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Ca român, 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 înæuntru.
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 plina lui suveranitate, 

normele cele mai bune pentru pæstrarea unitæflii noastre naflionale.

Nicolae Titulescu
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Grigore Gafencu

„Îfli voi pæstra întotdeauna tot respectul, toatæ recunoøtinfla øi 
toatæ dragostea mea“

5.XII.[19]30
 
 Iubite domnule ministru,  
 Aci alæturat vei gæsi textul unui discurs parlamentar1 care a reuøit, 
pentru câteva clipe, sæ atragæ atenflia unor oameni politici asupra situafliei 
noastre externe. Nu øtiu dacæ vei aproba toate concluziunile, în special cele 
privitoare la Rusia. Sunt convins însæ cæ vei aproba îngrijorarea care m°a 
hotærât sæ îndemn Parlamentul sæ se ocupe din când în când cu probleme 
serioase. E inutil sæ insist asupra cunoøtinflelor øi a ideilor pe care fli le 
datorez d°tale øi pentru care îfli voi pæstra întotdeauna tot respectul, toatæ 
recunoøtinfla øi toatæ dragostea mea.  
 Særutæri de mânæ doamnei Titulescu. Cele mai bune sentimente 
din partea sofliei mele pentru d°voastræ amândoi.  
 Al d°tale devotat

(ss) Grigore Gafencu

Scrisoare, 5 decembrie 1930, Grigore Gafencu, deputat, 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. 
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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. 361, p. 1 063.

NOTE

1 fiinut în Camera Deputaflilor la 3 decembrie 1930.

Grigore Gafencu

„A reuøit sæ puie cu desævârøire mâna pe politica noastræ 
externæ“

1932. […]. În ce priveøte miniøtrii din afaræ, sprijinul pe care îl pot 
da conducerii politicii noastre externe e foarte redus. La Londra, nu aveam 
decât un însærcinat de afaceri, amabil, dar mediocru. Titulescu pæstreazæ 
acest post lucrativ sub umbra aripelor sale; dar, fie cæ îl ocupæ în mod 
efectiv, fie cæ øi°l rezervæ din depærtare, influenfla sa în Anglia e micæ øi nu 
întrece bunele relaflii personale cu personalitæfli engleze, întâlnite mai mult 
la Geneva decât la Foreign Office. Prietenia sa cu Chamberlain1 era 
folositoare. Sir Austen mærturisea oricui cæ „Titulesco m’amuse beaucoup!…“2. 
Pe MacDonald3, în schimb, nu a reuøit niciodatæ sæ°l amuze øi actualul 
prim°ministru a dat în mai multe rânduri dovezi de enervare, pe care 
familia Bibescu4, fireøte, øi le°a însemnat cu conøtiinflæ øi preciziune. […].

Titulescu, dacæ nu e la Londra, în schimb, e pretutindeni. Prima 
însærcinare a unui ministru de Externe e de a stabili øi întrefline cele mai 
bune relaflii cu aceastæ mare putere care dominæ viafla noastræ internaflionalæ. 
Palatul Sturdza5 are, în aceastæ privinflæ, tradiflii ce nu pot fi ocolite. E acolo 
un protocol Titulescu, mai precis stabilit decât toate celelalte reguli pro
tocolare. Sunt formulare de felicitæri, cælduroase øi entuziaste, ce slujesc cu 
prilejul oricærei intervenflii a marelui european la Geneva. Sunt formulare 
de întrebæri, supuse øi respectuoase, prin care Centrala urmæreøte pærerile 
marelui cælætor cu privire la toate problemele la ordinea zilei. Sunt formulare 
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care exprimæ admiraflia øi devotamentul, de Sfântul Nicolae øi de celelalte 
sfinte særbætori. Nimeni nu a øtiut sæ întrebuinfleze aceste formulare cu mai 
mult tact øi mai multe asiguræri telegrafice cifrate de „sinceræ afecfliune“ ca 
dl Mironescu. Øi aceste asiguræri, repetate, chiar atunci când sentimentele 
între cei doi bærbafli se ræciseræ cu desævârøire, sunt o dovadæ mai mult a 
simflului politic al lui „Moø Bonbon“6.

