
comunicat hotærârea sa de a primi renunflarea principelui. În ziua de 4 ianuarie 1926, majoritæflile 
parlamentare au adoptat legea prin care se primea renunflarea principelui Carol la prerogativele 
sale øi constata cæ succesiunea tronului României revenea principelui Mihai, „coborâtorul direct 
øi legitim în ordinea de primogenituræ bærbæteascæ a regelui domnitor“. 

Ion Gh. Duca

„Ordinul «Steaua României», în gradul de Mare Cruce“

Ministerul Afacerilor Stræine
Direcfliunea 
Personalului øi Protocolului
No. 16551
Anexe: 2 øi 1 insignæ

Bucureøti, 29 martie 1926

Domnule ministru,
Maiestatea Sa Regele a binevoit sæ væ confere Ordinul „Steaua 

României“, în gradul de Mare Cruce.
O datæ cu prezenta, væ trimit însemnele øi brevetul aferent cu 

rugæ mintea sæ binevoifli a înapoia departamentului meu, completat øi 
semnat de domnia voastræ, formularul de adeverinflæ de primire anexat la 
brevet.
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Felicitându°væ cælduros pentru aceastæ distincfliune onorificæ ce vi 
s°a conferit, væ rog sæ primifli, domnule ministru, asigurarea înaltei mele 
considerafliuni.

Ministru 
(ss) I.G. Duca

Director 
(ss) Vintilæ Ivænceanu1

Domniei Sale,
Domnului Nicolae Titulescu,
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al M.S. Regelui la Londra

Scrisoare, Bucureøti, 29 martie 1926, Ion Gh. Duca, ministru al Afacerilor Externe 
al României, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, 
volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 126, p. 689.

NOTE

1 Vintilæ Ivænceanu (1885–1932). Diplomat român. Øi°a desfæøurat întreaga activitate în 
Administraflia Centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine.
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Ion Gh. Duca

„De acum patru ani am înfleles cæ omul pentru Geneva este 
Nenea Nini“

[Mældæreøti], 30 sep[tembrie] [1]926

Dragæ Titulescu,
Din singurætate de la Mældæreøti am citit interviul tæu øi fraza de 

prieteneascæ amintire pentru mine. Am fost viu miøcat øi flin sæ fli°o spun. 
N°am nevoie sæ°fli zic cu ce viu interes am urmærit din aceeaøi singurætate 
succesele voastre la Geneva. C’etait vraiment l’année de la Roumanie1. Øtiu 
partea covârøitoare care îfli revine în acest succes øi te felicit din toatæ inima. 
Dæ°mi voie însæ sæ mæ felicit øi pe mine, care de acum patru ani am înfleles 
cæ omul pentru Geneva este Nenea Nini.

Aci vezi ce se petrece. Averescu2 a încurcat°o cu Italia3 øi într°un 
chip absurd, ceea ce îi slæbeøte încæ situaflia. Fuziunea se face dar în condiflii 
de confuziune, iar noi ne mergem înainte drumul. 

Când vine Nenea Nini cæ îl dorim cum øtie?
Ce mai zici de evenimentele din Anglia4. Mie îmi pare situaflia mai 

gravæ decât se crede. Dacæ mai ai vreun moment liber nu uita ca aø fi fericit 
sæ am veøti de la tine. Spune°i lui madame Catherine cæ îi mulflumesc 
pentru amintirile ei de la Geneva øi crede°mæ întotodeauna øi neschimbat 
al tæu amic devotat. 
 (ss) I. G. Duca

Scrisoare, [Mældæreøti], 30 septembrie 1926, Ion Gh. Duca cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney 
Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. 
Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. 
Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela 
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. 
nr. 139, p. 704.
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NOTE

1 A fost într°adevær anul României. (fr.)
2 Alexandru Averescu (1859–1938). Prim°ministru al României la acea datæ.
3 La capætul vizitei oficiale întreprinse în Italia, între 9 øi 16 septembrie 1926, Alexandru 

Averescu semneazæ la 16 septembrie 1926, cu Benito Mussolini, prim°ministru al Italiei, Pactul 
de amiciflie øi colaborare cordialæ între România øi Italia.

4 Greva sindicatelor minerilor începutæ la 12 mai 1926 øi transformatæ în grevæ generalæ, la 
care au participat cca 2,5 milioane sindicaliøti øi care a paralizat, pânæ la mijlocul lunii noiembrie, 
o bunæ parte a activitæflii economice a Marii Britanii.

Ion Gh. Duca

„România are ministrul de Externe pe care°l meritæ, acesta este 
Titulescu øi România se mândreøte cu el øi cred cæ°l meritæ“

14 februarie 1928, Bucureøti

[…] Domnul ministru I.G. Duca ræspunde domnului Vaida 
urmætoarele: Eu sunt surprins de formularea interpelærii domnului 
Vaida°Voevod. Întâi aø vrea sæ øtiu pe ce se bazeazæ Domnia Sa ca sæ 
vorbeascæ de mutism. În chestiunea mitralierelor de la St. Gothard, eu am 
dat explicaflii foarte læmurite în Senat, iar titularul Ministerului de Externe 
a dat atât de numeroase interviuri în presa mondialæ, încât dacæ øi în aceastæ 
ocaziune mai poate fi vorba de mutism atunci aø vrea sæ øtiu care este 
înflelesul cuvântului mutism. (Aplauze prelungite) Dar, domnilor, sæ venim 
la fondul interpelærii formulate de domnul Vaida.

Domnul Vaida mæ întreabæ dacæ nu cumva din declarafliile dom
nului ministru Titulescu ar reieøi cæ existæ vreo schimbare în orientarea 
politicii externe a statului român?

Mæ græbesc a ræspunde cæ nu este nicio schimbare în orientarea 
politicii noastre externe. (Aplauze prelungite la majoritate)

Domnul Vaida mæ întreabæ dacæ este guvernul de la Bucureøti de 
acord cu declarafliile fæcute de domnul Titulescu ziarului „Neue Freie 
Presse“. Ræspund: guvernul nostru este absolut de acord (Aplauze prelungite 
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pe bæncile majoritæflii) cu tot ceea ce cuprinde acest interviu øi cu toate 
declarafliunile fæcute de domnul Titulescu în cursul cælætoriei sale (Aplauze 
prelungite la majoritate), precum øi domnul Titulescu este absolut de acord 
cu declarafliile pe care le°am fæcut eu în Senat. (Aplauze)

Øi acum, domnilor, sæ ajungem la adeværatul fond al chestiunii. 
Adeværatul fond al chestiunii este cæ domnul Vaida a încercat încæ o datæ 
o intrigæ între domnul Titulescu øi noi. (Aplauze la majoritate, protestæri la 
opoziflie) Domnule Vaida, væ declar dinainte cæ væ pierdefli vremea, fiindcæ 
nici domnul Titulescu nu este omul sæ se lase influenflat de intrigile dum
neavoastræ în raporturile noastre cu domnul Titulescu.

Dl Al. Vaida°Voevod: Eu am adresat 6 întrebæri domnului ministru 
de Externe interimar øi dumnealui n°a ræspuns la niciuna din acele 
întrebæri.

Dl ministru I.G. Duca: Domnule Vaida, dar fiecare se termina cu 
aceasta: Suntefli de acord cu ceea ce a spus domnul Titulescu? Eu v°am spus 
odatæ pentru totdeauna: Suntem de acord cu tot ceea ce a spus, prin urmare 
cum putefli spune cæ nu am ræspuns la întrebærile dumneavoastræ. (Aplauze)

Vrefli însæ sæ discutafli politica externæ a statului român, reprezentatæ 
prin domnul Titulescu øi prin noi? Atunci væ poftim la altæ øedinflæ sæ o 
discutæm pe larg. Sunt la dispoziflia dumneavoastræ cu plæcere, dar contra
dicflii între domnul Titulescu øi noi, pe politica externæ, în zadar cæutafli 
cæci nu vefli gæsi. (Aplauze la majoritate)

Dl Vaida spune în continuare cæ în toate flærile civilizate este uzanfla 
ca opoziflia sæ fie flinutæ la curent cu mersul politicii externe, întrucât 
politica externæ este a flærii, iar nu a guvernelor. Domnul Duca n°a convocat 
în timpul ministeriatului sæu Comisia Afacerilor Externe.

Domnul ministru Duca crede cæ poate scæpa de ræspunsul, datorat 
într°o chestie aøa de importantæ, prin divertismente, ca în cazul asasinatelor 
din Vâlcea, amânând explicafliile.

Domnul ministru ad interim la Externe este dator sæ dea læmuriri øi 
asupra tratatelor secrete ce se atribuie României.

Dl ministru Duca (primit cu aplauze de membrii majoritæflii): Fie
care flaræ are ministrul de Externe pe care°l meritæ, a spus domnul Vaida, 
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în acea formæ elegantæ, care este secretul oratoriei sale øi despre care am 
avut câteva exemplare atât de caracteristice, zilele trecute.

fiin sæ fac o declaraflie: Politica externæ a României n°o conduce 
Duca, ci Titulescu. Dacæ România are ministrul de Externe pe care°l meritæ, 
acesta este Titulescu øi România se mândreøte cu el øi cred cæ°l meritæ.

Al doilea, afli spus cæ timp de 4 ani, cât am fost ministru de Externe, 
n°am convocat de fel Comisia Afacerilor Externe, pentru a discuta chestiu
nile mai importante ivite în politica externæ a flærii. Fac apel la cei ce au 
fæcut parte din aceastæ comisie øi°i rog sæ°øi aminteascæ dacæ nu i°am 
convocat de câte 4–5 ori în fiecare an.

În al treilea rând, este absolut inexact cæ România ar fi încheiat 
vreun tratat secret. N°am încheiat niciun act secret. Toate tratatele încheiate 
de noi au fost comunicate øi depuse la Liga Nafliunilor.

În al patrulea rând, afli spus cæ am refuzat sæ ræspund la interpelare. 
Am spus cæ sunt gata sæ ræspund, cerând chiar sæ se fixeze o zi pentru 
aceasta.

În al cincilea rând, afli mai spus cæ am încercat sæ intervertesc ordinea 
de zi, ca sæ nu ræspund în chestia incidentelor din Vâlcea.

Dar nu e numai inexactitatea în intervenflia domnului Vaida, ci e øi 
incompetenfla. De ce România n°a depus nota în afacerea St. Gothard 
împreunæ cu ceilalfli doi aliafli: iugoslavii øi cehoslovacii? Ræspund: am 
convenit cu ambii.

Ræspunsul dat de I.G. Duca, ministru de Interne øi ministru a.i. al Afacerilor 
Stræine, la interpelarea lui Alexandru Vaida°Voevod privind orientarea politicii 
externe româneøti, în Adunarea Deputaflilor, Bucureøti, 14 februarie 1928, în 
„Universul“, 16 februarie 1928; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ 
(iulie 1927–iulie 1928), partea I, volum îngrijit de George G. Potra, Costicæ 
Prodan; colaboratori: Daniela Boriceanu, Delia Ræzdolescu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, doc. nr. 207, pp. 440–441.
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Ion Gh. Duca

„O continuitate perfectæ în acfliunea noastræ diplomaticæ“

Noi consideræm pactul, iscælit la Geneva, nu ca o inovaflie diplo
maticæ, ci ca ultima verigæ a unui lanfl, care reprezintæ de ani de zile politica 
externæ a României, øi, al doilea, fiindcæ vedem în acest act un nou 
instrument de consolidare a pæcii, atât de scumpæ øi de indispensabilæ 
intereselor statului român.

Consider cæ Mica Înflelegere, de la început øi pânæ astæzi, a trecut 
prin urmætoarele patru faze: aceea a creafliunii ei, aceea a organizærii ei, 
aceea a consolidærii ei øi, acum în urmæ, aceea a întæririi unitæflii ei.

În cea dintâi fazæ a existenflei Micii Înflelegeri, meritul incontestabil 
øi întreg revine lui Take Ionescu. Iar în a doua, meritul revine celor care, 
în anul 1922, au inaugurat conferinflele periodice ale Micii Înflelegeri øi 
care au stabilit solidaritatea deplinæ care existæ în Mica Înflelegere, încæ de 
atunci, pentru reprezentarea ei în sânul Societæflii Nafliunilor.

În a treia, meritul revine tuturor guvernelor flærii, care, prin diferiflii 
miniøtri, care s°au perindat la Departamentul Afacerilor Stræine, în toate 
conferinflele Micii Înflelegeri, în toate manifestafliunile de la Geneva, în 
practica de fiecare zi a politicii noastre externe, au lucrat în acelaøi spirit de 
întærire a ei.

În ultima fazæ, cea de astæzi, meritul væ revine dv., dle ministru de 
Externe.

Am reamintit toate acestea nu pentru a critica pe unii, stabilind 
ierarhii de merit, nu pentru a proslævi pe alflii, dar pentru a se constata, nu 
numai aici, ci mai ales peste hotare, cæ, atunci când este vorba de interesele 
fundamentale ale statului nostru, existæ o continuitate perfectæ în acfliunea 
noastræ diplomaticæ, oricine s°ar perinda la guvernul flærii.

Aceastæ constatare cred cæ este util sæ se facæ astæzi mai mult decât 
oricând.

Am spus cæ vedem în actul ce l°afli iscælit la Geneva un nou 
instrument de pace.
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In adevær, în situafliunea internaflionalæ, atât de tulbure astæzi, în 
care campania revizuirii tratatelor este în plinæ desfæøurare, eu consider cæ 
ceea ce afli fæcut la Geneva este un fel de reflex – permitefli°mi sæ væ spun – 
fizic faflæ de aceste încercæri, faflæ de aceastæ luptæ de sfærâmare a tratatelor 
existente.

Împærtæøesc cu totul cuvintele pe care le°afli rostit – nu mai vorbesc 
de aliaflii noøtri – cu privire la Italia øi la Germania; împærtæøesc de asemenea 
speranflele pe care le°afli formulat în ce priveøte adeziunea, sub o formæ sau 
alta, a vecinilor noøtri la pactul pe care l°afli încheiat.

De aceea, fiindcæ nu vreau sæ prelungesc aceste prea lungi dezbateri, 
dafli°mi voie sæ închei cuvântarea mea cu o speranflæ, dar cu o speranflæ care, 
în sufletul meu, ia proporfliile unei convingeri adânci øi anume cæ oricât de 
întunecoøi ar fi norii, care s°au adunat astæzi pe firmamentul politicii 
internaflionale, totuøi eu cred cæ ideea de pace va triumfa. Øi, dacæ aceastæ 
idee de pace va triumfa, sæ salutæm cu bucurie cæ øi România, prin acest 
pact, a contribuit la salvarea ei.

I.G. Duca, Intervenflie în øedinfla comunæ a Comisiilor pentru Afaceri Stræine ale 
Senatului øi Camerei Deputaflilor consacratæ dezbaterii aderærii României la Pactul 
de reorganizare al Micii Înflelegeri, Bucureøti, 16 martie 1933, în „Universul“, 
18 martie 1933.

Toma Dumitrescu

„Mæ simt foarte onorat øi mulflumit de a putea avea ocaziunea 
sæ servesc sub ordinele Domniei Voastre, pentru care am o veche 
simpatie øi o constantæ admirafliune“

Bucureøti, 30 XI [1]926
Domnule ministru, 
Væ rog sæ mæ scuzafli cæ nu a fost posibil sæ vin øi eu la sesiunea 

actualæ a Consiliului SDN, aceasta din cauzæ funcfliunii de director al Øcolii 
Superioare de Ræzboi, care°mi impune prezenfla aici, acum, la începutul 
noului an øcolar øi întâiul dirijat de mine.
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Am pus însæ la curent pe colonelul Rædulescu cu tot ce este necesar 
ca sæ væ poatæ servi bine ca expert tehnic.

Este un ofifler conøtiincios, devotat øi priceput øi sper cæ vefli putea 
fi mulflumit de activitatea lui. 

L°am însærcinat sæ urmæreascæ de aproape chestiunile în legæturæ cu 
problema dezarmærii øi sæ vinæ cu documentele toate, pentru ca sæ lucræm 
la un memoriu detaliat pe care sæ vi°l prezentæm la întrunirea Comisiei 
Pregætitoare a Dezarmærii care va avea loc probabil în luna martie 1927.

fiin personal foarte mult sæ væ încredinflez, domnule ministru, cæ 
mæ simt foarte onorat øi mulflumit de a putea avea ocaziunea sæ servesc sub 
ordinele Domniei Voastre, pentru care am o veche simpatie øi o constantæ 
admirafliune.

Omagii respectuoase dnei Titulescu, iar d°voastræ, væ rog sæ bine
voifli a primi expresiunea sentimentelor mele de profund respect øi devo
tament. 
 (ss) General T. Dumitrescu

Scrisoare, Bucureøti, 30 noiembrie 1926, generalul Toma Dumitrescu, directorul 
Øcolii Superioare de Ræzboi, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea 
Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; 
apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I 
(1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 145, pp. 710–711.

Marceau Dupont

„Recunoøtinfla popoarelor Americii Latine“

Excelenfle, domnilor,
Este o mare onoare pentru presa latino°americanæ sæ aducæ astæzi 

salutul Republicilor Americii Latine, Excelenflei Sale dlui Titulescu, preøe
dintele pæcii.
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Cu sentimente de mândrie am primit invitaflia Ministerului Afa
cerilor Stræine al guvernului român øi am venit în flara Domniilor Voastre 
pentru a væ cunoaøte mai bine øi pentru a strânge legæturile dintre America 
Latinæ øi marea sa soræ latinæ, România. Øi ne exprimæm acuma întreaga 
noastræ recunoøtinflæ. […].

Excelenfla Voastræ, domnule ministru, afli binevoit sæ ne reamin tifli 
activitatea Asociafliei noastre. Dafli°mi voie sæ væ exprim recunoøtinfla 
popoarelor Americii Latine pe care le°afli susflinut întotdeauna1 øi cærora 
inima Domniei Voastre de român øi de latin le°a fost întotdeauna 
într°ajutor.

Marceau Dupont, Cuvântare rostitæ la dineul oferit de cætre Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, în onoarea grupului de diplomafli øi ziariøti 
reprezentând statele Americii Latine, în vizitæ în România, Bucureøti, 14 mai 1935, 
în „Universul“, 16 mai 1935.

NOTE

1 Virgil Cândea, Constantin I. Turcu, România øi America Latinæ. Tradiflii øi actualitate, 
Editura Politicæ, Bucureøti, 1970; Constantin Buøe, Una grande personalidad dela diplomacia 
internacionale (Escuele Diplomatica y en el Centro de Estudios de Politica Exterior de Madrid, 
4 aprilie 1991), în Nicolae Titulescu – précurseur de l’unité européenne (sous rédaction de Marin 
Aiftincæ), Editura Academiei Române, Bucureøti, 1993, pp. 201–217; Idem, Din cronica relafliilor 
româno°latino°americane. Contribuflii ale lui Nicolae Titulescu, în Nicolae Titulescu, Eternitatea lui 
destin exemplar, volum coordonat de Laurenfliu Guflicæ°Florescu øi Dorin Teodorescu, Editura 
Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 154–171; Adrian Næstase, Titulescu øi 
America Latinæ, discurs pronunflat ca ministru al Afacerilor Externe al României, în fafla 
Academiilor Naflionale ale Venezuelei reunite în sesiune comunæ pentru comemorarea lui Nicolae 
Titulescu, Caracas, 10 iulie 1991, publicat în „Cuadernos de Politica Internacíonal“, nr. 56, 
México, Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos, noiembrie 1991; Revista „Cancillería 
de San Carlos“, nr. 12, Santafe de Bogotá / Columbia, martie 1992; „Boletín de la Academía 
Natíonal de la Hístoría“, nr. 298, Caracas, aprilie–iunie 1992 – apud Adrian Næstase, Nicolae 
Titulescu, contemporanul nostru. / Nicolae Titulescu, notre contemporain, ediflia a II°a revizuitæ øi 
adæugitæ, Regia Autonomæ Monitorul Oficial, Bucureøti, 2002, pp. 70–75.



536

Robert Anthony Eden of Avon

„O mare autoritate în toate forurile internaflionale“

8 septembrie 1938, [Londra]
Eden a adus vorba imediat despre Titulescu. „Apropo, zice el, ce 

face Titulescu, bunul meu prieten, aceastæ minte sprintenæ øi încântætoare 
øi atât de clarvæzætoare în politica internaflionalæ; mæ întreb øi azi cum a fost 
posibil ca flara d°voastræ sæ se dispenseze de activitatea politicæ a acestui 
om, care reprezenta o mare autoritate în toate forurile internaflionale?“ 
I°am explicat poziflia actualæ a lui Titulescu, care, ca membru al partidului 
nostru, duce lupta contra regimului de dictaturæ a Regelui Carol alæturi de 
Maniu. Cu aceastæ ocazie, i°am arætat øi situaflia de azi din flara noastræ, 
falimentul total al politicii regale øi îngrijorarea flærii faflæ de politica agresivæ 
øi ræzboinicæ a lui Hitler. Am insistat îndeosebi asupra politicii externe a 
partidului nostru care, tot timpul, a cerut loialitate faflæ de Franfla, Anglia 
øi Mica Înflelegere øi a combætut alianfla cu Polonia atâta timp cât aceastæ 
flaræ cocheteazæ cu Germania. I°am arætat apoi cæ noi am dorit o înflelegere 
cu Sovietele pentru reglementarea litigiilor noastre teritoriale øi cum acest 
lucru a fost sabotat de Regele Carol, care a mers pânæ a scoate brutal din 
guvern pe Titulescu, care ajunsese deja la o înflelegere cu Litvinov.