În ce priveøte relafliile „de fond“, care trebuie întreflinute cu 
Titulescu, ele priveau, pânæ acum de curând, numai problemele în legæturæ 
cu Societatea Nafliunilor. Chestia optanflilor era un fericit prilej de nesfârøit 
schimb de telegrame de consultare øi de felicitare. Toate chestiunile privi
toare la reparaflii erau de asemenea rezervate controlului titulescian. Atri
bufliile sale s°au lærgit însæ pe mæsuræ ce Centrala a fost mai øovæitoare øi pe 
mæsuræ ce ambiflia sa de a stæpâni întreaga noastræ politicæ externæ a cæpætat 
aprobarea factorului constituflional. Sub Regele Ferdinand øi Brætianu7, 
Titulescu era cel mult un „tehnician“ abil, întrebuinflat din când în când 
pentru a dezlega o problemæ externæ mai migæloasæ. Sub Regenflæ øi 
Mironescu, pærerea sa fu cerutæ în toate împrejurærile mai grele. Faptul 
însæ cæ nu avea nicio pregætire deosebitæ în anumite chestiuni, îndeosebi în 
cele care priveau politica noastræ orientalæ, a îngæduit primului guvern naflio
nal°flærænesc sæ lucreze în libertate øi sæ iscæleascæ pactele Kellogg°Litvinov. 
Sub Carol al II°lea, în timpul cârmuirii Iorga, Titulescu a reuøit sæ puie cu 
desævârøire mâna pe politica noastræ externæ øi, dupæ conflictul privitor la 
pactul de neagresiune, øi°a întærit aceastæ situaflie.

Pe mæsuræ ce controlul sæu creøtea, se schimbau metodele sale de 
lucru. Pânæ într°o vreme, se mulflumea cu telegraful. Dædea consultaflii 
telegrafice kilometrice, foarte frumos formulate, deøi încærcate cu preciziuni 
øi amænunte, pe cât de costisitoare, pe atât de inutile. Aceste telegrame – 
spaima ataøaflilor de legaflie, cifrori øi descifrori – sunt azi, în arhivele 
ministerului, aproape singurele texte de doctrinæ politicæ pe care le avem. 
Oricine le poate consulta cu interes øi folos. Acum în urmæ însæ, nu se mai 
mulflumea cu „consultæri“. Pretindea sæ fie flinut în curent despre orice øi 
sæ dea dispoziflii cu privire la toate. De aceea a înlocuit telegraful cu tele
fonul. Centrala trebuia sæ°l caute, în fiecare zi, prin diferitele lui vili giaturi 
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øi sæ°l flinæ în curent cu toatæ activitatea øi corespondenfla „secretæ“ a 
ministerului.

De aci, un izvor de neînflelegeri øi de fatale conflicte între minister 
øi Titulescu, care nu puteau lua sfârøit decât fie prin înlæturarea controlului 
titulescian, fie prin instalarea – permanentæ – a lui Titulescu la Palatul 
Sturdza.

Istoria neizbutitului pact de neagresiune între Rusia øi noi nu e 
altceva decât istoria ultimului dintre aceste fatale conflicte, care a dus la 
fatalul deznodæmânt. […].

Când am venit la Externe, greøeala era înfæptuitæ. Ne aflam, de 
aproape un an, pe calea pactelor paralele. Situaflia noastræ „specialæ“ ieøise 
la ivealæ, cum era firesc sæ fie, în timpul negocierilor de la Riga. Mai mult. 
Intervenise prima furtunæ Titulescu, care, cu toate cæ a dat o zgomotoasæ 
publicitate diferendului ruso°român cu privire la formularea pactului de 
neagresiune, nu a pus capæt negocierilor dintre ruøi øi noi, ci a mutat doar 
negocierile pe malul Lacului Leman. Chestiunea, începutæ øi încurcatæ de 
Ghica8, era deci dusæ înainte de Titulescu. E drept cæ Titulescu nu a admis 
niciodatæ termenul de „negocieri“ pentru ceea ce s°a întâmplat la Geneva 
øi a stæruit sæ se vorbeascæ numai de „convorbiri“ între ruøi, Aliafli øi noi, 
pentru a gæsi o nouæ bazæ de înflelegere. Acest joc de cuvinte nu schimbæ 
însæ faptul cæ Titulescu nu a înfleles, sau în orice caz nu a dat a înflelege nici 
Centralei, nici Aliaflilor, cæ are intenflia sæ zædærniceascæ acordul între ruøi 
øi noi. Dimpotrivæ, a asigurat pe Aliafli cæ va cæuta o formulæ øi a cerut 
Centralei sæ se întârzie semnarea pactului polono°rus. Aceastæ cerere a 
repetat°o, în mod precis, în ziua venirii noastre la putere, guvernului Vaida, 
care, în deplinæ înflelegere cu Titulescu, s°a stræduit sæ obflinæ din partea 
guvernului polon un rægaz, pentru a duce la bun sfârøit „convorbirile“ de 
la Geneva.

Am stæruit asupra acestui fapt, fiindcæ oricine a priceput „greøeala 
iniflialæ“ a guvernului Iorga trebuia sæ°øi dea seama, în acelaøi timp, cæ nu 
erau decât douæ cæi de îndreptare: sau întreruperea, imediatæ, a negocierilor 
sau o sforflare cât mai hotærâtæ øi mai energicæ pentru a duce negocierile 
pânæ la capæt. Nimic nu putea fi mai greøit decât sæ urmezi negocierile færæ 
convingere øi færæ stæruinflæ, pentru a le întrerupe øase luni mai târziu, sub 
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cuvânt cæ orice formulæ propusæ de partea adversæ loveøte în interesele 
noastre naflionale. Nædejdea cæ se va putea gæsi o formulæ, tot atât de bunæ 
ca formulele din pactul francez sau din pactul polon, nu era îngæduitæ 
niciunui om politic clarvæzætor, dupæ cum niciun om serios nu se putea 
aøtepta ca „situaflia specialæ“ – dar realæ – dintre Rusia øi noi sæ nu înrâureascæ 
întru nimic formularea clauzelor de neagresiune. Greøeala „iniflialæ“ nu 
putea fi øtearsæ. Ea putea fi însæ îndreptatæ, cæutându°se o formulæ cât mai 
bunæ (dupæ Riga, dl Titulescu însuøi angajase politica noastræ pe calea 
relativitæflii) øi dând pactului un înfleles øi o valoare politicæ însemnatæ, care 
sæ compenseze neajunsurile pricinuite de realitatea unei situaflii.

E politica pe care a urmat°o guvernul Vaida. Ne°am stræduit mai 
întâi sæ întârziem iscælitura Poloniei. Între timp, Titulescu se angajase sæ 
caute la Geneva, în „conversaflii“ cu Zaleski9 øi Litvinov, o formulæ 
acceptabilæ pentru pactul de neagresiune ruso°român. Dosarul complet al 
acestor negocieri se aflæ, în duplicat, în hârtiile mele.

Intervenfliile noastre la Varøovia – îndeosebi un apel energic, adresat 
prin Cædere10, mareøalului Piłsudski11 – au avut darul sæ potoleascæ graba 
polonezilor. În schimb, „conversafliile“ din Geneva mergeau greu. În timp 
de o lunæ øi jumætate, Zaleski nu a întâlnit pe Litvinov decât de vreo douæ 
ori pentru a discuta problema româneascæ øi tot atâtea ori pe Titulescu. 
Cine poartæ vina acestor tærægæneli? Titulescu s°a plâns de lipsa de interes 
arætatæ de Zaleski – øi acesta din urmæ, de lipsa de sinceritate a lui Titulescu. 
Adeværul e cæ Titulescu credea cæ o întrevedere directæ cu Litvinov ar 
putea duce la o rupere brutalæ a negocierilor øi a pus toatæ abilitatea sa în 
joc sæ evite un asemenea contact. Iar Zaleski nu avea alt gând decât sæ se 
descarce de ræspunderea de intermediar, hærfluit de abilitæflile lui Titulescu 
øi de øireteniile lui Litvinov. Încercærile sale de a întruni pe cei doi prota
goniøti la o masæ comunæ au fost mereu zædærnicite de cætre Titulescu… 
E firesc cæ, în asemenea condiflii, „conversafliile“ de la Geneva nu duceau la 
niciun rezultat.