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, 1 ianuarie–15 septembrie 1938. Începuturile dictaturii 
regale, introducere øi note de acad. Dan Berindei, Editura Fundafliei PRO, 
Bucureøti, 2002, p. 341.

Albert Einstein

„Destinat sæ dezlege problemele“

Spiritul lui Titulescu era atât de lucid øi atât de perspicace, judecata 
sa era atât de precisæ, încât el era destinat sæ dezlege problemele.

Ion Dragu, Conferinflæ susflinutæ la Institutului Universitar Român „Carol I“, 
Paris, 20 martie 1961, în ***, Les Roumains a l’étranger honorent la mémoire de 
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Nicolas Titulesco, „La Nation Roumaine“, an XIII, nr. 205, martie 1961 – Hoover 
Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box I:20.

Principesa Elena a României

„Toate mulflumirile noastre pentru amabila dumneavoastræ 
ospitalitate“

Excelenfla Sa domnul Titulescu
Suvretta 
St.°Moritz 

Paris, 10 august 1925
 
 Sora mea øi cu mine regretæm cæ nu am putut, înainte de a pæræsi 
Londra, sæ væ exprimæm prin viu grai toate mulflumirile noastre pentru 
deosebita dumneavoastræ ospitalitate. Væ trimitem dumneavoastræ øi 
doamnei Titulescu cele mai bune gânduri.

Elena

Telegramæ (fr.), Paris, 10 august 1925, Principesa Elena a României cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – Hoover Archives, 
Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:38.
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Theodor G. Emandi

„Sæ continui, ca øi pânæ acum, sæ aduci flærii øi pæcii admirabilele 
d°tale servicii“

Légation Royale de Roumanie
Cabinet du Ministre

[Praga, octombrie 1932–decembrie 1935]

Domnule ministru øi mult iubite øefule,
Prin curierul nostru de la 3 dec. mi°am permis sæ°mi fac plæcerea de 

a°fli trimite opt gæræfi [sic!] din straønicul viøinat danez ce mi°ai dat sæ beau 
la Montreux. L°am adus direct din Copenhaga øi deci originalitatea lui e 
garantatæ. Îfli urez sæ°l bei sænætos øi sæ continui, ca øi pânæ acum, sæ aduci 
flærii øi pæcii admirabilele d°tale servicii.

Cu cele mai devotate amiciflii øi cu o sinceræ dragoste
(ss) Th.G. Emandi

Scrisoare, [Praga, octombrie 1932–decembrie 1935], Th.G. Emandi cætre Nicolae 
Titulescu, Muzeul Judeflean de Istorie øi Arheologie Prahova, inv. nr. 6.4.°37.179; 
copie în AFET.

Theodor G. Emandi

„Servitor credincios al României“

 De câte ori este vorba, de aproape sau de departe, de Rusia, ræuvoi
torii dlui Titulescu gæsesc prilejul a lovi în politica internaflionalæ a fostului 
ministru de Externe. A fost de ajuns ca d. Šeba sæ pomeneascæ în cartea sa 
de politica dlui Titulescu faflæ de Rusia Sovietelor, ca sæ asistæm la polemici 
care sunt cu totul în afaræ de realitæflile vieflii internaflionale. Între altele s°a 
afirmat cæ d. Titulescu a încheiat cu Sovietele un pact de mutualitate pe 
care însæ nimeni nu°l cunoaøte pentru cæ el nu existæ. 
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 Aceastæ acuzare e aøa de puflin serioasæ, încât ea n°ar merita niciun 
ræspuns, totuøi cum ea a fæcut, de mai multe ori, subiect de discuflii, chiar 
øi în Parlament, credem cæ este o datorie imperioasæ de a o læmuri pentru 
ca opinia noastræ publicæ sæ cunoascæ tot adeværul. 
 Am avut neprefluita onoare sæ lucrez cu d. Titulescu mai mulfli ani 
în aceastæ mare problemæ a reluærii rapoartelor normale cu Rusia, øi pot sæ 
afirm cæ absolut niciodatæ nu l°am auzit vorbind de vreun pact de mutualitate 
cu Rusia øi cea mai mare dovadæ este cæ l°a dezminflit totdeauna. 
 Dar nici dezminflirile lui repetate, cât øi ale guvernului din care 
fæcea parte, nici acele ale actualului guvern, precum nici faptul cæ publicaflia 
dlui Šeba, ce se invocæ ca dovadæ, nu dæ ca siguræ terminarea sau existenfla 
pactului, ci, din contræ, afirmæ textual cæ „negocierile nu au dus la niciun 
rezultat“; totuøi nimic nu se ia în consideraflie øi acuzaflia se menfline aceeaøi. 
Curiozitatea este cæ aceastæ acuzaflie se susfline tocmai pe temeiul unei 
publicaflii al cærei conflinut este criticat cæ n°ar corespunde adeværului. 
 Problema relafliunilor României cu Rusia nu este aøa de uøoaræ cum 
se pare la primul moment, cæci færæ îndoialæ cæ de ea este legatæ nu numai 
dezvoltarea normalæ a vieflii noastre de stat, dar încæ øi soarta Basarabiei, ce 
ne aparfline, fiindcæ este româneascæ, øi care cere o politicæ înfleleaptæ pentru 
ca s°o menflinem pentru totdeauna. 
 Importanfla acestei probleme trebuie privitæ din douæ aspecte øi 
anume: 
 Cea dintâi o are din cauza cadrului internaflional în care se gæseøte 
Rusia ca amica øi aliata Franflei, pe aceeaøi linie de politicæ internaflionalæ 
pe care se gæsesc toate statele membre ale Societæflii Nafliunilor, în frunte 
cu Anglia care constituie cea mai formidabilæ putere pusæ în serviciul 
pæcii. 
 În al doilea loc, importanfla problemei ruseøti este covârøitoare 
pentru România tocmai din pricina vecinætæflii ei. Nu este de uitat cæ Rusia 
a stæpânit Basarabia înainte de ræzboiul mondial øi cæ a ræmas, øi dupæ acest 
ræzboi, tot o putere mare de peste 170 de milioane de oameni. 
 De aceea relafliunile noastre cu Rusia Sovieticæ nu pot fi considerate 
în afara importanflei pe care i°o dau realitæflile ce am indicat mai sus. 
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 Acuzarea ce se aduce fostului ministru de Externe este cæ alipirea 
Basarabiei de România nu este definitivæ øi cæ Sovietele nu au recunoscut°o 
formal. 
 Nu intru în examinarea acestei chestiuni, dar cunosc cæ, dupæ 
definiflia agresorului øi a formelor ce au însoflit°o, nu se mai poate susfline 
cu succes cæ Rusia ar mai putea considera problema ca deschisæ! 
 Totuøi este de recunoscut cæ ea se discutæ încæ, øi pærerea cæ recu
noaøterea actualæ a Basarabiei de Soviete nu°i definitivæ are mulfli partizani. 
Dar atunci trebuie de mærturisit cæ dorinfla patrioticæ de a dobândi o 
formulæ concretæ øi færæ putinflæ de interpretare era de naturæ sæ pasioneze 
pe orice bun român, øi în prim loc pe d. Titulescu. 
 Cum se poate ca cei ce acuzæ pe d. Titulescu sæ nu se întrebe pentru 
ce anume se fræmânta el zilnic când era la Externe, ca sæ apropie România 
de Rusia? Care era interesul nostru naflional øi care îngrijorarea lui? 
 Nu se poate ca oricine sæ nu cunoascæ cæ d. Titulescu nu este omul 
care sæ caute a face un pas însemnat în politica internaflionalæ, færæ sæ fie 
obligat de o situaflie imperioasæ. 
 Omul acesta, a cærui superioritate a fost mai mult recunoscutæ în 
stræinætate, decât în flara lui, sæ fi procedat – aøa cum se lasæ a înflelege – cu 
uøurinflæ øi færæ nicio væditæ necesitate?! 
 Sæ ne stæpânim pasiunile, sæ privim drept în faflæ realitæflile lumii 
internaflionale, oricare ne°ar fi înclinærile personale. Sæ nu uitæm un 
moment cæ este vorba de viitorul României Mari, cæruia îi datorim cele 
mai senine din cugetærile vieflii noastre!! 
 Nu°i cu putinflæ decât o singuræ politicæ înfleleaptæ, aceea pe care a 
fæcut°o d. Titulescu øi anume: relafliuni bune cu Rusia Sovietelor, ca prin 
înflelegeri amicale sæ perfecflionæm recunoaøterea completæ øi formalæ a 
Basarabiei. 
 Cuminflenia politicii noastre ne va aræta calea, ca sæ nu punem un 
moment în joc suveranitatea øi prestigiul statului român, aøa ca orice 
îngrijorare sæ nu°øi aibæ locul. 
 Speranfla cæ Rusia, cu cei 170 de milioane, se va evapora într°un 
ræzboi nenorocit pentru ea – pe care noi urmeazæ sæ°l aøteptæm –, aøa fel ca 
noi sæ nu avem nicio nevoie de Rusia; toate sunt visuri nerealizabile, cæci 
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ruøii tot milioane vor ræmâne, øi cu asemenea planuri irealizabile nu se 
poate înfæptui o politicæ sænætoasæ. 
 Este normal sæ ne temem de acfliunea øi propaganda comunistæ, dar 
aceastæ temere sæ nu ne împingæ la schimbarea politicii intereselor noastre. 
N°avem decât sæ luæm cât mai drastice mæsuri administrative øi de ordine 
publicæ pentru apærarea noastræ contra celor ce se dedau la comunism. Sæ 
urmæm exemplul altor state care sunt în strânse relafliuni economice cu 
Sovietele – mai puflin strânse politice dar totuøi existente – care se apæræ aøa 
de bine încât aproape nu mai au comuniøti la ei, iar relafliunile lor ræmân 
normale ca øi mai înainte. Vorbim de Germania øi de Italia. Sistemul acestei 
apæræri a dat aceleaøi bune roade øi în Cehoslovacia, unde comuniøtii 
voteazæ bugetele armatei øi unde au fost puøi în evidenflæ în minoritate 
dupæ alegerile comunale din decembrie trecut. 
 Este aøadar posibilæ aceastæ politicæ de bune relafliuni cu Rusia, cæci 
este imposibil s°o înlocuim cu o aventuræ care pentru alte interese, care nu 
sunt ale României, sæ duømænim o putere mare care ne este vecinæ øi despre 
care însuøi d. Hitler spunea acum de curând cæ este cea mai formidabilæ putere 
militaræ. 
 Concluzia se impune. Ori o politicæ de prietenie prin care se poate 
recunoaøte definitiv Basarabia româneascæ øi asigura liniøtea noastræ 
despre Ræsærit, ori alta de duømænie øi de jocul altora, cu riscuri imense øi 
færæ folos. 
 D. Titulescu a muncit, ca servitor credincios al României, sæ execute 
pe cea dintâi øi sæ asigure pacea øi, prin ea, Basarabia pentru totdeauna 
României cæreia aparfline.

Teodor Emandi
ministru plenipotenfliar

Theodor G. Emandi, Pactul neexistent de mutualitate cu Rusia, în „Epoca“, 1 mai 
1937; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 
decembrie 1937), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: 
Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 68, pp. 821–823.
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Theodor G. Emandi

„Am ræmas puflini pe lângæ d°ta, dar suntem aceiaøi în credinfla 
ce avem în politica d°tale internaflionalæ“

Iubite øef øi amic,
Profit de plicul ce°fli trimite Arion1, trimiflându°fli câteva cuvinte 

pentru a°fli reînnoi asigurærile admirafliei øi devotamentului ce°fli pæstrez. 
Am ræmas puflini pe lângæ d°ta2, dar suntem aceiaøi în credinfla ce avem în 
politica d°tale internaflionalæ, cu regrete imense cæ ea a fost abandonatæ øi 
ne gæsim astæzi complet izolafli de tofli amicii øi foøtii aliafli.

Situaflia noastræ færæ libertatea în care am træit toatæ viafla, este 
extrem de grea. Te fericesc cæ nu eøti aici.

Încæ o datæ, toatæ dragostea mea øi crede în sentimentele mele de un 
neclintit øi acelaøi devotament.

(ss) Th.G. Emandi

7 mai 1940
Bucureøti
Str. Clucerul 7, Parcelarea Slævescu

Scrisoare, Bucureøti, 7 mai 1940, Th.G. Emandi cætre Nicolae Titulescu, la [Paris] – 
AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

NOTE

1 Mihail (Micha, Miøa, Miøu) Arion.
2 George G. Potra, Pedepsifli pentru cæ i°au ræmas aproape, comunicare prezentatæ în cadrul 

Simpozionului „Ministerul Afacerilor Externe în dezvoltarea diplomafliei autentice, înainte øi 
dupæ al Doilea Ræzboi Mondial“, Bucureøti, 25 noiembrie 1997; publicatæ în „Magazin Istoric“, 
an XXXII, serie nouæ, nr. 6 (375), iunie 1998, pp. 50–53 øi nr. 7 (376), iulie 1998, pp. 54–56; 
vezi øi în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu − Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a 
revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 183–202.
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George Enescu

O inteligenflæ sclipitoare

Nu l°am cunoscut prea de aproape pe Nicolae Titulescu, neavând 
decât pufline relaflii cu lumea politicæ, însæ îmi aduc aminte cât eram de 
mândru ca român væzând c°o lume°ntreagæ admira øi omagia acest suflet 
generos, aceastæ inteligenflæ sclipitoare.

George Enescu, O inteligenflæ sclipitoare, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

André J. Faure

„Magistralæ «întoarcere» a «marelui øi perfectului magician» al 
politicii mondiale, […] fostul ministru al României care a fost 
în acelaøi timp Austen Chamberlain°ul øi Briand°ul Ministerului 
sæu de Externe“

[Paris], 13 iunie 1939

Dragul meu ministru øi prieten,
M°am întors dintr°o lungæ cælætorie în Spania, fæcutæ în parte cu 

Jean Th. Florescu, fostul dv. trimis extraordinar1 în flara lui Cid2 øi a lui 
Cervantes.

Noi am væzut pe Caudillo3, aproape pe tofli miniøtrii, conducætorii 
Falangei4, marii øefi militari øi voi avea o mulflime de lucruri interesante de 
spus, scris øi povestit.

Pe de altæ parte, trebuie sæ mæ duc la Bordeaux, Angouléme øi Agen 
sæptæmâna viitoare, pentru a face succesiv în aceste trei oraøe ale dragului 
meu sud°vest, conferinfle asupra României. Iatæ°mæ deci pe cale de a merge 
pe urmele dv. luminoase, în aceastæ ordine de idei.

La sosirea mea am gæsit, pe masa de lucru, strælucitorul dv. expozeu 
apærut în „L’Époque“5 øi l°am savurat, væ închipuifli, ca un „mâncæu“ din 
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Périgord6 care plescæie de plæcere în fafla unui ospæfl, cum ar fi putut°o face 
bunul maestru Rabelais. 

Nu se va mai spune, dupæ aceastæ magistralæ „întoarcere“ a „marelui 
øi perfectului magician“ al politicii mondiale, cæ fostul ministru al României 
care a fost în acelaøi timp Austen Chamberlain°ul øi Briand7°ul Ministerului 
sæu de Externe, trebuie sæ fie pus la Muzeul Grévin8 sau aruncat în vreo 
debara, printre vestigiile epocilor dispærute sau la antichitæfli. 

Bravo deci! øi læsafli°mæ doar sæ regret de a nu fi putut, aøa cum o 
convenisem oarecum, cu ocazia ultimei noastre întrevederi, sæ væ servesc 
drept secretar ocazional pentru redactarea strælucitului dv. expozeu.

O colaborare de înaltæ clasæ øi de o mult mai mare anverguræ ne 
este, poate, oferitæ de evenimente øi mæ voi inspira din audaces fortuna 
juvat9, al clasicismului tinereflii noastre, pentru a væ pune la curent în mod 
direct.

Este vorba de preluarea ziarului bine cunoscut de dv. „La Tribune 
des Nations“, al cærui director, fondator øi proprietar, subtilul de Rovera, 
tocmai „a dat ortul popii“ øi s°a îmbarcat pe neaøteptate pe luntrea lui 
Charon10. 

Fiind intim cu avocatul care a fost prietenul sæu øi care va gira, de 
acord cu væduva, interesele defunctului, pot sæ iau ziarului foarte ieftin 
dacæ sunt ajutat de omul de stat, care a reprezentat cel mai bine øi sim
bolizeazæ încæ, cu maximum de talent suveran, într°o lume rævæøitæ, pradæ 
forflelor ræului, geniul clarviziunii ca øi spiritul de înflelegere øi pace de care 
umanitatea are atâta nevoie.

Spiritus flat ubi vult11 spune Scriptura… Am convingerea cæ împreunæ 
cu dv., dacæ marele suflu al inteligenflei dv. ar anima un ziar pus deasupra 
partidelor politice, guvernelor, nafliunilor, un apostolat incomparabil ar putea 
fi repede realizat.

Ce spunefli de ideea mea, dragul meu ilustru maestru øi prieten?
Meditafli la aceasta øi cu rapiditatea de gândire øi acfliune care væ 

caracterizeazæ (pentru cæ timpul preseazæ øi trebuie întotdeauna sæ prinzi 
ocazia din zbor, dupæ vorba veche), hotærâfli°væ øi anunflafli°mæ în cel mai 
scurt timp posibil.
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André Tardieu, care, cu toate greøelile øi slæbiciunile sale, ræmâne 
un mare spirit, consacræ jurnalismului restul energiei sale.

Tot aøa a fæcut, înaintea lui, Georges Clemenceau, „Pærintele 
Victoriei“ dupæ ce a contribuit la câøtigarea unui mare ræzboi când, ca 
Achile, s°a retras sub cortul sæu, pentru a se îmbæta iar cu predicile lui 
Demostene12 øi a extrage filosofia unei existenfle pline „În Seara gândirii“13.

De ce atunci, Nicolae Titulescu nu ar deveni Magul atotputernic øi 
universal ascultat øi respectat al „Tribunei Nafliunilor“!

Pe plan financiar este, de altfel, cum væ voi demonstra cu prietenii 
mei, o afacere excelentæ.

Atunci! Dragul meu mare maestru øi prieten, cred cæ în sfârøit ora 
colaborærii noastre a sunat.

Suntefli marele preot. Urcafli deci la amvon øi dafli apoi iertarea øi 
binecuvântarea pe deasupra.

Pânæ atunci, în umbra favorabilæ pe care o lumineazæ jocul inteli
genflei, ræmân atent øi devotat ordinelor dv. øi væ rog sæ gæsifli aici o nouæ 
asigurare a admirafliei mele respectuoase øi a devotamentului meu fidel.

(ss) André J. Faure
Rue du Square Carpeaux nr. 7, Paris

Tel. Marcadet 89−23

Scrisoare (fr.), [Paris], 13 iunie 1939, André J. Faure cætre Nicolae Titulescu − 
AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

NOTE

1 Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României în Spania (1 octombrie 1935−1 
martie 1937).

2 Cid Campeador (pseudonim al lui Rodrigo Diaz de Bivar) (circa 1040−1099). Cavaler 
spaniol; s°a remarcat în timpul Reconquistei. Întruchipare idealæ a cavalerului spaniol.

3 Caudillo – Conducætor. Titlu luat de unii dictatori din flæri de limbæ spaniolæ. În cazul în 
speflæ, trimitere la Francisco Franco Bahamonde.

4 Grupare politicæ øi paramilitaræ fascistæ.
5 Interviu solicitat de Raymond Cartier øi publicat în „L’Époque“ din 6 iunie 1939.
6 Regiune istoricæ, care face actualmente parte din Departamentul Dordogne.
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7 Aristide Briand.
8 Muzeul figurilor de cearæ, creat în 1882, la Paris, de Alfred Grévin (1827−1892), caricaturist 

øi pictor al costumelor pentru teatru.
9 Norocul ajutæ pe cei îndræznefli (lat.). Locufliune imitatæ dupæ emistihul lui Vergiliu: 

Audentes fortuna juvat… (Eneida, X. 284)
10 În mitologia greacæ, luntraøul care trece sufletele morflilor peste apa infernalæ a Aheronului, 

în schimbul unui obol.
11 Spiritul suflæ unde vrea (lat.) (Sf. Ioan, III 88) – Inspiraflia nu atârnæ de voinflæ, ci e un dar 

ceresc.
12 Lucrare apærutæ în 1926.
13 Lucrare apærutæ în 1927.