Când am primit, la Bucureøti, înøtiinflarea telegraficæ din Varøovia 
cæ guvernul polon nu mai poate aøtepta øi va iscæli numaidecât pactul cu 
Rusia, opinia publicæ s°a revoltat împotriva „lipsei de lealitate“, ba chiar a 
„trædærii“ poloneze. Ziarele au dat alarma. Parlamentul s°a emoflionat. Din 
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fericire, luasem de mai înainte mæsura de a pregæti un comunicat, prin care 
arætam cæ solidaritatea dintre cei doi aliafli nu era atinsæ øi cæ Polonia, silitæ 
de împrejuræri sæ iscæleascæ, nu va ratifica, færæ noi, pactul ei cu Rusia. 
Bazat pe douæ declaraflii, una a mareøalului Piłsudski cætre Cædere, formulatæ 
în termeni vagi, alta foarte precisæ, dupæ spusele lui Titulescu, fæcutæ lui de 
cætre Zaleski, cu privire la ratificarea Poloniei, am dat publicitæflii angaja
mentul luat de Polonia, færæ consimflæmântul ei. Aceastæ voitæ indelicatefle, 
care a stârnit, îndeosebi împotriva mea, supærarea subsecretarului de stat 
de pe atunci, azi ministru de Externe, colonelul Beck, avea scopul sæ înøtiin
fleze Polonia, de o parte, de nemulflumirea noastræ faflæ de semnarea pactului 
polono°rus, de alta, de condiflia în care socoteam cæ solidaritatea øi valoarea 
alianflei polono°române mai pot fi salvatæ. Comunicatul nostru øi°a atins 
scopul. Mai întâi supærafli, apoi îngrijafli de atitudinea noastræ, Piłsudski øi 
Beck øi°au dat toate silinflele sæ reîntregeascæ acfliunea noastræ comunæ.

Textul comunicatului fusese formulat telegrafic de Titulescu, la 
cererea mea. În introducerea acestui text, am adæugat douæ cuvinte, în 
deplinæ conformitate cu înflelesul telegramelor schimbate cu acest prilej 
între Titulescu øi Centralæ. Titulescu a profitat de aceste douæ cuvinte 
suplimentare pentru a avea una din bine calculatele sale crize de nervi, care 
se exprimæ din depærtare prin explozii telefonice øi telegrafice. Îi trebuia o 
diversiune pentru a masca nereuøita „conversafliilor“ sale din Geneva. 
Pretextul gæsit era însæ atât de ridicol, încât nu a fæcut decât sæ accentueze 
importanfla acestei nereuøite. Cu atât mai mult cu cât polonezii nu se sfiau 
sæ arate cæ motivul principal pentru care au semnat a fost deosebirea între 
telegramele primite la Varøovia din Bucureøti øi din Geneva: la Bucureøti, 
dorinfla guvernului român de a duce acfliunea comunæ pânæ la capæt era 
væditæ, dar tot atât de væditæ era la Geneva reaua voinflæ cu care Titulescu 
ducea „conversafliile“ româno°polono°ruse.

Øi aøa am intrat în vacanflii. La Geneva, Conferinfla dezarmærii se 
suspendase pânæ în toamnæ. Titulescu pleca în cælætorie balnearæ: St.°Moritz, 
Lido, Gastein. Negocierile cu Rusia trebuiau sæ reînceapæ în octombrie. 
De acord cu el, ræspundeam francezilor, care, dupæ ce încercaseræ zadarnic 
sæ potoleascæ neræbdarea polonezilor, manifestaræ øi ei, în timpul verii, o 
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anumitæ nervozitate de dragul pactului, cæ înainte de toamnæ, când ne 
vom întâlni cu ruøii la Geneva, nu înflelegem sæ mai vorbim de pact. […].

1934 […]. Atunci izbucni a doua bombæ: bomba Titulescu.
Marele european primise la St.°Moritz vestea atentatului de la 

Sinaia. „Adeværul“, gata sæ îl slujeascæ cu un vædit exces de zel øi în aceastæ 
împrejurare, publicase, pe aceeaøi paginæ, sub portretul lui Duca pe catafalc, 
jos, poza lui Titulescu în costum de ski… Brutala veste a zdruncinat desigur 
adânc firea atât de emotivæ a cancelarului. Criza politicæ din România îl 
punea la grea încercare. Ce era sæ facæ? Sæ caute liniøtea unei viefli de 
particular, departe de revolverele gardiste? – Cum s°ar fi putut despærfli 
însæ de admiraflii Europei øi de fondurile lui Ispasiu12! Sæ intre în guvernul 
român, condus de primul venit – un subaltern oarecare? Cum sæ împace 
trufia sa øi dorinfla sa de siguranflæ!

Trebuie sæ mærturisesc cæ Titulescu gæsi o combinaflie genialæ. 
Întors, pe ascuns, în flaræ, el trecu pe la Rege, la Sinaia – incognito –, sosi 
apoi la Bucureøti, tocmai la timp pentru a dezminfli intrarea sa în guvern. 
Ce se întâmplase? Dr. Blumenfeld°Scrutator13, canalul de scurgere prin 
care tainele din sanctuarul lui Titulescu trec în domeniul public, øopti la 
urechea fiecæruia dintre numeroøii sæi prieteni versiunea oficioasæ a Foreign 
Office°ului nostru. Toatæ Capitala a aflat astfel cæ Titulescu ar fi cerut 
Regelui sæ jertfeascæ pe altarul interesului public întreaga sa camarilæ: 
Puiu14 sæ disparæ øi, în locul lui, secretar sau ministru la Palat, sæ vie 
Cesianu15, care, la rândul lui, sæ fie înlocuit la Paris prin Grigorcea16 (de la 
Budapesta). În locul generalului Uicæ, sæ vie Ionel Antonescu, Stângaciu sæ 
disparæ de la Siguranflæ, Dumitrescu°tatæl, de la Jandarmerie, Gavril 
Marinescu, de la Prefecturæ… Regele, uimit, a încercat sæ reacflioneze, sæ 
reziste. Titulescu îl prinsese în cleøtele de fier al raflionamentului sæu (øi dr. 
Blum. mimeazæ rezistenfla Regelui øi cleøtele lui Titulicæ). În numele flærii, 
în numele opiniei publice, în numele siguranflei naflionale, în numele 
justifliei imanente øi al dreptului internaflional, Titulescu pledeazæ, argu
menteazæ, imploræ, ameninflæ øi convinge. Regele consimte la toate – asupra 
unui nume doar mai øovæieøte: „Lasæ°mi°l pe Gavrilæ, încæ o lunæ, douæ. E 
în curs de cercetare!“ Mærinimos, Titulescu îl iartæ pe Gavrilæ. Seara, în 
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vila sa de la Øosea, transformatæ în cetate, înconjuratæ de poliflie øi mitraliere, 
îøi serbeazæ „triumful“ cu mai mulfli prieteni. Ionel Antonescu, candidat la 
dictaturæ, deocamdatæ însæ mulflumit sæ intre în guvernul constituflional 
Guflæ17 – Titulicæ, aøteaptæ cu arma la picior sæ fie chemat la Sinaia. Blum 
petrece o noapte de emoflie între viitorul ministru de Ræzboi øi eternul 
ministru de Externe.

Aceastæ primæ fazæ a duelului Carol–Titulescu a dat acestuia din 
urmæ un vædit avantaj. Titulescu, campion al ordinii constituflionale øi al 
moralei palatiste, om de principii, intransigent, triumfætor acolo unde au 
dat greø atât de jalnic Maniu, Vintilæ18, Averescu – iatæ o atitudine øi un 
succes menite sæ compenseze neajunsul de a fi al doilea pe lista neagræ – 
primul, la rând, în urma disparifliei lui Duca.