Iosif Marco Fermo

„Printre puflinii sinceri, printre puflinii clarvæzætori, printre 
puflinii care opuneau rezistenflæ pasivitæflii indiferenflilor øi intri
gilor nehotærâflilor“

Pronunflând acest nume, eøti stæpânit de emoflie; ai impresiunea cæ 
sintetizezi în câteva silabe pagini de istorie, cæ rezumi în numele unui om 
viafla øi destinul unui neam întreg, cæ evocând un nume readuci în 
actualitate, în fafla realitæflilor, cauzele care le°au determinat, înflelepciunea 
care le°a prevæzut, stræduinflele înlæturate prin abuz, voinfla înfrântæ prin 
øiretenie, strigætele de alarmæ nesocotite din inconøtienflæ øi, în acelaøi timp, 
toatæ acea gamæ de ipocrizie ascunsæ sub linguøiri, de laøitate marcatæ de 
trufie, de nepricepere deghizatæ în cutezanflæ, care au væduvit o flaræ, un 
neam øi o mare idee, de unul dintre cei mai strælucifli exponenfli ai înfle
lepciunii umane.

Evocând numele lui Niculae Titulescu, în lumina evenimentelor 
care s°au succedat dupæ moartea lui øi în perspectiva cursului pe care l°a 
luat destinul popoarelor, nu°fli pofli stæpâni emoflia ce te cuprinde în fafla 
clarviziunii care a caracterizat toatæ activitatea politicæ a acelui om 
excepflional.

Rareori numele unui om politic dispærut a fost mai prezent în 
conøtiinfla celor ræmaøi în viaflæ ca numele lui Niculae Titulescu. Rareori 
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evenimentele ulterioare morflii unui om politic au determinat evocarea 
acestuia cu o mai vie conøtiinflæ a nedreptæflii cu care a fost lovit, a neso
cotinflei cu care îndemnurile, sfaturile øi ideile lui au fost înlæturate, decât 
aceea cu care a fost necontenit evocat, în înlænfluirea tragicelor evenimente 
mondiale din ultimii ani, numele lui Niculae Titulescu.

Fiindcæ aceastæ evocare îfli desfæøoaræ înaintea ochilor activitatea lui 
prodigioasæ, dinamismul pus în serviciul intereselor flærii sale, pe care nu le 
despærflea niciodatæ de ideea precumpænitoare a respectului faflæ de interesele 
altora øi a solidaritæflii între popoare.

Fiindcæ aceastæ evocare reînvie toate stræduinflele pe care Niculae 
Titulescu le°a pus pentru a face sæ triumfe cauza pæcii, pentru a da acelui 
ideal, pe care øi°l însuøise øi în care el vedea chezæøia dezvoltærii neamului 
sæu, cât mai multe mijloace de realizare.

Fiindcæ aceastæ evocare îfli readuce în memorie toatæ energia 
desfæøuratæ de el în acel for de la Geneva în care el credea, dar în sânul 
cæruia el se numæra printre puflinii sinceri, printre puflinii clarvæzætori, 
printre puflinii care opuneau rezistenfla prevederilor lor pasivitæflii indife
renflilor øi intrigilor nehotærâflilor.

Fiindcæ prin aceastæ evocare reintræ în luminæ valoarea internaflionalæ 
a activitæflii desfæøuratæ de acest strælucit român, care n°a înfleles sæ°øi izoleze 
flara, pe care o iubea cu atâta putere øi în misiunea cæreia credea cu atâta 
convingere, ci sæ°i asigure în mijlocul popoarelor civilizate locul de prestigiu 
pe care°l merita.

Fiindcæ, în fine, evocarea numelui lui Niculae Titulescu înseamnæ 
restabilirea adeværului øi a justifliei în judecarea øi aprecierea politicii pe 
care el a preconizat°o, pe care el s°a silit s°o aducæ la îndeplinire, pentru 
care a fost atacat øi lovit cu ræutate øi din cauza cæreia moartea lui a survenit 
atât de prematur.

Evenimentele – cele tragice ale flærii lui, ca øi cele nu mai puflin 
tragice ale atâtor altor popoare – el le°a prevæzut. El øtia sæ desprindæ din 
viafla internaflionalæ fondul ei adeværat øi sæ°øi îndrepte activitatea pentru 
înlæturarea acestui fond, dacæ el era dæunætor flærii sale øi cauzei pæcii sau sæ 
punæ în slujba lui toatæ energia øi superioara lui inteligenflæ, dacæ el folosea 
øi acestei cauze øi flærii sale.
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Fie ca în viafla politicæ a acestei flæri drumul indicat de Niculae 
Titulescu sæ nu mai fie niciodatæ pæræsit. Este suprema satisfacflie ce s°ar da 
neamului român øi cel mai îndreptæflit omagiu ce se poate aduce omului 
care n°a voit altceva decât binele flærii sale øi pace între oameni.

I[osif] F[ermo], Niculae Titulescu, în „Universul“,7 decembrie 1945.

Grigore Filipescu

„Atâta timp cât dl Titulescu va defline în mânæ toate firele…“

Paris, 17 septembrie 1931

Sire,
Îmi iau libertatea de a adresa aceste câteva rânduri Majestæflii 

Voastre pentru a o pune la curent în legæturæ cu ceea ce am væzut øi auzit 
mai întâi în Elveflia øi apoi la Paris.

Dovada este în prezent fæcutæ, cred, cæ domnul Titulescu øi prietenii 
sæi sunt rafliunea de a fi – singura – a campaniei de denigrare a Majestæflii 
Voastre øi a regimului.

Articolele prietenilor sæi intimi, Pertinax1 øi Camille Ayrnaud, sunt 
edificatoare în aceastæ privinflæ. Dl Titulescu a cerøit literalmente voturi în 
vederea scrutinului2 din 8 septembrie.

Prezentând în felul sæu evenimentele din august trecut, el a declarat 
cæ ceea ce solicitæ de la adeværaflii sæi prieteni este o compensaflie la decep
fliile sale.

Deoarece Politis3 øi°a retras candidatura din menajament pentru 
Venizelos,4 primul delegat al Greciei, care era prezent la Geneva, s°a conchis 
cæ Titulescu va fi tot atât de bun ca oricare alt preøedinte.

„L’Europe Nouvelle“, care este totuøi pætrunsæ de spiritul Genevei, 
scrie în legæturæ cu aceasta:

„Faptul cæ printre 50 de nafliuni nu a putut fi gæsit Adunærii un 
preøedinte nou aratæ limitele puterii sale de reînnoire.“
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Din punct de vedere românesc, atâta timp cât dl Titulescu va defline 
în mânæ toate firele acfliunii noastre diplomatice, atmosfera va ræmâne în 
Occident la fel de rea.

Agenflii dlui Titulescu n°au decât un scop: sæ consolideze situaflia 
personalæ a stæpânului lor în scopul de a°l impune României.

Chapuisat, directorul lui „Journal de Genève“, îmi spunea de 
curând: „Spre deosebire de Comnen5 pe care°l vedem în fiecare sæptæmânæ, 
nu cunoaøtem la ziar pe Antoniade6.“

Sæ fii la Geneva de trei ani, færæ a fi socotit necesar sæ faci mæcar 
cunoøtinfla ziariøtilor elveflieni, iatæ o mentalitate nenorocitæ.

Aceeaøi atmosferæ la „Gazette de Lausanne“. Suntem, cred, singura 
flaræ a lumii care are la Geneva o legaflie.

La ce bun?
Astæzi, Elveflia, cu cele douæ antene, Basel øi Geneva, are o importanflæ 

prea mare pentru a ræmâne mai mult timp sub influenfla exclusivæ a lui 
Titulescu.

Tot ceea ce se tipæreøte atât în Franfla, cât øi în Elveflia, este opera 
exclusivæ a românilor , în general a românilor care se înfruptæ din bugetul 
statului.

Sunt absolut convins cæ, fæcând demersuri amicale la Belgrad øi 
Praga, se poate obfline ca Agenflia Sud°Est sæ nu mai fie subvenflionatæ de 
aliaflii noøtri.

Ea este aceea care canalizeazæ toate ignominiile de presæ.
Dar prin cine sæ se facæ aceste demersuri? Prin prietenii dlui 

Titulescu care ne reprezintæ în cele douæ capitale?
Dupæ umila mea pærere, trebuie sæ se punæ capæt cât mai curând 

acestei diplomaflii personale.
Oameni ca Zamfirescu7 sau Luca Sturdza8 nu ajung sæ°øi obflinæ 

titlul de ministru servindu°øi flara øi nu un om, în timp ce Savel Rædulescu 
bate toate recordurile de vitezæ în materie de avansæri. Este o foarte slabæ 
încurajare.

În ziua în care Titulescu nu va mai avea acest stat major oficial în 
stræinætate, el va fi mult mai puflin dæunætor.
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Scuzându°mæ de deranjul pe care l°am provocat Majestæflii Voastre, 
ræmân al sæu umil øi devotat servitor,

(ss) Grigore Filipescu

Scrisoare (fr.), Paris, 17 septembrie 1931, Grigore Filipescu cætre Carol al II°lea, la 
Bucureøti – ANIC, Fond Casa Regalæ, Carol II, Cabinet Externe, dosar nr. 120, 
1931, ff. 1–4.

NOTE

1 André Géraud.
2 Data alegerii sale este indicatæ greøit, ea fiind în realitate 7 septembrie – cf. în acest sens 

SDN, A, XII (1931), Supplément spécial, nr. 93, doc. nr. 6, pp. 30–31; discursul rostit la 
7 septembrie 1931 a fost publicat øi în Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, colectiv de 
redacflie: George Macovescu (redactor responsabil), Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, 
George G. Potra, Constantin I. Turcu; notæ asupra edifliei: George Macovescu, Editura Politicæ, 
Bucureøti, 1967, doc. nr. 214, pp. 376–379.

3 Nikolaos Sokrates Politis.
4 Eleftherios Venizelos.
5 Nicolae Petrescu°Comnen.
6 Constantin Antoniade (1880–1954). Jurist, magistrat, filosof, istoric al culturii øi diplomat 

român. Licenfliat în drept (1902) øi doctor în litere øi filosofie (1907) al Universitæflii din Bucureøti. 
A practicat magistratura, parcurgând succesiv mai multe trepte. Consilier la Curtea de Apel 
(1915–1925). Membru al Consiliului Superior Legislativ. Secretar general al delegafliei române 
la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). Arbitru pe lângæ tribunalele arbitrale mixte 
(1921–1928). Delegat la Societatea Nafliunilor (1928–1936). Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României pe lângæ Societatea Nafliunilor la Geneva (1928–1936); la Berna 
(1936–1937). Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaflionale (1929). Ca filosof, a 
criticat teoria kantianæ øi postkantianæ a cunoøtinflei, susflinând cæ existenfla øi existenfla fenomenalæ 
sunt ideatice, de vreme ce lumea numenalæ nu poate fi niciodatæ cunoscutæ. Lucræri: Iluziunea 
realistæ (1907), tezæ de doctorat; Thomas Carlyle (1909); Filosofia lui Henri Bergson (1910); 
Imperialismul culturii germane (1915); Machiavelli. Omul. Timpul. Opera (1931).

7 Alexandru Duiliu Zamfirescu.
8 Mihail (Luca, Lucæ) R. Sturdza.
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Grigore Filipescu 

„D. Titulescu se loveøte zilnic de toate obstacolele puse în calea 
sa de colaboratorii sæi din guvern“

D. Titulescu a înregistrat, în timpul din urmæ, succese peste succese 
în domeniul politicii externe. Cu un minimum de posibilitæfli, d. Titulescu 
a asigurat flærii un maximum de siguranflæ.

Øi totuøi, sarcina ministrului de Afaceri Stræine nu este uøoaræ. În 
afaræ de dificultæflile inerente unei situaflii generale turbure, d. Titulescu se 
loveøte zilnic de toate obstacolele puse în calea sa de colaboratorii sæi din 
guvern.

Acum câteva luni, o cælætorie atât de importantæ ca aceea pe care o 
îndeplineøte în momentul de faflæ d. Titulescu, ar fi fost obiectul tuturor 
comentariilor presei stræine. În afaræ de telegramele agenfliilor, nu vefli gæsi 
absolut nimic în presa francezæ. Eram curios sæ væd ce va scrie oficiosul 
„Le Temps“.

N°am gæsit absolut nimic. O tæcere demonstrativæ mormântalæ 
faflæ de România, iatæ cuvântul de ordine la Paris în momentul de faflæ.

Øi, în timpul acesta, d. Titulescu este chemat sæ cârpeascæ. La 
Gastein îl viziteazæ d. Ghelmegeanu1 pentru a°i solicita concursul. Franfla 
a fæcut un prim demers diplomatic, care îngrijoreazæ pe cei din Bucureøti.

D. Titulescu scrie personal dlui Paul°Boncour, rugându°l sæ uøureze 
înflelegerea între creditori øi guvernul român.

D. Titulescu pleacæ la Geneva, aflând cæ Italia îøi va formula punctul 
de vedere în chestia refacerii Europei Centrale, chestie extrem de delicatæ 
pentru România.

La Geneva, d. Titulescu se izbeøte de exasperarea Ligii împotriva 
noastræ. Lumea nu pricepe de ce am solicitat concursul Genevei, pentru a 
ne bate joc de dânsa.

Îi vine greu dlui Titulescu sæ explice cæ d. Mihalache2, ministrul de 
Interne în cabinetul care s°a adresat Ligii în iunie 1932, a devenit inflaflionist 
øi nu mai crede în Geneva.
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Bietul d. Titulescu nu mai øtie pe unde sæ scoatæ cæmaøa dlui 
Mihalache øi se stræduieøte sæ obflinæ un rægaz de douæ luni. Poate cæ în 
timpul acesta fostul ministru de Interne nu putea fi capacitat.

Pe mæsuræ ce d. Titulescu drege una, d. Madgearu3 stricæ alta øi din 
nefericire nu mai ræmân multe de stricat, cæci totul se præbuøeøte.

Grigore Filipescu, Tæceri demonstrative – ANIC, Fond Ministerul Propagandei 
Naflionale, Presa internæ, dosar nr. 342, f. 11; apud Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin 
Teodorescu, Nicolae Titulescu – titanul politicii externe româneøti, Editura 
Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 85–86.

NOTE

1 Mihai Ghelmegeanu.
2 Ion Mihalache.
3 Virgil N. Madgearu (1887–1940). Economist, sociolog, om politic øi de stat român. Profesor 

universitar la Bucureøti. Secretar al Partidului fiærænesc, ulterior al Partidului Naflional fiærænesc. 
Ministru al Industriei øi Comerflului (1928–1929; iunie–octombrie 1930; august–octombrie 
1932); al Finanflelor (1929–1930; 1932–1933); al Agriculturii øi Domeniilor (1930–1931). 
Adversar al Gærzii de Fier. Asasinat de legionari.

Grigore Filipescu

„Titulescu lua linguøeala drept fidelitate, iar tæcerea din politefle 
drept consimflæmânt“

Nr. 62
Secret

 
 [Bucureøti], 17 februarie 1937

Filipescu… Cred cæ de data aceasta Tætærescu nu va ceda øi cuvân
tarea pe care a rostit°o în Cameræ confirmæ pærerea mea.

Lucrurile au evoluat în felul urmætor, spune Filipescu:
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Sâmbætæ dupæ masæ s°a fæcut publicæ participarea diplomaflilor la 
manifestaflie. Luni, la orele 12,00, i°am comunicat lui Tætærescu, interimar 
la Ministerul Afacerilor Stræine, cæ intenflionez sæ°l interpelez în Senat.

În acest timp, lui Tætærescu i s°a adus la cunoøtinflæ cæ naflio
nal°flæræniøtii pregætesc øi ei o interpelare în Cameræ. Temându°se sæ nu fie 
luat prin surprindere, Tætærescu a amânat øedinfla Camerelor øi a avut o 
întrevedere cu Regele. Regele i°a declarat ferm cæ cei doi diplomafli trebuie 
expulzafli, ceea ce mi°a comunicat telefonic. Seara, înaintea øedinflelor celor 
douæ Camere, m°am dus la el, l°am gæsit extrem de hotærât øi am luat øi eu 
parte la întocmirea declarafliei sale. Plecând de la el, n°am fost, însæ, convins 
cæ va rezista øi mæ aøteptam sæ cedeze.

Am ræmas extrem de mirat cæ s°a flinut aøa de bine în Cameræ. Nu 
era în caracterul lui Tætærescu. De aici eu trag concluzia cæ Regele îl susfline 
pe deplin.

Chiar dacæ Regele ar fi cedat, atunci Tætærescu n°ar fi avut încotro – 
discursul lui în Parlament corespunde stærii de spirit a majoritæflii parla
mentare care, pe mæsura apropierii momentului trecerii în opoziflie, se 
strânge tot mai mult în jurul vechilor liberali – Dinu Brætianu – øi al 
tradifliilor Partidului Liberal de pe timpul lui Ion øi Vintilæ Brætianu.

Dacæ, dupæ acest discurs, Tætærescu va ceda, guvernul sæu va tre
bui sæ plece, el [guvernul] va fi înlæturat tot de liberali, iar el personal – 
Tætærescu – va trebui sæ revinæ la starea de „anonimat“.

În continuare, Filipescu s°a oprit la problema Gærzii de Fier, la 
conflinutul articolului despre care v°am telegrafiat.

Trecând la problemele politicii externe a României, Filipescu a spus 
aproximativ urmætoarele:

Titulescu a avut foarte multe carenfle. Cea mai importantæ dintre 
ele era frica, el nu era un militant. Cæutând sæ fie în relaflii bune cu tofli (être 
bien) [în interiorul flærii – n.M.O.], el nu a creat în jurul sæu øi a persoanei 
sale un grup de oameni devotafli.

Încercând sæ se facæ de neînlocuit, el s°a înconjurat, atât în Minister, 
cât øi în stræinætate, de nulitæfli, care îl trædau. Titulescu lua linguøeala 
drept fidelitate, iar tæcerea din politefle drept consimflæmânt.
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De aceea, plecarea sa n°a produs o impresie deosebitæ în flaræ. Or, 
prezenfla lui în postul de ministru este mai necesaræ acum ca oricând.

Consider – spune Filipescu – cæ frontierele României sunt mai 
vulnerabile acum decât oricând: cei dupæ care am alergat øi pentru câøtigarea 
prieteniei cærora l°am îndepærtat pe Titulescu ne ræspund cu øuturi în spate 
(Italia), alflii sunt înclinafli sæ ne considere o semicolonie, pentru apro
vizionarea lor cu materii prime øi unde este permis totul.

Cu toate metehnele lui Titulescu, flara n°ar fi ajuns în aceastæ situaflie 
dacæ ar fi fost el în continuare în post.

Au moins, il aurait pu garder le prestige du pays et la dignité 
nationale1.

Trecând la problema relafliilor noastre, el a confirmat cæ guvernul 
est sincèrement animé du désir2 sæ pæstreze cele mai bune relaflii cu noi.

I°am arætat lui Filipescu imposibilitatea de a menfline relaflii bune 
între România øi Uniunea [Sovieticæ] în situaflia în care noi ræmânem fideli 
Societæflii Nafliunilor, ideii de securitate colectivæ øi obligafliilor noastre ce 
derivæ din calitatea de membru al Societæflii [Nafliunilor] øi din concepflia 
noastræ de securitate.

În timpul lui Titulescu, relafliile de prietenie româno°sovietice, 
pornind, fireøte, de la cursul de politicæ externæ a României, care coincidea 
cu orientarea U.R.S.S. în aceastæ chestiune, nu inspira niciun fel de 
suspiciuni, ceea ce nu se poate spune despre poziflia lui Antonescu.

Pe de o parte, Filipescu a încercat sæ nege tezele mele despre modi
ficarea cursului de politicæ externæ, pe de altæ parte, a început sæ acuze 
Franfla, în special pe Laval, ca sursæ a ræului în Europa øi în România. 
A spus, printre altele, cæ, dacæ n°ar fi fost Laval, plecarea lui Titulescu ar fi 
fost de neconceput. Filipescu consideræ cæ nici acum Franfla nu s°a debarasat 
încæ pe deplin de psihoza „lavalismului“.

Argumentul: atitudinea Franflei faflæ de evenimentele din Spania. 
Nu este nimic surprinzætor cæ Bucureøtii se gæsesc în stadiul de divergenfle 
în politica externæ øi încearcæ, în primul rând, sæ întæreascæ legæturile sale, 
dar în aøa fel încât, færæ a dobândi nimic nou, Bucureøtii pierd ceea ce au.

A venit vorba, fireøte, despre relafliile româno°polone. Filipescu este 
de pærere cæ nu trebuie acordatæ o mare importanflæ vizitei lui Antonescu, 
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întrucât aceastæ cælætorie n°a schimbat în esenflæ nimic, în afaræ de faptul cæ 
i°a gâdilat vanitatea de om bætrân [Antonescu are în jur de 70 de ani – 
n.M.O.].

I°am atras atenflia lui Filipescu asupra urmætoarelor: dacæ vizita n°a 
schimbat în esenflæ nimic, ea a fost dæunætoare pentru România øi pentru 
cauza pæcii, pentru cæ ea a trezit suspiciuni øi în Uniunea [Sovieticæ] øi în 
Cehoslovacia privind sinceritatea declarafliilor politicienilor români.