Din nefericire, la Sinaia, Suveranul îøi revine în fire. Victimele 
constituflionalismului titulescian reacflionaseræ. În loc de a convoca la Peleø 
pe Titulescu øi Antonescu, Regele invitæ pe Tætærescu – singur. Øi îi anunflæ 
cæ Cesianu nu schimbæ Parisul cu Palatul, iar Uicæ ræmâne la postul sæu. 
Dezamægire la titulazi. Dezamægiri de asemenea în opinia publicæ cinstitæ 
øi de bunæ°credinflæ. Deoarece e târguialæ, principiile nu mai pot învinge.

Mai trece o zi. Titulescu îøi face bagajele. Regele însæ îl cheamæ la 
telefon. Îl pofteøte – zice Blum. – foarte amabil la Sinaia: „Titulicæ, nu vrei 
sæ vii?“ Titulicæ se duce cu tren special. La Castelul Peleø, furtunæ øi tragedie. 
Porunci, strigæte, vaiete, protestæri. Regele nu mai acordæ nimic. Mai 
Hohenzollern, ca Wilhelm al II°lea, Carol al II°lea ridicæ vocea øi porunceøte: 
„Nu vei pune nicio condiflie øi vei intra în guvern. Eu, Regele României, îfli 
ordon sæ intri…!“ „Mie îmi ordoni, Majestate, mie…!“ Øi, deoarece 
Titulescu øtia cæ acest Hohenzollern are la fiecare uøæ câte o ureche de 
mitocan care ascultæ, ridicæ øi el vocea øi flipæ: „Mie nu ai dreptul sæ°mi 
porunceøti, eu nu primesc porunci…“ Øi patetic: „Pofli sæ mæ arestezi, dar 
n°ai dreptul sæ°mi silueøti voinfla“.

Despærflirea e glacialæ.
A doua zi dimineafla, Blum. plânge øi suspinæ. Savel19 øi Arion20 la 

Externe fac bagajele. Camarila a înfrânt Europa. La ora douæsprezece, 
Sinaia telefoneazæ (rolul telefonului øi al trenului special a fost hotærâtor în 
aceastæ crizæ). Titulescu e înøtiinflat cæ cei doi Dumitreøti sunt hotærâfli sæ°øi 
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dea demisia. Marele european acceptæ tranzacflia øi se urcæ în trenul special. 
Seara, Rador anunflæ prin Radio lumii întregi, cuprinsæ de o neræbdætoare 
emoflie, liniøtitoarea veste: dl Titulescu a depus juræmântul.

Tranzacflia nu a mulflumit decât în parte opinia publicæ, alarmatæ 
prin publicitatea clandestinæ a doctorului Blum. De ce numai jumætate? 
Cum e cu putinflæ sæ tai un principiu în douæ?

Încep comentariile complimentare. Titulazii declaræ cæ e numai un 
început – rând pe rând, vor cædea toate capetele cerute de ministrul de 
Externe. Titulescu este hotærât sæ meargæ pânæ la capæt øi sæ curefle cu 
desævârøire grajdurile lui Augias. A fost conciliant, în formæ, pentru a nu 
umili peste mæsuræ pe Rege. În fond, însæ, e øi ræmâne intransigent.

Anti°titulazii, de altæ parte, pretind cæ victoria lui Titulescu e numai 
aparentæ. „Il a enfoncé une porte ouverte“21. Puiu era condamnat de doamna 
Lupescu22. Cæsætoria lui cu Ella Manu øi aerele sale ultranaflionaliste din 
ultima vreme supæraseræ, împreunæ cu Lupeasca, toate neamurile ei. 
Camarila se scindase în douæ, de o parte creøtinii, care cochetau prin Nae23 
cu Garda de Fier, pe de alta jidanii, gata sæ sprijine politica antigardistæ a 
dlui Titulescu. Lupeasca ajunsese factor european, exponenta politicii an
tan tiste în România, era aliata fireascæ a lui Titulescu în lupta lui de „purifi
care“. Ea a condamnat. El a græbit execuflia. Titulescu nu ar fi urmærit deci 
teza Maniu – îndepærtarea întregii camarile, inclusiv øi mai ales elementul 
jidovesc –, ci ar fi cæutat numai sæ îndepærteze camariliøtii cu simpatii 
gardiste øi sæ°øi împlineascæ o ræzbunare personalæ împotriva lui Puiu, care, 
împiedicând pe Rege sæ iscæleascæ decretul de dizolvare a Gærzii, a aruncat 
toatæ ræspunderea acestei acfliuni în spinarea guvernului øi a celor doi 
fruntaøi, I.G. Duca øi Titulescu!

Aceastæ versiune are multe elemente verosimile. Mai întâi, înlocu
ieøte motivul de ordin general printr°un motiv personal – ceea ce e conform 
cu gesturile øi caracterul lui Titulescu. În al doilea rând, dna Lupescu ieøea 
întæritæ din crizæ øi oamenii ei – Gavrilæ, în primul rând – ræmân neatinøi. 
În sfârøit, e pe linia de acfliune antigardistæ – linia pe care se miøcæ Titulescu 
de câteva luni øi e øtiut cæ Titulescu, chiar atunci când îøi împodobeøte 
calea cu floricele de stil, cu principii øi ideal, nu se abate de la flinta sa, pe 
care o urmæreøte færæ øovæiri øi færæ scrupule pânæ la capæt. Privitæ din acest 
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punct de vedere, criza Titulescu a dat tot ce putea da. Titulescu a lovit pe 
tofli pe care vroia sæ°i loveascæ. A obflinut îndepærtarea lui Puiu øi arestarea 
lui Nae, întærirea lui Guflæ prin prezenfla sa în guvern, dar slæbirea lui Guflæ 
faflæ de el, ministru de Externe cu condiflii, cu rezerve øi cu privilegii. Faflæ 
de sine øi de politica sa, Titulescu a fæcut un pas înainte.

Faflæ de opinia publicæ, succesul sæu e mai îndoielnic. Misterul prin 
care a înlocuit obiønuita publicitate din jurul cælætoriilor sale – mister 
stræpuns totuøi de scânteierea indiscrefliilor senzaflionale ale lui Blum –, 
lupta de principii coborâtæ la nivelul unei târguieli øi încheiatæ printr°un 
compromis, în sfârøit, scæderea politicæ øi moralæ pricinuitæ Regelui færæ a 
fi compensatæ printr°o ridicare corespunzætoare a autoritæflii politice a 
guvernului sau a prestigiului moral al Ministerului de Externe, au fost 
urmærite de opinia publicæ, mai întâi, cu oareøicari speranfle øi iluzii, apoi, 
cu scepticism øi o væditæ enervare. Enervare menitæ sæ creascæ, pe mæsuræ 
ce se va cunoaøte rolul dnei Lupescu în ultimele evenimente de la Sinaia øi 
publicitatea datæ în ziarele stræine, prietene cu Palatul Sturdza, condifliilor, 
stæruinflelor øi „succeselor strælucite“ ale dlui Titulescu.

Grigore Gafencu, Însemnæri politice. 1929–1939, ediflie øi postfaflæ de Stelian 
Neagoe, Editura Humanitas, Bucureøti, 1991, pp. 300–301, 301–302, 303–306, 
316–319.

NOTE

1 Joseph Austen Chamberlain.
2 Titulescu mæ amuzæ mult. (fr.)
3 James Ramsay MacDonald.
4 Anton Bibescu a fost unul dintre duømanii ireductibili ai lui Nicolae Titulescu, urmærindu°l 

pe ministrul de Externe pretutindeni, dedându°se la intrigi øi delafliuni din cele mai josnice. Cf. 
George G. Potra, Titulescu la Londra în 1937, în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu − 
Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2008, pp. 220–228.

5 Palatul Sturdza, sediul Ministerului Afacerilor Stræine, situat în perimetrul actual al Pieflii 
Victoriei, pânæ imediat dupæ cel de°al Doilea Ræzboi Mondial.

6 G.G. Mironescu.
7 Ion (Ionel) I.C. Brætianu.
8 Dimitrie I. Ghica.
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9 August Zaleski (1883–1972). Diplomat øi om de stat polonez. A îndeplinit mai multe 
funcflii diplomatice. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Atena (1920), Roma 
(1922–1926). Ministru de Externe (1926–1932 øi 1939–1941). 