Comunicatul Antonescu–Beck de la sfârøitul vizitei, însæ, precum øi 
vizita lui Samsonovici nu ne fac sæ fim de acord cu pærerea lui Filipescu 
care, de altfel, este similaræ cu pærerea unor membri ai guvernului.

Atitudinea Cabinetului Tætærescu faflæ de Iugoslavia lui Stojadinoviç 
dezminte afirmafliile guvernului øi ale lui Filipescu.

Ræcirea relafliilor cu Cehoslovacia reprezintæ o altæ dezminflire. 
Comportamentul guvernului român în chestiunea Pactului bulgaro°iugoslav 
este cea de°a treia [dezminflire]. În sfârøit, dezbaterile din Cameræ în legæturæ 
cu incidentul Šeba, interpelærile deputaflilor øi replicile lui Antonescu sunt 
dovezi incontestabile ale turnurii bruøte a României de la ideea Micii 
Înflelegeri, legatæ de concepflia securitæflii colective, de la concepflia Societæflii 
Nafliunilor, Franflei, U.R.S.S., Angliei øi Cehoslovaciei la ideea alianflei cu 
Polonia, legatæ – dacæ nu în formæ, atunci în fond – de concepflia germanæ 
øi polonezæ, concepflia pactelor bilaterale, a pactelor ce oferæ „libertate 
agresorului“.

La început, Filipescu a prezentat teoria „neutralitæflii“, dar evitând 
stæruitor sæ se solidarizeze cu aceastæ idee. Convingându°se cæ nu poate 
plasa aceastæ idee în cadrul Societæflii Nafliunilor, Filipescu a renunflat sæ 
dezvolte aceastæ temæ øi a declarat:

„Eu consider øi acum mult mai verosimilæ o apropiere sovieto°ger
manæ decât un ræzboi sovieto°german. Deøi sunt absolut convins cæ 
Uniunea Sovieticæ nu nutreøte niciun fel de idei agresive faflæ de Polonia øi 
cu atât mai puflin faflæ de România, totuøi trebuie luate mæsurile necesare 
de precauflie împotriva celor ce ar putea reveni la spiritul Rapallo. Acesta 
este, dupæ pærerea mea, sensul deplasærii lui Antonescu la Varøovia“, spune 
Filipescu.
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„Admiflând caracterul plauzibil al unei ipoteze atât de neverosi
mile – îi spun lui Filipescu – considerafli, oare, cæ alianfla dvs. cu Polonia 
este o garanflie suficientæ a inviolabilitæflii frontierelor dvs. în cazul în care 
Tratatul de la Rapallo, plus Tratatul din 1926, ar îmbræca forma unei 
apropieri militare între Uniunea [Sovieticæ] øi Germania?“ I°am atras aten
flia lui Filipescu cæ, dacæ se acceptæ posibilitatea unei apropieri sovieto°ger
mane, atunci trebuie admis cæ ea este posibilæ pe unul dintre urmætoarele 
douæ fundamente: baza cursului politic al U.R.S.S. – adicæ Societatea 
Nafliunilor, securitatea colectivæ – atunci apropierea sovieto°germanæ nu 
este periculoasæ nici pentru România, nici pentru oricare altæ micæ putere.

În acest caz, alianfla polono°românæ devine inutilæ, pentru cæ ea 
este substituitæ de adoptarea de cætre Germania a principiilor Societæflii 
Nafliunilor.

Dacæ, însæ, admiflând incredibilul, cæ Uniunea Sovieticæ se apropie 
de Germania, pe baza concepfliei germane, revizioniste, pacte bilaterale, 
atunci aceasta ar însemna consolidarea blocului puterilor revizioniste cu o 
forflæ puternicæ aøa cum este U.R.S.S., deci un bloc italo°germano°sovieto
°japonez, plus Ungaria øi Bulgaria. În ce mæsuræ ar putea alianfla cu Polonia 
sæ ajute România, în acest caz?

Atunci i°am amintit lui Filipescu de schimbul de note din 1934 
dintre U.R.S.S. øi Germania în legæturæ cu garantarea independenflei øi 
integritæflii flærilor vecine.

I°am spus lui Filipescu cæ numai acest fapt determinæ atitudinea 
noastræ faflæ de concepflia de politicæ externæ germanæ; i°am amintit øi de 
declaraflia lui Litvinov la recepflia datæ în onoarea ziariøtilor cehi din 1935 
øi de interviul lui Stalin øi Molotov, de discursul lui Litvinov la Societatea 
Nafliunilor.

Filipescu mi°a pus pe neaøteptate urmætoarea întrebare: „Va înde
plini Uniunea Sovieticæ obligafliile sale faflæ de Cehoslovacia?“

I°am comunicat lui Filipescu cæ prevederea din Constituflia noastræ 
dæ dreptul organului suprem al puterii noastre sæ recurgæ la ræzboi numai 
în douæ cazuri: atacarea teritoriului nostru øi în cazul îndeplinirii de cætre 
noi a obligafliilor noastre internaflionale. I°am atras atenflia lui Filipescu cæ 
U.R.S.S. øi°a îndeplinit øi îøi îndeplineøte întotdeauna obligafliile.
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[Filipescu]: „Deci vefli trece cu forfla prin România?“
[Ostrovski]: „Dar România, ca aliatæ a Cehoslovaciei øi ca membræ 

a Societæflii Nafliunilor, n°are, oare, de gând sæ°øi îndeplineascæ obliga
fliile sale?“

Filipescu s°a simflit jenat.

Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu senatorul Grigore Filipescu, 
preøedinte al Partidului Conservator din România, [Bucureøti], 17 februarie 1937, 
AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 134, dosar 83; în Relafliile româno°sovietice. 
Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundafliei Culturale Române, Bucureøti, 
2003, doc. nr. 54, pp. 115–118; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ 
(1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 22, pp. 722–725.

NOTE

1 Cel puflin ar fi putut pæstra prestigiul flærii øi demnitatea naflionalæ. (fr.)
2 Este sincer animat de dorinfla. (fr.)

Grigore Filipescu

„Acei ce nu°l iubeau pe dânsul, nu iubeau nici fiara Româneascæ“

Ce o fi gândind d. Titulescu de tot ce se vede øi tot ce se aude?
Fostul conducætor al politicii noastre externe are cusururile sale: 

Træieøte noaptea când alflii dorm, zbiaræ, exportæ pe Jean Th.1, îøi închipuie 
cæ omenirea este compusæ numai de imbecili øi confundæ prea des politeflea 
altora cu naivitatea.

Nu°l vedeai niciodatæ la minister. Petrecea cea mai mare parte a 
anului la douæ mii øi mai bine de kilometri de Palatul Sturdza, dar cu 
metodele sale, cu pupæturile sale, cu flipetele sale, conducea.

Vedea iute: ceea ce este o calitate dominantæ în asemenea materie.
Øtia sæ ia o hotærâre: altæ însuøire indispensabilæ.
Nu da niciodatæ impresia cæ ezitæ. Ezitærile sunt adesea luate drept 

slæbiciune.
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A fost învinuit cæ râvneøte prea mult pentru România. Prefer acest 
exces celuilalt.

Mai bine prea mult decât prea puflin.
S°a zis cæ prin politica sa a îndepærtat de noi multe simpatii.
Unde sunt acestea? Mæ tot stræduiesc sæ le væd.
Glumeai cu prietenii din stræinætate când îfli înøirau poveøtile de 

pupæturi ale lui Titulescu, dar nu te simfleai niciodatæ micøorat, când era 
vorba de dânsul.

Unii nu°l iubeau peste hotare.
Evenimentele au dovedit cæ acei ce nu°l iubeau pe dânsul, nu iubeau 

nici fiara Româneascæ.
Ce pæcat pentru interesele noastre, cæ a trebuit sæ lipseascæ Titulescu 

pentru a se face unele dovezi.
Copiii desfac jucæriile ca sæ vadæ ce e într°însele.
Odatæ desfæcute, nu øtiu cum sæ punæ bucæflile la loc.
Vræjmaøii lui Titulescu din afaræ au fost lipsifli de finefle øi de dibæcie. 

Norocul nostru!
Puteau sæ ne adoarmæ mai departe cu vorbe dulci, aøa cum adormi 

copiii. Câte nu ni s°au fægæduit pentru ziua când nu va mai fi Titulescu 
ministru!

Acea zi a venit. Sæptæmânile au trecut. Graniflele României au ræmas 
aceleaøi.

Dar…
Ca român, prefer sæ nu conchid.

Grigore Filipescu

Grigore Filipescu, Cu øi færæ d. Titulescu, în „Epoca“, 27 februarie 1937; apud 
Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 
1937), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, 
Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2007, doc. nr. 28, pp. 733–734.

NOTE

1 Ion (Jean) Th. Florescu.
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Eugen Filotti

„Gelos de demnitatea flærii“

Se împlinesc 25 de ani de când, la Cannes, s°a stins din viaflæ Nicolae 
Titulescu, remarcabilæ figuræ a vieflii politice româneøti, diplomat de mare 
prestigiu internaflional.

Întreaga activitate a lui Titulescu în fulguranta ei desfæøurare este 
marcatæ de un înalt øi pilduitor patriotism. Inteligenflæ excepflionalæ, spirit 
logic de o rigoare clasicæ, clarvæzætor, el a strælucit deopotrivæ, în perioada 
debutului sæu timpuriu, ca profesor, jurist øi parlamentar. Sunt încæ vii în 
amintirea celor din generaflia mea cursurile sale incomparabile de drept 
civil din faimoasa salæ a patra a vechii clædiri, în care ræsunase glasul celor 
mai iluøtri dascæli ai Universitæflii øi care se dovedea tot atât de neîncæpætoare 
pentru studenflii ce se înghesuiau la cursurile tânærului profesor. A însemnat 
o datæ memorabilæ popasul sæu din 1921 la conducerea Ministerului de 
Finanfle, în cursul cæruia a modificat vechiul øi nedreptul sistem de pânæ 
atunci prin introducerea impozitului progresiv pe venit. Dar adeværata 
împlinire a vocafliei sale, Titulescu a cunoscut°o ca ministru al flærii la 
Londra1, începând din 1922 øi apoi în 1928–1929, øi mai ales în scurta, 
dar atât de importanta perioadæ 1932–1936, ca fæuritor al politicii dinafaræ 
a României, în calitate de ministru al Afacerilor Externe.

De fapt, aceastæ activitate formeazæ un tot øi este indisolubil legatæ 
de rolul jucat de Titulescu în funcflionarea Societæflii Nafliunilor øi de 
poziflia asiguratæ României în acest for internaflional. Delegat permanent 
al flærii noastre pe lângæ instituflia de la Geneva în tot timpul activitæflii sale 
în domeniul politicii externe, omul de stat român a exercitat prin energia, 
luciditatea, talentul, puterea de convingere øi marele sæu prestigiu o 
influenflæ deosebitæ în sânul ei. Dar Titulescu n°a cæutat niciodatæ presti
giul de dragul prestigiului, ci a fæcut din el instrumentul unei politici 
consecvente, menitæ sæ serveascæ interesele flærii în armonie cu cele gene
rale ale Europei.

În cadrul limitat al acestui articol nu pot fi amintite decât coor do
natele principale ale acestei politici: menflinerea pæcii pe baza principiului 
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securitæflii colective øi cu ajutorul pactelor regionale de asistenflæ, respectarea 
tratatelor, colaborarea internaflionalæ multilateralæ, întemeiatæ pe egalitatea 
între state øi pe respectul independenflei øi suveranitæflii lor. Pe aceastæ linie 
neabætutæ se înscriu toate marile acfliuni care au marcat politica urmæritæ 
de Titulescu în Societatea Nafliunilor øi în afara ei, fie cæ a fost vorba de 
sprijinirea Pactului de la Paris din 1928 pentru renunflarea la ræzboi, de 
încheierea Convenfliei pentru definirea agresiunii (1933), de susflinerea 
activæ a intrærii URSS în Societatea Nafliunilor (1934), de militarea energicæ 
pentru aplicarea sancfliunilor în urma agresiunii împotriva Etiopiei (1935), 
de întærirea Micii Înflelegeri, de încheierea Pactului Înflelegerii Balcanice 
(1934), de stabilirea relafliilor diplomatice între flara noastræ øi URSS 
(1934). Toate aceste acfliuni se integrau într°un sistem închegat de gândire 
øi orientare politicæ.

Ca unul ce am avut cinstea de a mæ numæra printre colaboratorii 
apropiafli ai lui Titulescu în acei ani, pæstrez neøtearsæ în amintire imaginea 
fascinantei sale personalitæfli, seriozitatea øi scrupulozitatea metodelor sale 
de lucru, dæruirea lui totalæ misiunii ce o asumase, acuitatea øi soliditatea 
færæ seamæn a raflionamentelor sale, strælucirea talentului sæu oratoric, 
ilustrat prin atâtea expuneri, conferinfle øi discursuri remarcabile, printre 
care acelea rostite de la tribuna Societæflii Nafliunilor, a cærei Adunare Gene
ralæ a prezidat°o – distincflie unicæ – în douæ sesiuni consecutive. Exigent 
faflæ de colaboratorii sæi, Titulescu îi stimula øi încuraja totodatæ prin 
sfaturile øi prin însuøi exemplul sæu. Iubea tineretul øi era preocupat de 
formarea lui. Comunicativ øi afabil, îøi petrecea cu plæcere orele de destin
dere în mijlocul lui øi nu se dædea în læturi de la discuflii øi schimburi 
deschise de idei. Era o mândrie pentru noi sæ fim martorii autoritæflii øi 
respectului de care se bucura în cercurile internaflionale.

Ceea ce caracteriza acfliunea diplomaticæ a lui Titulescu, contactul 
cu oamenii politici ai altor flæri, era francheflea, fermitatea øi curajul, 
împletite cu un tact desævârøit. Conøtient de puterea argumentærilor sale, 
sigur de mijloacele sale atât de bogate, gelos de demnitatea flærii, el discuta 
cu conducætorii Marilor Puteri ca un egal; øi nu rare erau cazurile când 
deschidea færæ înconjur ochii partenerilor sæi stræini asupra unor judecæfli 
eronate sau primejdiilor unor inifliative. Apærætor intransigent al intereselor 
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naflionale, øtia totodatæ sæ fie un sfætuitor pentru alflii: øi sfatul lui a fost 
deseori cerut… dar, din pæcate, nu totdeauna urmat. A ocupat astfel în 
politica europeanæ din vremea lui un loc cu totul unic.

Mândru øi demn în relafliile cu oficialitæflile vremii, Titulescu era în 
acelaøi timp bun, prietenos, profund uman în relafliile cu colaboratorii 
apropiafli. Øi e semnificativ faptul cæ atunci când, acum câfliva ani, guvernul 
Republicii noastre remitea prin reprezentantul sæu în Comitetul celor 18 
pentru dezarmare un portret2 al lui Titulescu sediului ONU de la Geneva, 
atâflia cetæfleni modeøti ai oraøului de pe malurile Lacului Leman, pentru 
care el fusese o figuræ familiaræ, au flinut sæ se asocieze la acest omagiu.

Politica urmæritæ cu tenacitate de Titulescu constituia însæ un 
obstacol puternic în calea expansionismului øi agresivitæflii hitleriste øi a 
tendinflelor de abdicare politicæ øi economicæ ce°øi fæceau drum din ce în 
ce mai mult în flaræ. Înlæturat brutal de la conducerea treburilor externe în 
august 1936, Titulescu avea sæ asiste de atunci înainte plin de îngrijorare, 
revoltæ øi durere la sacrificarea idealurilor sale, la desfiinflarea independenflei 
Austriei3, la dezmembrarea Cehoslovaciei în urma funestului acord de la 
München4, la præbuøirea Societæflii Nafliunilor5, la înfeudarea treptatæ a 
României de cætre Axæ.6

Dar chiar øi atunci, când nu mai vorbea decât în numele sæu propriu, 
Titulescu, chinuit de boala grefatæ pe suferinflele sale morale øi care avea sæ 
ducæ la sfârøitul lui prematur, n°a dezarmat. Folosind relafliile øi autoritatea 
sa, el a continuat sæ lupte pentru cauza pæcii, pentru interesele flærii, pe care 
a slujit°o cu atâta abnegaflie.

Eugen Filotti, Nicolae Titulescu, pasionat luptætor pentru cauza pæcii, în 
„Informaflia Bucureøtiului“, 16 martie 1966.

NOTE

1 16 decembrie 1921–6 iulie 1927; 31 iulie 1928–20 octombrie 1932.
2 La 13 iunie 1963, la Geneva, George Macovescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe 

al României, a oferit Muzeului Societæflii Nafliunilor – în prezenfla lui Pierre Pasquale Spinelli, 
director general al Oficiului Nafliunilor Unite pentru Europa cu sediul la Geneva – un portret al 
lui Nicolae Titulescu, de douæ ori consecutiv preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor, realizat 
de maestrul Jules Perahim – Nicolae Titulescu – un mare Român, un mare European, un mare 
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Contemporan. O restituire foto°documentaræ realizatæ de George G. Potra, Cristina Pæiuøan øi 
Dumitru Preda; cuvânt înainte de Adrian Næstase, Bucureøti, 2002, foto. nr. 434–435, p. 322.

3 La 11–12 martie 1938, Germania hitleristæ ocupæ Austria (Anschluss°ul).
4 Conferinfla de la München (Benito Mussolini, Arthur Neville Chamberlain, Edouard 

Daladier, Adolf Hitler), desfæøuratæ la 29–30 septembrie 1938, se încheie prin semnarea Acordului 
de la München care impune Cehoslovaciei cedarea cætre Germania a regiunii sudete. La 2 noiem
brie 1938, prin Primul arbitraj (dictat) de la Viena al Germaniei øi Italiei se atribuie Ungariei 
12.000 km² din teritoriul Cehoslovaciei, cu peste 1.000.000 de locuitori.

5 La 11 iulie 1940, România se retrage din Societatea Nafliunilor.
6 La 23 noiembrie 1940, Ion Antonescu semneazæ la Berlin adeziunea României la „Pactul 

tripartit“ încheiat la 27 septembrie 1940, între Germania, Italia øi Japonia.

Aimé Joseph de Fleuriau

„Infinit de îndatorat pentru amabilul dar reprezentat de cele 
douæ conferinfle ale dumneavoastræ de la Paris øi Berlin“

Ambasada Franflei la Londra

[Londra], 12 mai 1929
Stimate coleg,
Væ ræmân infinit de îndatorat pentru amabilul dar reprezentat de 

cele douæ conferinfle ale dumneavoastræ de la Paris øi Berlin1. Le voi citi 
pentru propria mea instruire øi le voi pæstra ca o amintire a colaborærii 
noastre. fiin sæ væ exprim personal mulflumirile mele øi sæ væ reiterez 
expresia sentimentelor mele cele mai devotate.

(ss) A. de Fleuriau

Scrisoare (fr.), [Londra], 12 mai 1929, Aimé Joseph de Fleuriau, ambasador al 
Franflei la Londra, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea 
Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud 
Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–
1931), partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 256, p. 887.
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NOTE

1 La 15 martie 1929, Nicolae Titulescu a prezentat la Academia Diplomaticæ Internaflionalæ 
de la Paris comunicarea Societatea Nafliunilor øi minoritæflile, iar la 6 mai 1929, a flinut în Reichstag 
conferinfla Dinamica pæcii.

Jean Theodor Florescu

Titulescu triumfætorul

  Despre împæratul roman Titus1, istoricul Suetonius2 ne spune cæ 
nu læsa sæ treacæ nicio zi færæ sæ facæ o faptæ bunæ, iar contemporanii lui, 
care îl iubeau, l°au numit „Farmecul genului uman“. 
 Færæ sæ vreau, de câte ori pronunfl numele Titulescu, gândul meu se 
opreøte la primele douæ silabe ale numelui sæu øi, evocând în acelaøi timp 
figura marelui împærat Titus, îmi spun: „Oare Titulescu o fi læsat sæ treacæ 
o lunæ sau chiar o zi færæ sæ facæ flærii sale vreun strælucit serviciu?“ România 
n°a mai cunoscut de la ræzboi, în dezorientarea generalæ de atunci, nici 
bucuria puræ, nicio satisfacflie de ordin moral care sæ°i permitæ sæ suporte 
cu mai multæ resemnare dezordinea materialæ provocatæ de maøinafliunile 
oculte ale forflelor duømane, dornice sæ se revanøeze prin orice mijloc. 
 Abandonarea noastræ economicæ de cætre cei cu care gustasem 
bucuriile triumfului, abandon pe care l°am considerat, în nemæsuratul 
nostru orgoliu, o nouæ victorie a devizei de izolare „prin noi înøine“, ne°a 
pus în situaflia tragicæ de a fi tratafli nu numai ca un stat færæ suveranitate, 
care nu este capabil sæ facæ nicio reformæ la el acasæ, dar øi ca un stat 
hræpærefl care, sfidând justiflia internaflionalæ, confiscæ bunurile stræinilor øi 
ignoræ dispozifliile tratatelor. 
 Un proces care a avut un ecou internaflional a implicat prestigiul 
neamului nostru la tribunalul mondial de la Geneva, unde se elibereazæ  
nafliunilor certificatul definitiv al intrærii lor în lumea civilizafliei øi a pæcii. 
 Este procesul optanflilor care ne°a fost intentat de cei care, neputând 
sæ ne smulgæ eroismul øi onoarea, cucerite pe câmpul de luptæ, doreau sæ 
se ræzbune ræpindu°ne fructul victoriei, ræspândind ruina øi særæcia, care 
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antreneazæ dupæ ele conflicte civile øi disperarea caracteristice crizelor 
majore.  
 Un om tânær, inspirat parcæ de divinitate, s°a ridicat atunci ca un 
nou David, opunându°se unui Goliat încærcat de ani øi onoruri, contele 
Apponyi, marele orator al Ungariei revoltate, care urzea intrigi tenebroase. 
 Am asistat atunci la o zi istoricæ pentru noi la Geneva, când, dupæ 
atacurile violente ale lui Apponyi, s°a ridicat palid øi totuøi calm repre
zentantul României, ministrul Titulescu. 
 Discursul sæu a avut toatæ patima nafliei sale, toatæ nobleflea unui 
patriotism luminat; revoltat de nedreptate, a avut furie øi calm într°un flux 
de o strælucitæ elocinflæ care trebuia sæ câøtige adeziunea ezitantæ încæ a 
judecætorilor înflelepfli ai lumii. 
 Atunci când dezbaterile s°au încheiat prin victoria de netægæduit a 
flærii noastre, am avut impresia cæ Titulescu câøtigase în diplomaflie un nou 
Mæræøeøti.  
 Atât de multæ elocinflæ fusese desfæøuratæ în procesul optanflilor, atât 
de multæ intelectualitate superioaræ de esenflæ divinæ se manifestase la 
Geneva, atât de mult prestigiu fusese câøtigat de „generalul“ Titulescu, 
încât geniul elocinflei putea fi asemænat cu bravura militaræ. 
 Titulescu nu øi°a pierdut timpul cu „bucuriile moleøitoare din 
Capua“, ci a exploatat victoria pânæ la ultimele consecinfle. Reparafliile 
orien tale obflinute la Paris, dupæ succesul în ceea ce priveøte planul Young, 
redau flærii noastre liniøtea, încrederea øi speranfla într°un viitor prosper. 
 Printre îngrijorærile noastre politice øi descurajærile særæciei care 
lovesc din nou flara, care o anemiazæ øi o epuizeazæ, Titulescu ne apare ca o 
supremæ consolare, o speranflæ salvatoare øi o mângâiere binefæcætoare. 
 Sæ°i spunem cu sinceritate øi putere vorbele lui Cicero din prima sa 
carte, „Despre orator“: 
 „Ne trebuie un om cu spirit pætrunzætor, cu o pricepere naturalæ 
îm bogæflitæ prin experienflæ, care sæ øtie sæ exploreze cu sagacitate sufletul 
concetæflenilor sæi, sæ le lumineze gândurile, sentimentele, opiniile øi 
speranflele.“ 
 Acest om aøteptat de multæ vreme este triumfætorul Titulescu.

Jean Th. Floresco, Titulesco le Triomphateur, în „La Roumanie Nouvelle“, an VI, 
nr. 62, mai 1930, pp. 2 320–2 321.
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NOTE

1 Titus Vespasianus (39–81). Împærat roman (79–81).
2 Caius Suetonius Tranquillus (cca 70–cca 150). Istoric roman. Secretarul împæratului 

Adrian.

Jean Theodor Florescu

„Cel mai strælucit apærætor al marilor interese ale neamului“

Væ rog dle preøedinte pe d°voastræ sæ chemafli la datoria respectului 
regulamentului pe d. prim°ministru care îøi închipuie cæ prin tæcere va 
putea acoperi grava greøealæ a guvernului de a fi umilit pe cel mai strælucit 
apærætor al marilor interese ale neamului, trimiflând în secret pe un tânær 
diplomat1 sæ trateze direct cu reprezentantul Sovietelor færæ øtirea dlui 
Titulescu.

Azi, când tratativele guvernului cu Sovietele sunt rupte, d. prim°mi
nistru nu va mai putea sæ evite ræspunsul fæcând apel la discreflia øi 
patriotismul nostru.

Cred cæ guvernul care a jignit pe cel mai mare bærbat de stat al 
nostru, pe d. Titulescu, pierzând în acelaøi timp interesele noastre în 
Basarabia, este dator sæ se explice sau sæ tragæ consecinflele.

Jean Theodor Florescu, Întrebare adresatæ în Senat lui Alexandru Vaida°Voevod, 
prim°ministru øi ministru de Externe, în legæturæ cu demisia lui Nicolae Titulescu, 
5 octombrie 1932, în „Universul“, 8 octombrie 1932.

NOTE 

1 Victor Cædere.



566

Radu R. Florescu

„I s°a fæcut o nedreptate pe care a plætit°o flara“

Nu e nevoie de aniversæri pentru a vorbi de oamenii mari ai flærii, 
de acei dispærufli care au cunoscut faima. Pe vremuri, când vorbirea în flara 
româneascæ era liberæ øi putea fi interpretatæ sinceritatea gândirii, noi nu 
am dus lipsæ de oameni iluøtri, aplecafli a servi cauza publicæ sau o operæ de 
øtiinflæ sau o operæ culturalæ, sau o misiune internaflionalæ. De ce sæ nu ne 
aducem aminte de acele timpuri?

Cercetându°mi amintirile, dacæ mi s°ar pune întrebarea: care dintre 
oamenii flærii, cærora a fost încredinflatæ soarta neamului în timpul celor 
douæ decenii care au precedat catastrofa celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, 
a fost cel mai talentat, cel mai în evidenflæ, færæ a sta mult la îndoialæ, aø 
spune cæ dupæ pærerea mea a fost Nicolae Titulescu.

E drept cæ talentul øi inteligenfla sunt greu de mæsurat cu o mæsuræ 
comunæ pentru oameni cu calitæfli deosebite. Nu existæ dinamometre care 
sæ mæsoare valoarea personalitæflii unui om. Dar celebritatea nu se poate 
ascunde. Era o epocæ în care faima româneascæ trecea peste hotare. Era 
epoca în care au træit Nicolae Iorga, Vasile Pârvan sau oameni politici de 
talia lui Ion I. Brætianu. De ce atunci sæ°l distingem pe Nicolae Titulescu 
ca fiind în rând cu cei mai mari, el care n°a fost nici literat, nici istoric, 
niciom de øtiinflæ, nici nu a læsat o operæ øtiinflificæ, nici nu a câøtigat acea 
popularitate zgomotoasæ care înalflæ pe omul politic în fruntea destine lor 
neamului?

În câteva rânduri, voi aduce contribuflia mea pentru a aminti 
însemnætatea unuia cæruia istoria nu a consacrat încæ importanfla rolului ce 
l°a jucat. Se cuvine sæ restabilim anumite fapte øi împrejuræri, cele care au 
permis lui Titulescu sæ°øi manifeste un talent neasemuit øi altele care l°au 
împiedicat sæ serveascæ flara cu vasta experienflæ ce øi°o însuøise, în momente 
când aceastæ experienflæ ar fi fost neprefluitæ. Un articol al domnului Nicolae 
Dianu, fost ministru al României la Moscova, în „Vocea Libertæflii“, læmu
reøte o paginæ de istorie în care pierderea Basarabiei a fost premergætoare 
unor nenorociri mai mari care s°au abætut asupra flærii. Titulescu a fost 
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împiedicat, încæ înainte de a fi demis din postul de ministru al Afacerilor 
Stræine, sæ scoatæ flara din încurcætura unei politici externe din cele mai 
grave øi care în lipsa lui a fost sortitæ sæ fie dezlegatæ cu o completæ lipsæ 
de pregætire. Plecarea lui Titulescu de la Ministerul de Externe a fost 
semnul unei politici de aventuræ. Pot face aceastæ dare de seamæ cu atât 
mai bine cu cât nu eram din intimii lui Titulescu øi nici din protejaflii lui. 
Dar am fost din elevii lui. Mi°a fost profesor de drept civil la Universitatea 
din Bucureøti.

Era în anul 1915. Titulescu avea catedra de drept civil la Universitate. 
Era cel mai tânær profesor universitar. Abia 32 ani. Prestigiul lui era enorm. 
Trecea drept unul din marii cærturari ai Universitæflii. Îøi fæcuse studiile la 
Paris, unde îøi luase doctoratul cu distincflii supreme. Teza lui era Les droits 
eventuels. Planiol, profesorul lui la Sorbona spunea despre el: „La science lui 
sort par tous les pors“1. Dacæ avea un succes strælucit, nimeni nu se mira. 
Mama lui povestea cæ de pe timpul øcolii primare øi la liceu era obiønuit sæ 
fie primul în clasæ. Îi pærea lucru de la sine înfleles. Numit mai întâi la 
catedra de drept civil la Iaøi, a fost mutat la Bucureøti øi din 1909 a 
funcflionat2 în aceastæ calitate pânæ la intrarea noastræ în Primul Ræzboi 
Mondial.

Cursul lui de drept civil3 trecea drept o frumusefle de expunere øi de 
înlænfluire logicæ øi constituia o mare atracflie. Într°una din sælile cele mari, 
bæncile erau pline. Ba stæteau studenflii în picioare. Veneau studenfli din 
toate facultæflile sæ°l asculte. Asemenea audienfle numai Iorga în anii lui de 
cea mai mare popularitate le cunoscuse. Totuøi, materia pe care Titulescu 
o preda era cât se poate de aridæ: dreptul civil. Ce aducea atâta studenflime, 
stræinæ dreptului, sæ°l asculte øi sæ°l aøtepte cu neræbdare? De cum l°am 
auzit vorbind pe diapazonul lui înalt, am înfleles. Vorba limpede, fraza 
ritmatæ, impecabilæ, expunerea de o claritate clasicæ transformau o materie 
aridæ într°o construcflie logicæ, armonioasæ. Studiul dreptului, care la în
ceput mi se pærea un flesut de convenflii complicate, unde obligafliile se 
împleteau cu drepturile subiective, pentru a da loc la excepflii de tot felul, 
devenea o construcflie geometricæ, a unei geometrii abstracte, dar pe 
înflelesul tuturor. Beneficiarul acestor abstracfliuni era subiectul de drepturi, 
persoana umanæ. Dreptul devenea o prelungire fireascæ a personalitæflii 
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apærætoare a inviolabilitæflii ei. Armætura dreptului înælfla personalitatea 
pentru a°i da adeværata ei valoare moralæ.

Frumuseflea expunerii în cursurile lui Titulescu îi adusese acea 
faimæ care fæcea øi din alfli profesori universitari în flaræ idolii tineretului. 
Reuøea sæ dea studiului dreptului un caracter nou, acel al perceperii unei 
armonii naturale în raporturile oamenilor între ei, menite a atenua fric
fliunile, dând personalitæflii acel sprijin graflie cæruia fiecare subiect de drep
turi poate sæ°øi desævârøeascæ menirea. Nu°mi aduc aminte sæ fi ascultat 
curs mai frumos ca acela al lui Titulescu, o contribuflie la o adeværatæ poezie 
a dreptului. În acelaøi an, numai Vasile Pârvan ajunsese sæ entuziasmeze pe 
studenfli în aøa mæsuræ când l°am auzit vorbind despre înflelesul gloriei în 
concepflia lumii antice.

1916 a fost ultimul an de pace care permisese tineretului sæ se 
consacre studiului. Era sæ urmeze ræzboiul øi noi cei care eram pe bæncile 
Universitæflii ne°am regæsit pe front în uniformæ. Întâlneam când pe unul, 
când pe altul, în voia soartei înrolærilor øi a deplasærilor de trupe. Pe unii 
nu°i întâlneam øi nu i°am mai întâlnit. În zile grele, zile posomorâte, îmi 
aduceam aminte cu nostalgie de plæcerile timpurilor de altædatæ când ne 
era deschisæ calea vieflii øi poezia învæflæturii.

Din ziarele care ne veneau pe front am aflat cæ Titulescu fusese 
numit ministru4 de Finanfle, la Iaøi, dupæ tragica retragere ce pusese armata 
la adæpostul munflilor Moldovei. Titulescu fæcea parte dintre partizanii lui 
Take Ionescu. Nu era de mirare sæ fie ministru de Finanfle atât de tânær, 
aducându°mi aminte de faima lui la Universitate.

La terminarea ræzboiului, Titulescu ræmânea în evidenflæ ca omul 
care poate servi flara în funcfliuni înalte. Aøa a intrat în guvernul Averescu5 
ca ministru de Finanfle. Cunoscætor al legiuirilor stræine, a fost primul care 
voia sæ introducæ la noi în flaræ un impozit raflional, cel care este la baza 
impunerii în orice stat bine organizat, impozitul progresiv pe venit. Aceastæ 
tentativæ nu a reuøit, guvernul Averescu cedând locul unui guvern Take 
Ionescu. Titulescu, atacat pentru aceastæ tentativæ, menitæ sæ dea finanflelor 
flærii un aøezæmânt just øi trainic, era considerat atunci ca prea îndræznefl. 
Tulbura obiceiurile vechi de pærtinire a celor avufli øi cercurile financiare îl 



569

considerau ca pe un teoretician lipsit de experienflæ practicæ în chestiuni 
economice.

Avea de înfruntat îndærætnicia cercurilor liberale, a cæror practicæ 
pe acele vremi avea de scop înzestrarea flærii cu un echipament industrial øi 
scutirea industriei începætoare de orice sarcini, în vederea realizærii pro
gramului „prin noi înøine“. Era programul lui Vintilæ Brætianu, atot
puternic în cercurile financiare.

De altæ parte, Titulescu, apreciat de toate partidele politice, era ne
prefluit pentru negocieri cu stræinætatea, unde cunoøtinflele sale econo
mice, financiare øi juridice îøi gæseau justa lor întrebuinflare. fiara întregitæ 
trebuia sæ°øi defineascæ noua sa aøezare în legæturile cu stræinætatea, øi 
ajustærile internaflionale cereau capacitatea unui om cu talent øi inteligenflæ. 
Astfel, atât Brætienii, cât øi prietenii politici ai lui Titulescu erau de acord 
ca el sæ fie numit într°un post în Occident, unde era în mæsuræ sæ influen
fleze stræinætatea pentru a statornici noua noastræ aøezare internaflionalæ. 
Titulescu era chemat sæ defineascæ noua noastræ politicæ externæ. Take 
Ionescu, în scurtul lui minister, i°a destinat postul diplomatic de repre
zentant al României la Londra, centrul de unde au pornit inifliativele de 
politicæ internaflionalæ în ultimele decenii. Era centrul de unde porniseræ 
îndemnurile care, prin mijlocirea Curflii noastre regale, au susflinut efortul 
nostru de ræzboi øi unde o acfliune diplomaticæ era mai utilæ decât la Paris, 
Franfla fiind câøtigatæ cauzei noastre prin tradiflie.

Dar Titulescu nu se putea mulflumi sæ fie simplu reprezentant al 
României în Anglia. Dinamismul personalitæflii lui øi interesul ce°l purta la 
acfliunea diplomaticæ a României în punctele ei cele mai sensibile, fæceau 
din Titulescu negociatorul predestinat pentru întâlnirile internaflionale 
unde interesele României trebuiau apærate. Øtiau cei de acasæ sæ fie apærate 
cu dibæcie. Ca ministru al flærii la Londra avea capacitæfli de conducere 
care°l fæceau un al doilea ministru de Externe. Aceasta era adeværata lui 
menire în anii care au urmat Primului Ræzboi Mondial. Titulescu conducea 
negocierile de multe ori cu depline puteri ce øi le însuøea, pe care guvernul 
din Bucureøti nu le punea în discuflie. Sprijinul Partidului Liberal øi al 
øefului sæu Ion Brætianu îi era câøtigat. Vintilæ Brætianu, ministru de 
Finanfle, prea sever pentru pornirile cheltuitoare ale unui reprezentant care 
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avea la dispoziflia lui mai mult decât o Legaflie, cædea øi el victima talentului 
de convingere al celui ce se simflea antagonizat. Înzestrafli cu aptitudini 
foarte diferite øi de multe ori opuøi în vederi asupra problemelor de 
economie naflionalæ, Vintilæ Brætianu øi Titulescu ræmâneau totuøi prieteni. 
Se stimau reciproc. Cu Duca nu erau fricfliuni fiindcæ Duca îi recunoøtea 
lui Titulescu aptitudini în mânuirea chestiunilor de drept internaflional, cu 
care el era mai puflin familiarizat. Duca era interesat mai mult în chestiunile 
de politicæ internæ. Astfel, Titulescu ræmânea specialistul României pentru 
Afacerile Stræine, care îl puneau pe drumuri între Londra, Washington, 
Paris øi Geneva.

Reprezentant al României la Liga Nafliunilor, øi°a câøtigat o mare 
reputaflie mânuind oratoria în fafla acestui for internaflional cu acea mæiestrie 
cu care øtia sæ farmece un auditoriu la el în flaræ. Dupæ ce a negociat 
reducerea datoriilor noastre contractate în timpul ræzboiului, la Londra øi 
la Washington, acfliunea de consolidare a situafliei României în forul 
internaflional de la Geneva i°a absorbit o parte din activitatea lui din anii 
1925–1936. A fost de douæ ori ales preøedintele Adunærii Ligii. La tribuna 
Ligii a avut faimoasele întâlniri în chestiunea optanflilor unguri, cu delegatul 
Ungariei, contele Apponyi, când cel mai de seamæ orator al Ungariei a 
trebuit sæ recunoascæ superioritatea adversarului sæu.

Talentul lui Titulescu îl ridicase în fruntea oratorilor cu prestigiu în 
fafla Adunærii Ligii Nafliunilor. Nu era un prestigiu uøor de câøtigat, adu
cându°ne aminte cæ pe acea vreme Aristide Briand era marele maestru al 
cuvântului în Parlamentul francez. A fost totuøi Briand care, vorbind de 
Titulescu la Geneva, spunea colegilor: „Venifli sæ°l ascultafli dacæ voifli sæ 
învæflafli de la un mare maestru al mânuirii cuvântului ce înseamnæ puterea 
oratoriei franceze“.

Dar nu era numai arta cuvântului care fæcea pe Titulescu neprefluit 
în conducerea politicii externe a României. Era concepflia lui politicæ 
însæøi.

Øi°a câøtigat°o treptat în cursul anilor prin contactul cu mediul 
internaflional. Nu era niciunul mai mult ca el sæ aibæ o experienflæ atât de 
bogatæ a acestui mediu cu care s°a frecat øi în ambianfla cæruia a pætruns, cu 
gândul øi cu fapta de la sfârøitul Primului Ræzboi Mondial pânæ în 1936, 



571

când a fost demis din funcflii. Cu aceastæ experienflæ era unic în felul lui 
pentru flara lui, øtiind sæ pondereze pe teren internaflional potenflialele 
politice pentru a le traduce în termeni juridici. Era motivul pentru care sub 
diferite guverne era de neînlæturat pentru conducerea afacerilor externe, fie 
ca ministru al Afacerilor Stræine, fie ca cel mai preflios auxiliar al guvernului 
pentru acele afaceri.

Ministru de Externe înainte øi dupæ moartea Regelui Ferdinand6 øi 
dupæ instaurarea Regenflei7, în 1927, membru al guvernului lui Vintilæ 
Brætianu, nu a putut fi pærtaø la fræmântærile politice interne care au dat 
întâietate Partidului Naflional fiærænesc. Partidul Liberal se uzase la guver
nare. Era prea legat de interesele vechilor cadre politice care îøi aveau sediul 
la Bucureøti øi în Vechiul Regat. Provinciile noi øi îndeosebi Transilvania 
îøi reclama recunoaøterea importanflei ei politice în conducerea afacerilor 
întregului regat. Transilvænenii aveau motiv sæ se plângæ de monopolul 
aøa°ziøilor regæfleni, cei din Vechiul Regat, care deflineau poziflii dominante 
în economia bancaræ øi politicæ a flærii. Partidul care se impunea ca sortit sæ 
ia în mâini conducerea flærii era deci Partidul Naflional fiærænesc.

Pentru nevoi de luptæ electoralæ, cât øi în vederea nevoilor de 
reforme economice, partidul de sub conducerea lui Mihalache se asociase 
cu partidul regional transilvænean de sub conducerea lui Iuliu Maniu, care 
la rândul lui avea sprijinul foøtilor prieteni ai lui Take Ionescu. Venise 
momentul pentru transilvæneni sæ reclame partea lor în conducerea aface
rilor flærii øi Regenfla nu mai era atât de îndærætnicæ, cum au fost Brætienii 
de a nu acorda transilvænenilor decât un interes limitat, regional, în afacerile 
politice. Astfel, cu alegerile din 1928, un parlament cu majoritate naflional 
flærænistæ a dat guvernul lui Iuliu Maniu. Titulescu, care ræmæsese în afaræ 
de partide, era totuøi indispensabil pentru afacerile externe øi negocierile 
de la Liga Nafliunilor. Neavând postul de ministru de Externe, dat lui 
Mironescu8, Titulescu era absorbit cu discufliile la Liga Nafliunilor. 
Succesele lui la Geneva, unde fusese odatæ ales la Preøedinflia Ligii, îi dædeau 
un prestigiu de care trebuia sæ flinæ seama guvernul flærii. Aceastæ situaflie a 
durat pânæ°n 1930 când, cu întoarcerea Regelui Carol II, scena politicæ 
a flærii a suferit adânci schimbæri.
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Maniu, care nu accepta sæ ræmâie la guvern dacæ Regele nu promitea 
sæ îndepærteze pe doamna Lupescu9, s°a væzut obligat sæ se retragæ, læsând 
locul liber acelora care se împæcau cu noua situaflie. Regele, având greutæfli 
în a gæsi o personalitate destul de popularæ ca sæ facæ noi alegeri, s°a adresat 
fostului sæu dascæl Nicolae Iorga, mai indulgent faflæ de slæbiciunile Suve
ranului. Era un guvern care nu putea dæinui, constituit din aøa°ziøi specia
liøti, a cæror specialitate era lipsa de susflinere electoralæ øi lipsa de experienflæ. 
Pe urma acelei scurte guvernæri a ræmas apostrofa lui Titulescu în Parlament: 
E mai uøor, domnule Iorga, sæ scrii istoria decât sæ o faci. Începuseræ 
atacurile împotriva politicii lui Titulescu.

Cu venirea unui nou guvern naflional flærænist færæ Maniu, Vaida 
primind sæ°l înlocuiascæ, mâna Regelui în conducerea Afacerilor Stræine a 
început sæ se simtæ. Titulescu nu putea fi înlæturat de pe scena tratativelor 
internaflionale totuøi. Regele cæuta sæ se familiarizeze cu aceste tratative, 
rezervându°øi personal numirile în posturile cele mai de seamæ în stræinætate. 
Fiind animat de sentimente øi resentimente, nu putea sæ uite cæ Titulescu 
fusese colaboratorul Brætienilor øi cæuta sæ discrediteze pærerea cæ Titulescu 
era indispensabil pentru negocierile cu stræinætatea. Aceasta s°a væzut când 
a fost însærcinat Cædere, omul Regelui numit la Varøovia, sæ trateze cu 
Sovietele færæ øtirea lui Titulescu, care, stæpân pe popularitatea lui øi la Ligæ 
øi în cercurile statelor aliate nouæ, era cel mai indicat sæ conducæ asemenea 
tratativele. Când a væzut Regele cæ nu se putea lipsi de Titulescu, tratativele 
cu Cædere nedând niciun rezultat, a recurs tot la dibæcia marelui negociator 
pentru încheierea unui Tratat de neagresiune cu Rusia în care definiflia 
agresorului era aøa formulatæ, încât Litvinov recunoøtea implicit integritatea 
øi inviolabilitatea teritoriului nostru naflional, inclusiv Basarabia. Domnul 
Dianu, care a avut acces la unele documente depuse de nepotul lui Titulescu 
la Ambasada Angliei la Lisabona, – o altæ parte din documentele depuse la 
acea ambasadæ neputând fi gæsitæ, – ne læmureøte pe deplin în cele douæ 
articole din „Vocea Libertæflii“ – Basarabia noastræ – asupra acelor tratative 
migæloase ale lui Titulescu, ce au dus la o asociere a Rusiei la garantarea 
fruntariilor noastre. A fost momentul capital în acfliunea noastræ de politicæ 
externæ, când singura frontieræ care nu ne era încæ pe deplin recunoscutæ 
urma sæ încheie problema revendicærilor noastre teritoriale øi naflionale.
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Negocierile lui Titulescu pentru obflinerea recunoaøterii Basarabiei 
vor ræmâne titlul cel mai de seamæ al acfliunii politicii lui externe. Era o 
acfliune strâns legatæ de aceea de apropiere cu Rusia, øtiut fiind cæ ambele 
flæri având o lungæ frontieræ comunæ, odatæ problema Basarabiei aran
jatæ, nu mai exista niciun litigiu între ambele flæri sortite a træi în bunæ 
vecinætate.

Apropierea de Rusia, susflinea Titulescu, trebuia sæ stabileascæ 
condiflii de pace în Orientul european, Rusia nemaiavând a se teme de o 
eventualæ aliniere a României cu puterile Europei Centrale, care sub 
Hitler øi Mussolini, prin felul politicii lor agresive, erau pornite la schim
barea raporturilor de forflæ în Europa. Politica tradiflionalæ a României era 
de a nu cæuta niciun câøtig exploatând o rivalitate germano°rusæ. Avea øi 
mai puflin de aøteptat pe urma unei colaboræri germano°ruse. L°am auzit 
pe Titulescu spunând cæ atâta timp cât Germania øi Rusia erau opuse una 
alteia, noi, românii, nu aveam de ce sæ ne temem, dar în cazul unei înflele
geri germano°ruse, situaflia noastræ devenea mult mai grea. În gândul lui 
Titulescu, România, având ca sarcinæ sæ°øi consolideze economia internæ, 
trebuia sæ se sprijine pe tratate defensive øi de neagresiune cu vecinii, 
sub garanflia Marilor Puteri, dintre care Rusia era cea mai de seamæ, 
fiindu°ne vecinæ.

Pe vremea lui Titulescu, ipoteza colaborærii germano°ruse, aøa cum 
a fost înjghebatæ în 1939, în ajunul ræzboiului, prin tratatul semnat între 
Ribbentrop øi Molotov, era neverosimilæ øi nu fæcea obiectul niciunei 
temeri, cu toate cæ Titulescu vorbeøte de asemenea eventualitate în notele 
sale. De fapt, acest tratat, care a determinat dezlænfluirea ræzboiului, a fost 
în bunæ parte rezultatul ingerinflelor lui Hitler în flærile centrale øi sud°est 
europene care, alarmând pe ruøi, i°au îndemnat sæ caute o garanflie din 
partea germanæ øi o contravaloare pe socoteala României øi a Poloniei. Iar 
Hitler, pe mæsuræ ce°øi înainta pozifliile înspre Est, cæuta sæ°øi asigure 
colaborarea ruseascæ pentru a°øi consolida influenfla în Europa Centralæ øi 
Orientalæ. Manevrele care au început cu asasinarea lui Dollfuss10, care au 
dus la dezmembrarea øi mai târziu la ocuparea Cehoslovaciei, îndemnând 
pe Regele Carol, îndeosebi aplecat a admira regimurile dictatoriale, sæ 
caute o apropiere a politicii româneøti de Germania, au sfârøit prin a rupe 
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echilibrul de forfle în Europa Centralæ, îndemnând pe ruøi sæ°øi înainteze 
graniflele strategice dincolo de Nistru cu însæøi învoirea lui Hitler.

În pætrunderea influenflei germane în România, în anii care au 
precedat ræzboiul, acfliunea Regelui Carol nu a fost neglijabilæ. Importanfla 
României în forul internaflional, – rezultatul politicii chibzuite a øefilor de 
guvern român în intervalul celor douæ ræzboaie øi ale miniøtrilor de talia 
lui Brætianu, Take Ionescu, Duca øi Titulescu – dædeau Regelui Carol o 
moøtenire de prestigiu internaflional pe care însæ tânærul Rege nu a øtiut 
s°o punæ la contribuflie. Doritor a lua destinele flærii în mâna lui, færæ 
consideraflie pentru experienfla celor pricepufli, apoi øtiind cæ Titulescu îi 
stætea în cale pentru o nouæ orientare a politicii româneøti, acfliunea lui a 
fost de a°l discredita øi în sfârøit de a°l îndepærta. Prietenii Regelui erau 
tofli unifli pentru a°l încuraja în aceastæ acfliune. Era patronatæ de bætrânul 
Vaida care se læsa manevrat de tineri „cu apetituri milenare“, cum se 
spunea ardelenilor, øi care credeau cæ le pot astâmpæra sub oblæduirea 
regalæ. Tot ei contribuiseræ la ruperea partidului între Maniu øi Vaida. 
L°am auzit pe Vaida în acele zile, într°un lung monolog, arætând cât de 
nefast era Titulescu pentru politica României, numindu°l grandoman, 
cheltuitor øi cu obiceiuri orientale.

Titulescu a fost îndepærtat de Rege din postul de ministru de 
Externe dupæ metoda dictatorilor, færæ preaviz. A aflat cæ fusese demis, el 
fiind bolnav la Cap Martin. La Ministerul de Externe era mare emoflie. 
Titulescu îøi avea prieteni dar øi duømani. Aceøtia lucraseræ la îndepærtarea 
lui. Erau ei care se credeau nedreptæflifli din cauza pærtinirii de care beneficiau 
protejaflii. Ministerul era în plinæ efervescenflæ. Rechemærile din posturi se 
flineau lanfl øi în schimb tofli cei ce°øi ziceau nedreptæflifli le luau locurile. De 
unde în ajun vorba lui Titulescu era lege, dupæ demiterea lui pânæ øi cei 
mai timizi fæceau cor cu cei care denunflau trædarea lui Titulescu. Cuvântul 
de ordine era cæ Titulescu fusese îndepærtat de Rege fiindcæ vindea flara 
ruøilor. Dacæ te încumetai sæ fii imparflial, spunând cæ versiunea nu era 
întemeiatæ, erai considerat ca trecut în rândul trædætorilor.

Øi de ce era Titulescu considerat ca „vândut ruøilor“? Fiindcæ væzând 
cum situaflia europeanæ se deterioreazæ, pe urma întinderii influenflei lui 
Hitler, cæuta sæ extindæ garanflia securitæflii colective, încorporând pe ruøi 
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la aceastæ garanflie. Voi reaminti textul însemnærilor lui Titulescu scrise în 
1937 øi reproduse în articolul domnului Nicolae Dianu.

Titulescu formula politica României cu experienfla lui de fæuritor 
al politicii externe a flærii în decursul anilor de dupæ Primul Ræzboi 
Mondial. Øi viitorul i°a dat dreptate. Garanflia colectivæ de care vorbea nu 
era numai aceea pe care Rusia o dædea României, dar øi aceea pe care 
România o dædea ruøilor, care în acest fel nu aveau sæ se teamæ de pætrun
derea influenflei lui Hitler în Balcani. Pacea era indivizibilæ øi aøa a fost. 
Din ziua când Titulescu a fost îndepærtat, un dezechilibru adânc s°a 
manifestat în politica flærilor Europei Orientale. Alianflele noastre tradiflio
nale erau sæ se destrame treptat øi consecinfla acestor destræmæri a fost 
punerea noastræ la discreflia politicii hitleriste, ceea ce a stârnit nu numai 
resentimentul ruøilor, dar a provocat apropierea între ruøi øi germani, 
aceøtia cæutând sæ°øi consolideze câøtigurile în Europa de Est. Øi pe spinarea 
cui s°a fæcut aceastæ apropiere? Istoria negocierilor secrete o øtie: între 
altele, pe spinarea României, ruøii luându°ne Basarabia pentru a avea øi ei 
partea lor din împærflirea zonelor de influenflæ. Regele Carol a fost 
instrumentul naiv al acestor desfæøuræri din lipsa lui de înflelegere a datelor 
istorice pe care se bizuia aøezarea noastræ naflionalæ.

Titulescu, lovit în mândria lui, s°a îmbolnævit în Elveflia. Unii spu
neau cæ fusese otrævit. Pentru asta nu era nevoie de otravæ, el væzând cum 
opera lui, construitæ de ani, fusese dærâmatæ de un rege cæruia unchiul sæu, 
Regele Carol I, îi dæduse porecla: „der Plotzliche“, altminteri zis Cel nesocotit. 
Într°adevær, cu destræmarea securitæflii colective, elementele de dezechilibru 
în politica europeanæ îøi luau întâietatea. Se precipita ræzboiul. Øi dacæ 
acesta trebuia sæ aibæ loc, oare cadrul securitæflii colective orientale, cum 
fusese imaginat de Titulescu, nu ne folosea øi în cazul unui conflict gene
ralizat, øi în cazul unei apropieri germano°ruse? Nu dædea posibilitate lui 
Titulescu sæ obflinæ odatæ mai mult de la ruøi o confirmare a recunoaøterii 
Basarabiei, provincie de care ruøii nu au nevoie dacæ nu se simt ameninflafli 
din pærflile europene sud°estice?

Politica aventuroasæ a Regelui, într°un moment când echilibrul 
european era din cele mai instabile, a fost læsatæ moøtenire guvernului 
generalului Antonescu, cu totul nepregætit pentru a face faflæ unei situaflii 
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prea grele. Angajarea în luptæ era acfliunea cea mai nesocotitæ, indiferent 
cine era sæ fie învingætorul. În ipoteza unui conflict între Germania øi 
Rusia, færæ participarea României, oare Titulescu, cu creditul pe care°l avea 
la Moscova, n°ar fi putut sæ negocieze retrocedarea Basarabiei færæ værsare 
de sânge? Dacæ nu ne e permis sæ facem ipoteze asupra unor desfæøuræri ale 
istoriei care nu s°au putut realiza, putem totuøi recunoaøte cæ lui Titulescu 
i s°a fæcut o nedreptate pe care a plætit°o flara øi dacæ i se poate face un 
singur reproø, acela e cæ, prea aplecat la negocieri în stræinætate, prins în 
angrenajul discufliilor pe teren internaflional, a neglijat sæ°øi consolideze 
situaflia politicæ internæ. Nu a putut sæ°øi formeze un partid care sæ°l susflinæ 
øi care sæ°i dea tæria de a se împotrivi adversarilor. A fost un om, dar un 
izolat, pe când politica reclamæ integrarea în mediul colectiv.

A murit înainte de vreme, færæ a putea sæ mai dea un sfat sau sæ lase 
un testament politic din depærtarea unde se retræsese. Sicriul lui, învæluit 
în drapelul naflional, aøteaptæ în cripta bisericii ruseøti din Cannes, de 
aproape douæ decenii, sæ ia drumul spre flaræ, unde øi°ar gæsi locul de 
odihnæ, amintind generafliilor de apoi cæ nafliile îøi pot apæra integrita tea 
cu arma, dar în complexitatea legæturilor internaflionale de astæzi øi°o 
pot apæra øi prin puterea cuvântului. Cuvântul în serviciul dreptului este 
øi el o armæ.

Radu R. Florescu, Nicolae Titulescu, în „Vocea Libertæflii“, an VI, nr. 67, iulie 
1959 – apud Vocile exilului, ediflie îngrijitæ de Georgeta Filitti, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1998, pp. 236–246.

NOTE

1 Øtiinfla de carte transpare din toatæ fiinfla sa. (fr.)
2 La 29 iunie 1910, Spiru Haret, ministru al Instrucfliunii øi Cultelor, comunicæ decanului 

Facultæflii de Drept din Iaøi cæ s°a admis transferul la Bucureøti al lui Nicolae Titulescu – cf. D. 
Ivænescu, Emil Popescu, N. Titulescu, profesor la Iaøi, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator 
Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, pp. 481–488.

3 În anii 2004–2005, Fundaflia Europeanæ Titulescu a inifliat øi patronat reeditarea acestui 
curs în seria „Nicolae Titulescu. Opera øtiinflificæ“. Vezi Nicolae Titulescu, Drept civil, cuvânt 
înainte de prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedintele Fundafliei Europene Titulescu; ediflie 
îngrijitæ øi postfaflæ de: prof. univ. dr. Vasile Popa; cerc. pr. dr. Mihaela Christi, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Editura All Beck, Bucureøti, 2004, 420 p.; Nicolae Titulescu, Drept civil, 
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volumele I–II, cuvânt înainte de prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedintele Fundafliei Europene 
Titulescu; vol. I, ediflie îngrijitæ øi postfaflæ de: prof. univ. dr. Vasile Popa; cerc. pr. dr. Mihaela 
Christi; vol. II, ediflie îngrijitæ øi exordiu de: prof. univ. dr. Vasile Popa, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Editura All Beck, Bucureøti, 2005, 564 p.

4 La 23 iulie 1917, Nicolae Titulescu a fost numit ministru de Finanfle în guvernul Ion I.C. 
Brætianu–Take Ionescu.

5 La 13 iunie 1920, Nicolae Titulescu este numit ministru de Finanfle în guvernul Alexandru 
Averescu–Take Ionescu.

6 20 iulie 1927.
7 Dupæ moartea Regelui Ferdinand I, la 20 iulie 1927, Regenfla – formatæ din principele 

Nicolae, patriarhul Miron Cristea øi primul preøedinte al Înaltei Curfli de Casaflie øi Justiflie, 
Gheorghe Buzdugan (din 9 octombrie 1929, Constantin Særæfleanu) – exercitæ puterile regale în 
timpul minoratului Regelui Mihai I, pânæ la întoarcerea lui Carol în flaræ, când se produce „actul 
restaurafliei“ (8 iunie 1930). 

8 G.G. Mironescu a deflinut mandatul de titular al Afacerilor Stræine în perioadele 10 noiem
brie 1928–8 iunie 1930; 13 iunie 1930–8 octombrie 1930; 10 octombrie 1930–4 aprilie 1931. 

9 Elena Lupescu (Wolf) (1899–1977). Amanta Regelui Carol II. Cæsætoritæ cu cæpitanul 
Tempeanu, a divorflat dupæ ce l°a cunoscut pe principele Carol. L°a însoflit pe acesta în exil la 
Veneflia, Milano øi apoi la Paris, unde a desfæøurat o vie activitate de readucere a principelui pe 
tron. Revenitæ în secret în flaræ (august 1930), s°a situat în fruntea camarilei regale, care a 
influenflat negativ, dar în chip decisiv, timp de un deceniu, actele de guvernare ale lui Carol II. 
Dupæ abdicarea Regelui Carol II (6 septembrie 1940), l°a însoflit în exil în Mexic øi Portugalia, 
iar la 7 iulie 1947 s°a cæsætorit cu acesta, primind titlul de Altefla Sa Regalæ principesa Elena a 
României. Înmormântatæ, alæturi de Regele Carol II, la biserica Saô Vicente din Lisabona. În 
anul 2003, ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Carol II øi ale Elenei Lupescu au fost aduse în flaræ øi 
reînhumate, separat, la Curtea de Argeø.

10 Engelbert Dollfuss (1892–1934). Jurist, om politic øi de stat austriac. A studiat dreptul 
la Universitatea din Viena. Unul dintre liderii Partidului Social°Creøtin. Cancelar al Austriei 
(20 mai 1932–25 iulie 1934). A introdus un regim autoritar. În mai 1934 a promulgat o nouæ øi 
fundamentalæ constituflie fascistæ austriacæ. S°a opus Anschluss°ului. Asasinat la Viena de naziøtii 
austrieci care au încercat o lovituræ de stat. 
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Joseph de Fontenay

„Impresiunea unanim favorabilæ produsæ în stræinætate de che
marea Excelenflei Voastre la importanta conducere a Afacerilor 
Stræine ale României“

Academia Diplomaticæ Internaflionalæ
Avenue Victor°Emmanuel III, nr. 9–11

16 iulie 1927, Paris

Domnule ministru øi dragæ coleg,
Biroul Academiei Diplomatice Internaflionale a sperat cæ°i vefli 

face o vizitæ în timpul trecerii Excelenflei Voastre prin Paris, mai ales la 
10 iunie, când a avut loc prima noastræ øedinflæ; regretæm cu atât mai mult 
cæ aceasta nu s°a întâmplat, cu cât noua dumneavoastræ funcflie væ va fline 
departe de Franfla. Cu aceastæ ocazie, væ rugæm sæ primifli felicitærile noastre 
cele mai sincere.

Impresiunea unanim favorabilæ produsæ în stræinætate de chemarea 
Excelenflei Voastre la importanta conducere a Afacerilor Stræine ale 
României, într°un moment atât de tulbure, trebuie sæ fi fost un motiv 
legitim de satisfacflie pentru Excelenfla Voastræ. Ne bucuræm pentru 
Excelenfla Voastræ øi pentru Academia Diplomaticæ Internaflionalæ, care 
are onoarea de a avea în persoana Excelenflei Voastre pe unul dintre 
vicepreøedinflii sæi.

Primifli, væ rog, domnule ministru øi dragæ coleg, asigurarea înaltei 
mele consideraflii.

Preøedinte
Ambasadorul Franflei 

 (ss) Fontenay

Excelenflei Sale domnului Titulescu
Ministru al Afacerilor Stræine al României
Bucureøti
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Scrisoare (fr.), Paris, 16 iulie 1927, Joseph de Fontenay, preøedinte al Academiei 
Diplomatice Internaflionale din Paris, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor 
Stræine al României – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 1; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ (iulie 1927–iulie 1928), partea I, volum îngrijit de George G. 
Potra, Costicæ Prodan; colaboratori: Daniela Boriceanu, Delia Ræzdolescu, Cristina 
Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, doc. nr. 24, p. 145.

Joseph de Fontenay

„Întreaga mea gratitudine, nu numai pentru acest semn de 
prefluire din partea dumneavoastræ, ci øi pentru termenii atât 
de mægulitori øi prieteneøti cu care mi°afli adus la cunoøtinflæ 
nominalizarea mea“

Ambasada Franflei pe lângæ Sfântul Scaun

Roma, 20 mai 1928
Domnule ministru,
Domnul Penescu1, colegul meu de pe lângæ Sfântul Scaun, mi°a 

înmânat, acum câteva zile, însemnele înaltei distincflii româneøti pe care o 
datorez amabilitæflii Excelenflei Voastre. Cu aceastæ ocazie, aø dori sæ væ 
exprim din nou, domnule ministru, întreaga mea gratitudine, nu numai 
pentru acest semn de prefluire din partea dumneavoastræ, ci øi pentru 
termenii atât de mægulitori øi prieteneøti cu care mi°afli adus la cunoøtinflæ 
nominalizarea mea; aø fi fericit sæ væ spun toate acestea prin viu grai, dacæ 
aø avea marele noroc sæ væ întâlnesc în Italia.

În clipa de faflæ, suntem în curs de instalare la Roma øi suntem 
copleøifli de farmecul acestui oraø în care am træit trei ani, chiar la începutul 
carierei mele øi în aceeaøi ambasadæ pe care acum o privesc din altæ 
perspectivæ! Am gæsit oraøul schimbat în bine; probabil cæ a trebuit sæ i se 
atenueze întrucâtva træsæturile de vechi oraø, dar era o necesitate ce se 
impunea o datæ cu transformarea vieflii, cæci altfel ar fi însemnat sæ interzici 
circulaflia automobilelor øi sæ°i condamni pentru totdeauna pe locuitori la 
folosirea carelor sau, mai degrabæ, a træsurilor cu un cal, care mai existæ 
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încæ, aøa cum observæm atunci când fie øi unul singur dintre aceøti 
supraviefluitori este suficient pentru a opri întreaga circulaflie pe o stradæ. 
Vaticanul ræmâne neschimbat sau, dacæ evolueazæ, o face atât de lent, încât 
o viaflæ de om nu ajunge pentru a°fli da seama. 

Binevoifli a prezenta respectuoasele mele omagii doamnei Titulescu 
øi a°i transmite toatæ prietenia sofliei mele, øi avefli bunævoinfla de a primi, 
domnule ministru, asigurarea considerafliei mele celei mai înalte, precum 
øi a întregii mele recunoøtinfle. 

 (ss) Fontenay

Scrisoare (fr.), Roma, 20 mai 1928, Joseph de Fontenay, ambasadorul Franflei pe 
lângæ Sfântul Scaun, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al 
României, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond 
Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney 
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 225, pp. 837–838.

NOTE

1 Dimitrie George Penescu (Pennescu) (1874–1938). Jurist øi diplomat român. Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Vatican (1920–1928); Stockholm, Oslo øi Copenhaga 
(1928–1930). În retragere de la 31 octombrie 1930. Membru asociat al Academiei Diplomatice 
Internaflionale (1928). Membru în Consiliul Consultativ Diplomatic (1936–1938). 
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Constantin D. Fortunescu

„Suntefli fiu al Craiovei, un fiu din cei cu care avem deplin 
drept sæ ne mândrim“

„Arhivele Olteniei“
Redacflia øi administraflia
Str. Matei Basarab 26

Redacflia
Craiova, 16 decembrie 1934

Domnule ministru,
Revista „Arhivele Olteniei“ øi Societatea „Prietenii øtiinflei“ din 

Craiova væ roagæ prin mine sæ primifli, cu mulflumirile lor recunoscætoare, 
felicitæri cordiale pentru noua strælucitæ victorie1 pe care afli repurtat°o 
zilele trecute la Liga Nafliunilor în folosul øi pentru prestigiul Neamului 
românesc. Noi nu uitæm cæ suntefli fiu al Craiovei, un fiu din cei cu care 
avem deplin drept sæ ne mândrim; urmærim cu interes toatæ spornica 
D°Voastre activitate øi luæm parte la toate bucuriile triumfurilor D°Voastre, 
care sunt astfel øi bucuriile noastre.

Sæ træifli, sænætos øi totdeauna inimos ca pânæ acum, domnule 
Titulescu.

Director al revistei A.O. øi
Preøedinte al soc. P.S.

(ss) Prof. C.D. Fortunescu

Scrisoare, Craiova, 16 decembrie 1934, Constantin D. Fortunescu cætre Nicolae 
Titulescu, Muzeul Judeflean de Istorie øi Arheologie Prahova, nr. inv. 6.4.°37 175; 
copie în AFET.

NOTE

1 La 10 decembrie 1934, la sesiunea extraordinaræ a Consiliului Societæflii Nafliunilor, 
Nicolae Titulescu a rostit un discurs în care sublinia semnificaflia politicæ a atentatelor, relaflia 
dintre revizionism øi terorism, cerând luarea de mæsuri pentru preîntâmpinarea atentatelor øi 
asasinatelor politice.
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Foøti colaboratori ai lui I.G. Duca

„Sub stæpânirea unui exagerat instinct de conservare personalæ, 
sacrificæ îndatoriri peste care niciun om care a practicat autori
tatea ministerialæ nu poate trece“

Bucureøti, 14 decembrie 1937

Scumpe amice,
Am primit scrisoarea d°tale din 12 decembrie a.c.
Niciunul din noi nu poate polemiza astæzi cu un fost coleg, care a 

uitat regulile øi uzanflele elementare ce stau la baza oricærei colaboræri 
ministeriale øi care, sub stæpânirea unui exagerat instinct de conservare 
personalæ, sacrificæ îndatoriri peste care niciun om care a practicat autori
tatea ministerialæ nu poate trece.

Nu putem însæ refuza fratelui lui Ion Duca læmuririle ce ni le cere.
De aceea, pentru d°ta øi pentru opinia publicæ doritoare azi sæ 

cunoascæ adeværul în penibilul incident ivit între d°ta øi fostul nostru 
colaborator, d. N. Titulescu, aducem urmætoarele precizæri:

Dizolvarea Gærzii de Fier a fost un act de hotærâre colectivæ a 
întregului guvern din decembrie 1933 øi nimeni dintre noi nu înflelege sæ 
se derobeze de la ræspunderile pe care fiecare în parte øi tofli laolaltæ le°am 
luat cu prilejul desævârøirii acestui act.

În ceea ce priveøte rolul pe care fiecare dintre noi l°a avut în luarea 
acestei hotærâri, dacæ nu s°ar fi produs uluitoarele destæinuiri ale dlui 
Titulescu, am fi ræspuns simplu cæ în hotærârile colective ale unui guvern 
nu se pot cæuta nici deosebiri de vederi, nici gradaflii în ræspundere.

Dar în urma acestor destæinuiri, care desfigureazæ atât de grav 
faptele, ne vedem silifli sæ precizæm împrejurærile care au dus la mæsura 
dizolværii.

Este exact cæ unul din punctele programatice ale Partidului Naflional 
Liberal în 1933 a fost stævilirea øi reprimarea tuturor exceselor extremiste, 
fie de stânga, fie de dreapta, în care am væzut øi vedem øi azi o ameninflare 
a ordinei øi a legalitæflii în stat.
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Pentru reamintirea acestui adevær nu era nevoie nici de dosare, nici 
de colecflii de ziare, nici de reproduceri de conversaflii particulare, cæci 
atitudinea øi preocupærile partidului nostru în aceastæ privinflæ au fost øi au 
ræmas clare øi binecunoscute de întreaga flaræ.

Odatæ instalat la cârmæ, guvernul s°a græbit sæ ia în considerare 
mæsurile cuvenite pentru punerea în aplicare a programului sæu.

Este exact cæ au fost între noi discufliuni: ele au avut însæ de obiect 
numai natura øi aplicarea mæsurilor ce urmau sæ fie luate.

Aceste discufliuni au urmat mai multe zile.
La sfârøitul lor, am fost unanimi – de la preøedintele Consiliului 

pânæ la cel mai tânær dintre miniøtri – de a nu dizolva Garda de Fier, ci de 
a trece de îndatæ la punerea în executare a unui program de duratæ având 
de scop dezintoxicarea øi disciplinarea tineretului.

Iatæ care a fost hotærârea guvernului.
A doua zi dupæ luarea acestei hotærâri, am fost chemat de Ion Duca. 

Øeful nostru ne°a comunicat:
° cæ d. Titulescu nu împærtæøeøte solufliunea adoptatæ de guvern;
° cæ d. Titulescu cere dizolvarea Gærzii de Fier, ca o solufliune 

reclamatæ imperios de necesitæflile politicii externe;
° cæ færæ aceastæ dizolvare, d. Titulescu se vede silit sæ demisio neze – 

øi irevocabil – din guvern.
Ion Duca a fæcut tot ce i°a stat în putinflæ pentru ca sæ determine pe 

d. Titulescu sæ renunfle la punctul sæu de vedere.
Demersurile sale au fost însæ zadarnice.
Cum demisiunea dlui Titulescu ar fi creat – în împrejurærile 

internaflionale de atunci – dificultæfli de nedorit, Duca s°a væzut silit sæ 
cedeze stæruinflelor sale.

Astfel a fost dizolvatæ Garda de Fier.
Câteva zile dupæ executarea actului de dizolvare, Duca se præbuøea 

sub gloanflele ræzbunærii, pe peronul gærii din Sinaia.
Iatæ faptele, în desfæøurarea lor.
Ai d°tale cu cele mai afectuoase simfliminte.
(ss.) Gh. Tætærescu, dr. C. Angelescu1, Victor Antonescu, Ion Inculefl2, 

Ion Nistor3, Alex. Lapedatu, D. Iuca4, G. Cipæianu5, C.D. Dimitriu6, 
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R. Franasovici7, Victor Iamandi, I. Manolescu°Strunga8, N. Budurescu9, 
M. Neguræ10, N. Maxim11.12

Scrisoare deschisæ, Bucureøti, 14 decembrie 1937, foøti colaboratori ai lui I.G. 
Duca cætre Grigore G. Duca, în „Universul“, 16 decembrie 1937.

NOTE

1 Constantin Angelescu (1869–1950). Medic, diplomat, om politic øi de stat român. Studii 
universitare în Franfla. Doctor în medicinæ la Paris (1897). Profesor øi director al Clinicii 
chirurgicale a Facultæflii de Medicinæ din Bucureøti. Membru marcant al Partidului Naflional 
Liberal. Deputat. Senator. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Washington (1 octom
brie 1917–25 martie 1918). Membru al Consiliului Naflional al Unitæflii Române de la Paris. 
Membru al delegafliei române la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). Preøedinte al 
Consiliului de Miniøtri (29 decembrie 1933–3 ianuarie 1934). Ministru în mai multe rânduri: al 
Lucrærilor Publice (4 ianuarie 1914–11 decembrie 1916); al Cultelor øi Instrucfliunii (12 de
cembrie 1918–12 septembrie 1919); al Instrucfliunii (9 ianuarie 1922–27 martie 1926; 22 iunie 
1927–3 noiembrie 1928; 2 octombrie 1934–29 august 1936); al Instrucfliunii, Cultelor øi Artelor 
(14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–1 octombrie 1934); al Educafliei Naflionale 
(29 august 1936–14 noiembrie 1937; 17 noiembrie–28 decembrie 1937); ministru secretar de 
stat (10 februarie–30 martie 1938). Consilier regal (1938–1940). Preøedinte al Ligii Culturale 
(1941–1947). Preøedinte al Academiei de Øtiinfle din România (1941–1948). Membru de onoare 
al Academiei Române (24 mai 1934). Repus în drepturi (3 iulie 1990) ca membru de onoare al 
Academiei Române. Mort în închisoare, la Sighet.

2 Ion Inculefl (1884–1940). Fizician, om politic øi de stat român. Studii la Chiøinæu, Juriev øi 
Petrograd. A desfæøurat o intensæ activitate pentru unirea Basarabiei cu România, ca preøedinte 
al Sfatului fiærii (21 noiembrie 1917–27 martie 1918) øi preøedinte al Republicii Democratice 
Moldoveneøti (2 decembrie 1917–27 martie 1918). Dupæ realizarea unirii (27 martie 1918), a 
reprezentat interesele Basarabiei în guvern cu rangul de ministru de stat. Deputat øi senator în 
toate guvernele perioadei 1919–1938. În 1923 intræ în rândurile Partidului Naflional Liberal, 
devenind unul dintre membrii marcanfli ai acestuia (anterior fæcuse parte din Partidul Socialist 
Revoluflionar; Partidul fiærænesc din Basarabia). De mai multe ori ministru: ministru de stat 
(1918–1920); ministru al Sænætæflii øi Ocrotirilor Sociale (1927–1928); ministru de Interne 
(1933–1936); vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri (1936–1937); ministru al Lucrærilor 
Publice øi Comunicafliilor (1937). Membru titular al Academiei Române (10 octombrie 1918). 

3 Ion Nistor (1876–1962). Istoric, om politic øi de stat român. Licenfliat în litere øi filosofie 
al Universitæflii din Cernæufli (1902). Doctor în istorie al Universitæflii din Viena. Membru al 
Academiei Române (19 mai 1915). Desfæøoaræ o susflinutæ activitate pentru unirea Bucovinei cu 
România. Membru al Consiliului Naflional Român din Cernæufli (25 noiembrie 1918). Participant 
la Congresul general al Bucovinei (28 noiembrie 1918). Organizeazæ activitatea Universitæflii din 
Cernæufli, unde a fost profesor øi de mai multe ori rector. Activitate øtiinflificæ prodigioasæ în 
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domeniul istoriei. Fondator øi preøedinte al Partidului Democrat al Unirii din Bucovina (1919). 
Deputat. Senator. În 1923, partidul sæu fuzioneazæ cu Partidul Naflional Liberal. De mai multe 
ori ministru: ministru de stat (18 decembrie 1918–12 septembrie 1919; 27 septembrie–
28 noiembrie 1919; 1 decembrie 1919–13 martie 1920; 13 martie–2 mai 1920; 19 ianuarie 
1922–27 martie 1926; 14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–9 ianuarie 1934); al 
Lucrærilor Publice (21 iunie 1927–3 noiembrie 1928); al Muncii (la Ministerul Muncii øi 
Ocrotirii Sociale) (9 iunie–1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934–23 septembrie 1935; 29 august 
1936–14 noiembrie 1937; 17 noiembrie–28 decembrie 1937); al Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirii 
Sociale (23 septembrie 1935–29 august 1936); al Cultelor øi Artelor (24 noiembrie 1939–11 mai 
1940); ministru secretar de stat (28 iunie–4 iulie 1940). Membru al Consiliului superior naflional 
al Frontului Renaøterii Naflionale. Profesor la Universitatea din Bucureøti. Arestat øi întemniflat 
la Sighet (1950). Eliberat în 1955. 

4 Dumitru Iuca (1882–1940). Jurist, om politic øi de stat român. Avocat în Baroul de Vlaøca. 
Membru al Partidului Naflional Liberal. Prefect al judeflului Vlaøca. Primar al oraøului Giurgiu. 
Subsecretar de stat la Ministerul de Interne (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–
1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934–29 august 1936). Ministru de Interne (29 august 1936–
23 februarie 1937). Ministru secretar de stat (23 februarie 1937–7 aprilie 1937). 

5 Gheorghe Cipæianu (1878–1957). Economist, agronom, om politic øi de stat român. 
Specialist în domeniul agronomiei. A urmat cursurile Øcolii Superioare de Agriculturæ de la 
Heræstræu, absolvitæ în 1889. Apoi a studiat la Institutul Agronomic øi Facultatea de Øtiinfle din 
Leipzig, unde øi°a luat øi doctoratul. Membru al Partidului Naflional Liberal (1910). Consilier 
economic la Ministerul de Ræzboi (1916–1917). Prefect al judeflului Neamfl (1918). Secretar 
general la Ministerul Agriculturii øi Domeniilor (1918–1919). Director general al Casei Centrale 
a Cooperafliei øi Împroprietæririi (1920–1922). Deputat øi senator (1922–1926). Subsecretar de 
stat la Ministerul Agriculturii øi Domeniilor (13 decembrie 1923–27 martie 1926; 6–20 iunie 
1927; 21 iunie 1927–3 noiembrie 1928). Ministru al Agriculturii øi Domeniilor (14 noiembrie 
1933–3 ianuarie1934; 5 ianuarie–26 februarie 1934). Membru în Consiliul Superior al Apelor 
øi în Consiliul Superior al Agriculturii (1937). Arestat øi întemniflat la Sighet (1950). Eliberat în 
1955.

6 Constantin D. Dimitriu (1872–1945). Jurist român. Licenfliat în drept (1894) øi în litere øi 
filosofie (1895) al Universitæflii din Bucureøti. Membru al Partidului Naflional Liberal. Deputat. 
Senator. Ministru al Comunicafliilor (4–20 iunie 1927; 21 iunie 1927–3 noiembrie 1928). 
Ministru al Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirilor Sociale (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 
5 ianuarie–26 februarie 1934). Prefect al judeflului Dâmbovifla. Vicepreøedinte al Institutului 
Naflional de Øtiinfle Administrative. Vicepreøedinte al Senatului. Preøedinte al Senatului (15 no
iembrie 1935–18 noiembrie 1936).

7 Richard Franasovici (1883–1964). Jurist, diplomat, om politic øi de stat român. Licenfliat al 
Facultæflii de drept din Bucureøti. Magistrat. Avocat. Membru al Partidului Conservator; al 
Partidului Conservator°Democrat (dupæ 1908). Deputat (din 1919). Director al ziarului 
„L’Indépendance Roumaine“. Subsecretar de stat la Ministerul de Interne (30 octombrie 1923–
20 octombrie 1924; 21 iunie 1927–3 noiembrie 1928). Ministru al Lucrærilor Publice øi 
Comunicafliilor (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie 1934–18 noiembrie 1937). 
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Ministru de Interne (18 noiembrie–28 decembrie 1937). Apropiat al camarilei lui Carol al II°lea. 
Ambasador al României la Varøovia (1 mai 1938–30 august 1939) øi Paris (30 august 1939–15 
octombrie 1940). Cofondator, împreunæ cu Gheorghe Tætærescu, al Partidului Naflional Liberal 
(dizident) (decembrie 1944). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Berna 
(1 iulie 1945–14 martie 1946). Reprezentant politic al guvernului român la Londra (februarie 
1946–noiembrie 1947). Membru al delegafliei române la Conferinfla de Pace de la Paris (1946). 
Îøi dæ demisia din postul diplomatic ocupat (6 noiembrie 1947). La 20 februarie 1948 i se retrage 
cetæflenia românæ. 

8 Ion Manolescu°Strunga (1899–1951). Economist, om politic øi de stat român. Studii 
universitare la Viena øi Berlin. Doctor în øtiinfle economice (1910). Membru al Partidului 
Naflional Liberal. Deputat. Subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii øi Domeniilor (14 no
iem brie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–1 octombrie 1934). Ministru al Industriei øi 
Comerflului (5 octombrie 1934–1 august 1935). Ministru secretar de stat (17 noiembrie–
28 decembrie 1937). Arestat øi întemniflat în 1950 la Sighet, unde moare un an mai târziu.

9 Nicolae Budurescu (1888–1974). Jurist, publicist, om politic român. Licenfliat în litere 
(Bucureøti); licenfliat în drept (Bucureøti). Avocat în Baroul de Ilfov. Membru al Partidului 
Naflional Liberal. Apropiat al lui I.G. Duca. Deputat (din 1919). Secretar general al Ministerului 
Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirii Sociale (1924) øi al Ministerului de Interne (1927–1928). 
Subsecretar de stat la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 
5 ianuarie–4 iunie 1934). Membru al Consiliului superior naflional al Frontului Renaøterii 
Naflionale (1939). 

10 Mihail Neguræ (1890–1944). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat în drept (Iaøi). 
Membru marcant al Partidului Naflional Liberal. Deputat (din 1919). Prefect al judeflului Vaslui 
(1922). Subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii øi Domeniilor (14 noiembrie 1933–3 
ianuarie 1934; 5 ianuarie 1934–5 iunie 1934; 2 octombrie 1934–29 august 1936). Ministru al 
Cooperafliei (la Ministerul Agriculturii øi Domeniilor) (29 august 1936–14 noiembrie 1937; 17 
noiembrie–28 decembrie 1937). 

11 Nicolae Maxim (1883–1939). Jurist, ziarist, om politic român. Licenfliat în drept (Iaøi). 
Membru al Partidului Naflional Liberal. Prim°redactor la ziarele liberale: „Miøcarea“ (Iaøi); 
„Dreptatea“ (Chiøinæu). Director al ziarului „Viitorul“. Deputat. Senator. Secretar general al 
Ministerului Muncii øi Ocrotirii Sociale (1922). Subsecretar de stat la Ministerul Muncii, 
Sænætæflii øi Ocrotirii Sociale (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–4 iunie 1934). 
Membru al Consiliului superior naflional al Frontului Renaøterii Naflionale. 

12 Ziarul „Universul“ preciza cæ respectiva scrisoare n°a fost semnatæ de Dinu Brætianu, 
ministru de Finanfle; Victor Slævescu, subsecretar de stat la Finanfle; Gh. Assan, subsecretar de 
stat la Industrie; Al. Popescu°Necøeøti, subsecretar de stat la Culte øi Arte, øi Savel Rædulescu, 
subsecretar de stat la Externe.
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A.F. Frangulis

„Academia noastræ væ va asculta cu realæ plæcere“

15 martie 1928, Paris
Dragul meu coleg,
Potrivit deciziei Academiei Diplomatice Internaflionale din 10 iunie 

1927, îmi permit a væ ruga, în numele Biroului, sæ binevoifli a accepta sæ 
prezentafli, într°una din viitoarele øedinfle ale Academiei noastre, o comu
nicare asupra unui subiect ce°l vefli gæsi pe lista de la pagina 10 øi urmætoarele 
din primul nostru Buletin.

Cunosc înalta dumneavoastræ competenflæ în chestiunile de ordin 
internaflional øi sunt convins cæ Academia noastræ væ va asculta cu realæ 
plæcere tratând – cu întreaga autoritate de care væ bucurafli – unul din 
aceste subiecte sau orice chestiune asemænætoare de ordin diplomatic. 

Mulfli dintre colegii noøtri academicieni au binevoit deja a alege 
un subiect øi ne°ar face mare plæcere dacæ øi dumneavoastræ afli proceda la 
fel. În ciuda numeroaselor preocupæri ce avefli, speræm ca vastele dumnea
voastræ cunoøtinfle sæ væ permitæ a trata una din aceste chestiuni la o datæ 
ce væ rugæm a binevoi sæ o fixafli.

Mulflumindu°væ anticipat, în numele membrilor Biroului øi al 
meu, væ rog sæ primifli, dragul meu coleg, asigurarea înaltei mele conside
rafliuni øi a sentimentelor mele celor mai devotate.

Secretar general pe viaflæ
Fost ministru al Greciei

(ss) A.F. Frangulis

Scrisoare (fr.), Paris, 15 martie 1928, A.F. Frangulis, secretar general al Academiei 
Diplomatice Internaflionale, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine 
al României – ANIC, Fond Titulescu Nicolae, vol. 5, f. 1; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ (iulie 1927–iulie 1928), partea a II°a, volum îngrijit 
de George G. Potra, Costicæ Prodan; colaboratori: Daniela Boriceanu, Delia 
Ræzdolescu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, 
doc. nr. 244, pp. 571–572.
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A.F. Frangulis

„Ne°afli dat suficiente dovezi de interes pentru a nu mai cere de 
la dumneavoastræ un efort suplimentar“

Academia Diplomaticæ Internaflionalæ
Place de la Fusterie nr. 9 øi 11
Geneva

[Geneva], 26.XII.1940
Dragul meu preøedinte øi prieten,
Tocmai m°am întors de la Vichy øi am gæsit telegrama dumneavoastræ. 

Nu avefli nicio contribuflie de værsat Academiei. Afli fæcut suficient pentru 
ea cât timp v°afli aflat la putere øi ne°afli dat suficiente dovezi de interes 
pentru a nu mai cere de la dumneavoastræ un efort suplimentar.

În orice caz, væ mulflumesc øi sper cæ vom avea plæcerea de a væ 
primi în frumoasa „Villa mon Repos“ – pusæ la dispoziflia noastræ de 
autoritæfli – cu ocazia viitoarei dumneavoastræ treceri prin Geneva. Ne vom 
instala acolo spre luna februarie øi un mare numær dintre colegii noøtri care 
locuiesc în Elveflia vor participa la lucrærile noastre.

Vichy, dupæ cum îmi spunea spiritual un coleg care locuieøte acolo, 
are o atmosferæ particularæ, care fline în acelaøi timp de cruciade øi de viespar 
de intrigi! „Vicisitudinile“ de care se vorbeøte mult acolo, minciunile ce 
abundæ dau impresia unor flecæreli nenumærate din holul unei gæri, în 
aøteptarea unui tren care nu pleacæ niciodatæ!

Acest ræzboi uluitor ne va permite sæ vedem totul. Ceea ce îl carac
terizeazæ este incertitudinea scopurilor de atins øi incertitudinea mijloacelor 
pentru a le atinge. În aøteptare, toatæ lumea – voluntar sau involuntar – dæ 
apæ la moaræ domnului Stalin. Ne aflæm într°un tren pentru care nimeni 
nu°øi asumæ responsabilitatea de a°l pune în miøcare, cæruia nimeni nu°i 
comandæ viteza; tofli sunt însæ siguri de un lucru, færæ a°l putea împiedica: 
catastrofa finalæ.

În aceste ore grave, pe care le traverseazæ continentul nostru, nu s°a 
øtiut sæ se dea popoarelor decât sæ aleagæ între ciumæ øi holeræ, færæ a le 
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putea oferi o stare de mijloc mai liniøtitoare. Dupæ ce am fundamentat 
pacea, timp de un sfert de secol, pe inflaflia de pacte, se încearcæ un remediu 
prin distrugerea universalæ a tuturor bogæfliilor acumulate øi se promite 
muribunzilor paradisul terestru de mâine…

Datoria noastræ a tuturor este totuøi de a ne strædui sæ contribuim 
la ieøirea lumii din acest fægaø øi sæ ne stræduim, în mæsura mijloacelor 
noastre, sæ creæm o ordine a lucrurilor mai conformæ cu rafliunea care, sunt 
convins, împotriva a tot ceea ce se întâmplæ, va sfârøi prin a triumfa.

În pragul Noului An, væ doresc fericire øi sænætate.
Al dumneavoastræ cu deosebitæ cordialitate,

(ss) A.F. Frangulis

Scrisoare (fr.), Geneva, 26 decembrie 1940, A.F. Frangulis, secretar general al 
Academiei Diplomatice Internaflionale, cætre Nicolae Titulescu – AMAE, Fond 77/
T.34, vol. 15.

A.F. Frangulis

A fost, poate, cel mai mare diplomat al timpului sæu

Eminentul diplomat român este unul dintre fondatorii Academiei 
Diplomatice Internaflionale. Dacæ timpurile de azi înlesnesc înflelegerea 
marii personalitæfli a acestui om, pentru noi, cei care l°am cunoscut øi 
urmærit în timpul vieflii øi care am putut înflelege de atunci ideile sale, este 
un motiv de mândrie cæ în cadrul Academiei memoria sa este pæstratæ cu 
veneraflia cuvenitæ. Spiritul lui Titulescu este omniprezent øi marcheazæ 
profund activitæflile Academiei Diplomatice Internaflionale.

L°am cunoscut în 1921, la reuniunea din 13 iunie a Ligii Nafliunilor, 
unde venise ca ministru de Finanfle al României. Ne°am legat printr°o 
strânsæ prietenie, care a durat pânæ la moartea lui. Activitatea lui Titulescu 
a continuat la Londra, ca ambasador1 al României øi, apoi, la Bucureøti, 
unde fusese numit ministru de Externe. Chiar în aceastæ calitate Titulescu 
îøi pæstrase postul de la Londra øi îi plæcea sæ glumeascæ adeseori, spunând 
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cæ ministrul Afacerilor Externe al României era nemulflumit de ministrul 
României la Londra.

Ceea ce caracterizeazæ personalitatea acestui mare om politic erau 
calitæflile intelectuale øi morale cu totul excepflionale.

În 1940, l°am væzut pentru ultima oaræ la Hôtel du Palais din 
Biarritz. Vorbeam despre evenimentele tragice din acea epocæ. Titulescu 
mi°a arætat paøaportul sæu diplomatic, pe care erau înscrise zece persoane. 
Urma sæ plece împreunæ cu ele în Brazilia, dar ministrul de Externe al 
Spaniei, un colonel, în ciuda tuturor vizelor diplomatice, l°a împiedicat pe 
Titulescu sæ treacæ frontiera spaniolæ. Am asistat la aceastæ scenæ tristæ. 
Bolnav, abætut, dar pæstrându°øi superba sa inteligenflæ pânæ în ultima clipæ 
a vieflii, Titulescu s°a retras la Cannes.

Mæ gândesc adesea øi astæzi la geniul diplomatic al lui Titulescu. 
Era un foarte mare jurist øi avea øi viziunea viitorului întocmai ca 
Talleyrand2. Dacæ Europa ar fi flinut seama de politica pe care o preconiza 
el, desigur cæ alta ar fi fost soarta ei. Titulescu, care°øi iubea flara mai presus 
de orice, a spus odatæ: „Se zice despre mine cæ sunt ministrul Europei. Din 
pæcate nu sunt“.

Pæstrez amintirea lui Titulescu ca pe aceea a unui mare prieten øi°mi 
pare bine cæ am fost printre cei care au susflinut alegerea øi realegerea lui ca 
preøedinte al Ligii Nafliunilor. Nimeni pânæ azi nu a avut onoarea de a fi 
de douæ ori preøedinte al unui asemenea for. A fost, poate, cel mai mare 
diplomat al timpului sæu.

A.F. Frangulis, A fost, poate, cel mai mare diplomat al timpului sæu, în „Lumea“, 
an IV, nr. 11 (125), 10 martie 1966, p. 22.

NOTE

1 Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra.
2 Charles Maurice de Talleyrand°Périgord, prinfl de Bénévent (1754–1838). Diplomat øi om 

politic francez. Ministru de Externe în timpul Directoratului, Consulatului, Imperiului øi 
Restaurafliei. A reprezentat Franfla la Congresul de la Viena (1814–1815), reuøind sæ frâneze 
tendinflele de expansiune ale Prusiei øi Rusiei. 
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A.F. Frangulis

„Europa a pierdut în Nicolae Titulescu pe unul dintre cei mai 
mari slujitori ai sæi“

Delegaflia românæ [la Conferinfla de Pace de la Paris din 1919–1920 – 
n. V.M.] avea un membru care meritæ o menfliune specialæ: dl Nicolae 
Titulescu. Înalt, mai degrabæ urât…, el avea o inteligenflæ remarcabilæ øi 
era un strælucit orator; era, totodatæ, un om de inimæ; a fost prietenul meu 
cel mai apropiat pânæ la moartea sa, care a survenit în 1941. L°am cunoscut 
la Consiliul Societæflii Nafliunilor când, la 25 iunie 1921, pledam pentru 
realipirea Epirului de Nord la Grecia… Dl Titulescu a fost de douæ ori 
preøedintele Societæflii Nafliunilor; avea un prestigiu imens øi obflinea 
admiraflia tuturor colegilor sæi; farmecul øi spiritul lui dezarmau chiar øi pe 
adversari. Personalitatea sa domina uneori adunærile øi fæcea sæ se uite 
dimensiunile statului pe care°l reprezenta… Competifliile oratorice pe care 
le°a avut cu contele Apponyi în Consiliul Societæflii Nafliunilor, cu ocazia 
problemei „optanflilor“ unguri, au fost atât de extraordinare încât amintirea 
lor va ræmâne mereu vie în memoria acelora ce au avut privilegiul de a le fi 
fost martor.

Contele Apponyi øi dl Titulescu aveau un respect imens unul pentru 
altul. I°am væzut lucrând împreunæ nu numai la Societatea Nafliunilor, ci 
øi la Academia Diplomaticæ Internaflionalæ, printre ai cærei fondatori s°au 
numærat. În cursul unei øedinfle a Academiei, contele Apponyi, care vorbise 
îndelung færæ a se folosi de nicio notiflæ, deøi trecuse de 86 ani, era foarte 
transpirat; întorcându°se atunci spre Titulescu, i°a zis: „încep sæ îmbætrâ
nesc“. Odatæ øedinfla terminatæ, Titulescu l°a ajutat sæ°øi punæ paltonul…

Când [Titulescu – n. V.M.] a fost numit ministru la Londra, nu 
vorbea englezeøte, dar stræduindu°se sæ învefle în fiecare zi câte o sutæ de 
cuvinte, a reuøit destul de repede sæ vorbeascæ curent englezeøte. Îi plæcea 
sæ aminteascæ urmætoarea expresie pe care Eduard VII1 o spunea uneori 
unuia dintre aghiotanflii sæi: „Dv. vorbifli cu curaj în limbi stræine“.

Atunci când a fost numit ministru de Externe øi, ca urmare, a 
trebuit sæ se întoarcæ la Bucureøti, el explica interlocutorilor sæi londonezi: 
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„Titulescu, ministru de Externe, este nemulflumit de Titulescu, ministru la 
Londra“… Sosit la Roma, în octombrie 1930, pentru a participa la sesiunea 
Academiei Diplomatice Internaflionale, Titulescu îi spunea lui [Nicolae 
Petrescu – n. V.M.] Comnen – care era atunci ministru al României pe 
lângæ Sf. Scaun: „Existæ aici un fals Titus2 – acela sunt eu, øi un fals Comnen 
– acela suntefli dvs.“. În adevær, dl Comnen, al cærui nume adeværat era 
Petrescu, îøi adæugase numele de Comnen, ceea ce amintea istoria Bizanflu
lui.3 Lui Titulescu îi plæcea sæ°øi tachineze colaboratorii, dar îi stima, cæci, 
în ciuda originilor lui modeste, datoritæ valorii sale, el a devenit unul dintre 
cei mai buni diplomafli ai flærii sale. […].

A cæutat, la Geneva, prietenia dlui Litvinov. În acest scop, a oferit 
în onoarea lui [Litvinov – n. V.M.] un dejun într°un mare restaurant, la 
Talloires, lângæ Annecy. În timpul dejunului, dl Litvinov, foarte în vervæ, 
a promis omului de stat român sprijinul sæu în politica de apropiere øi de 
înflelegere cu România.4 Dl Titulescu mi°a citit într°o zi raportul pe care 
l°a trimis atunci Regelui Carol, raport aproape profetic, prevæzând cel de°al 
Doilea Ræzboi Mondial.

Dl Titulescu s°a dus, apoi,5 la proprietatea sa de la Cap Martin, pe 
Coasta de Azur. Acolo a aflat, la radio, øtirea despre destituirea sa. A fost 
foarte afectat, deøi cunoøtea, din acte precedente, frecventele ingratitudini 
regale…

Dl Titulescu îl detesta pe dl Pierre Laval. Îl numea „omul cu cravatæ 
albæ øi dinfli negri“. Când Pierre°Étienne Flandin6 i°a succedat lui Pierre 
Laval, la Quai d’Orsay, primul a venit într°o zi, împreunæ cu dna Flandin, 
la mine la dejun. Cu acea ocazie øi°a exprimat nedumerirea asupra unor 
cuvinte pe care i le spusese chiar în acea zi la Quai d’Orsay, dl Titulescu. 
El îi zisese dlui Flandin: „fiin mult la dv., pentru multe motive, dar mai 
ales pentru cæ purtafli o cravatæ neagræ“. Dl Flandin nu înflelesese aluzia la 
cravata albæ a dlui Laval, predecesorul sæu. […].

Întrebând pe ofiflerul spaniol însærcinat cu controlul [paøapoartelor – 
n. V.M.] în ce constæ incidentul [care flinea în loc convoiul de maøini la 
punctul de control], el mi°a explicat cæ dl Titulescu a vrut sæ treacæ frontiera 
cu o duzinæ de persoane care figurau pe paøaportul sæu diplomatic; pærân
du°i°se neobiønuit de mare numærul de persoane, [ofiflerul] a cerut de la 
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Madrid, telefonic, instrucfliuni øi de la Ministerul de Externe; colonelul 
Beybeder s°a opus trecerii lui Titulescu, date fiind legæturile sale cu URSS.

Diplomatul român a protestat vehement invocând viza diplomaticæ 
øi imunitæflile sale, dar colonelul Beybeder a ræspuns cæ „în timp de ræzboi 
imunitæflile [diplomatice] nu erau decât niøte simple favoruri“. Øi astfel, 
acest mare european a fost respins de la frontiera spaniolæ. S°a dus atunci 
la Cannes, unde avea sæ moaræ peste puflin timp.

Acest afront a avut consecinfle grave pentru dl Titulescu prin faptul 
cæ el trimisese deja în Portugalia un întreg vagon conflinând toate arhivele 
sale, în special documente secrete de o valoare inestimabilæ, minutele 
Conferinflei de Pace din 1919–1920, note personale, precum øi alte docu
mente importante. Dl Titulescu a crezut cæ trebuie sæ°i telegrafieze ambasa
dorului Marii Britanii la Lisabona, Sir Raynald Cambell7; acesta a luat în 
posesiune tot ceea ce se gæsea în vagon, dar, de atunci, a fost imposibil sæ 
se regæseascæ urmele preflioaselor arhive. […].

La un dejun la dna Geneviève Tabouis, am întâlnit pe dl Ralea8, 
fost colaborator9 al dlui Titulescu; el a afirmat cæ, în pofida schimbærilor 
de regim, memoria lui Nicolae Titulescu a ræmas vie în inimile tuturor 
românilor, indiferent de opiniile lor politice; el a adæugat cæ una dintre 
cele mai mari stræzi din Bucureøti poartæ numele sæu øi cæ tocmai se adunau 
fondurile necesare ridicærii unei statui. […].

L°aø considera drept un reprezentant excepflional al speciei umane, 
în special prin calitæflile sufletului øi inteligenflei… Se poate spune cæ 
Europa a pierdut, în Nicolae Titulescu, pe unul dintre cei mai mari sluji
tori ai sæi.

Viorica Moisuc, Un mare slujitor al Europei, în „Magazin Istoric“, an XVI, nr. 6 
(183), iunie 1982, pp. 18–20.

NOTE

1 Eduard VII (1841–1910). Rege al Marii Britanii øi Irlandei (1901–1910). A dus o politicæ 
francofilæ, având o influenflæ determinantæ asupra politicii Angliei øi asupra încheierii Antantei 
cordiale (1904). Înlæturat de la putere de mama sa, Regina Victoria. 

2 Titus sau Tit erau diminutive date lui Titulescu în cercurile diplomatice internaflionale.
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3 Aluzia la dinastia de împærafli bizantini a Comnenilor (sec. XII–XIII).
4 Un øir întreg de inexactitæfli, exageræri øi grave inadvertenfle. Relatærile lui Nicolae Titulescu 

øi Maksim Maksimovici Litvinov contrazic flagrant aceste afirmaflii ale lui A.F. Frangulis, chiar 
dacæ afirmafliile diplomatului român øi ale diplomatului sovietic sunt departe de a fi identice.

5 Inexact. Întâlnirea de la Talloires a avut loc la 28 mai 1937, iar demiterea lui Nicolae 
Titulescu la 29 august 1936.

6 Pierre°Étienne Flandin (1889–1958). Om politic øi de stat francez. Preøedinte de Consiliu 
(8 noiembrie 1934–31 mai 1935). Vicepreøedinte al Camerei Deputaflilor (1928–1929). În mai 
multe rânduri ministru: Comerfl øi Industrie (1929–1930); Finanfle (1931–1932); Buget (1932). 
A avut un rol important în elaborarea øi adoptarea reglementærilor aeriene internaflionale, ca øi în 
adoptarea unor utile reforme interne. Ministru de Externe (14 ianuarie–4 iunie 1936). A con
damnat categoric ocuparea zonei demilitarizate renane, fie în Consiliul Societæflii Nafliunilor, fie 
în convorbirile cu membrii altor cabinete, în primul rând cel britanic. 

7 Corect Sir Roland Campbell.
8 Mihail D. Ralea (1896–1964). Sociolog, psiholog, eseist, om politic øi de stat român. Studii 

universitare la Iaøi øi Paris. Doctor în filosofie (1923) øi doctor în drept. Profesor universitar la 
Iaøi øi Bucureøti. Director al revistei „Viafla Româneascæ“ (din 1933). A læsat lucræri de referinflæ 
în domeniile psihologiei øi sociologiei. Membru marcant al Partidului Naflional fiærænesc (aripa 
de stânga). Øeful Organizafliei PNfi din judeflul Fælciu. Deputat (1928, 1932). Vicepreøedinte al 
Camerei Deputaflilor. În 1938 a înfiinflat Partidul Socialist fiærænesc. Ministru: Muncæ øi 
Asiguræri Sociale (1938–1939); Muncæ (1939–1940); Arte (1945–1946). Ministru al României 
în SUA (5 august 1946–29 mai 1948). Vicepreøedinte al Prezidiului Marii Adunæri Naflionale. 
Preøedinte al Comisiei Naflionale a României pentru Unesco. Membru titular activ al Academiei 
Române (1 noiembrie 1948). 

9 Mihail Ralea nu a fost niciodatæ colaborator direct al lui Nicolae Titulescu. Afirmaflia lui 
A.F. Frangulis are în vedere, poate, calitatea de deputat a lui Mihail D. Ralea, ca membru al 
Partidului Naflional fiærænesc, Nicolae Titulescu fiind ministru de Externe în mai multe rânduri, 
inclusiv în cabinete ale Partidului Naflional fiærænesc.
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