10 Victor Cædere.
11 Józef Piłsudski (1867–1935). Militar øi om de stat polonez. Fondator al Partidului Socialist 

Polonez. Conducætor al statului (1918–1922). Primul mareøal al Poloniei (1921). Prim°ministru 
(1926–1928; 1930). În calitate de ministru de Ræzboi øi comandant øef al armatei, a controlat în 
mod absolut viafla politicæ a Poloniei pânæ la moartea sa (12 mai 1935). A autorizat semnarea 
Pactului de neagresiune polono°german din ianuarie 1934.

12 Mihail Ispasiu.
13 Clement Blumenfeld (a folosit pseudonimele Scrutator, Sever). Ziarist. Doctor în medicinæ 

øi licenfliat în drept. A intrat în presæ la „Evenimentul“, dupæ care a colaborat la „Opinia“ (director 
din 1911) øi „Adeværul“. Din 1925 a funcflionat ca redactor politic al ziarelor „Adeværul“ øi 
„Dimineafla“.

14 Constantin (Puiu) Dumitrescu.
15 Constantin (Dinu) Cesianu.
16 Vasile Grigorcea (1883–1949). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în drept. Grade diplo

matice: consilier de legaflie (1921), ministru plenipotenfliar cls. II (1928), ministru plenipotenfliar 
cls. I (1936). A ocupat diverse posturi diplomatice în Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Vatican 
øi Italia. Deputat (1922). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Budapesta (1 sep
tembrie 1928–1 noiembrie 1936); Londra (11 noiembrie 1936–28 noiembrie 1938); Sf. Scaun 
(15 noiembrie 1940–25 martie 1941); Roma (25 martie 1941–1 octombrie 1943). Secretar 
general delegat al Ministerului Afacerilor Stræine (septembrie–noiembrie 1936). A fost pus în 
disponibilitate timp de doi ani (28 noiembrie 1938–15 noiembrie 1940).

17 Gheorghe Tætærescu.
18 Vintilæ I.C. Brætianu.
19 Savel Rædulescu.
20 Mihail (Miøa) Arion.
21 A spus lucruri øtiute. (fr.)
22 Elena Lupescu (Wolf).
23 Nae Ionescu (1890–1940). Logician, filosof øi publicist român. Profesor universitar la 

Bucureøti. Redactor øef (1926–1929) øi director (1929–1934; ianuarie–aprilie 1938) al ziarului 
„Cuvântul“. Adept al unei guvernæri autoritare. A susflinut restauraflia lui Carol al II°lea. S°a 
alæturat miøcærii legionare, devenind din noiembrie 1933 mentorul politic al acesteia, iar cu 
timpul øi exponentul ei ideologic. Arestat (decembrie 1933) ca unul dintre autorii morali ai 
asasinærii lui I.G. Duca; internat în lagærul de la Miercurea Ciuc (1938). Din 1939 a avut 
domiciliu forflat în Bucureøti.
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Grigore Gafencu

„Ambianfla aceasta internaflionalæ l°a fæcut sæ piardæ din vedere 
marile interese naflionale øi sæ adopte interesele internaflionale“

[…] Trebuie sæ avem un corp diplomatic compus din oameni culfli, 
inteligenfli øi în curent cu tot ce se petrece în lume, care, coordonând munca 
lor, sæ dea politicii noastre externe acea unitate, færæ de care nu se poate 
face nimic serios. 
 Îmi aduc aminte cæ dl Titulescu, când voia sæ dea explicafliuni, 
chema membrii Senatului în localul Camerei, unde, în øedinflæ intimæ, 
spunea aceea ce avea de spus. 
 Dar Senatul este un corp legiuitor, are Comisiunea lui de afaceri 
stræine, cu birouri etc. Era lipsit de eleganflæ procedeul; cæci cum sæ ceri 
Senatului sæ iasæ din localul lui, ca sæ asculte pe dl Titulescu. (Aplauze pe 
bæncile minoritæflii) 
 Greøeala dlui Titulescu a fost cæ la un moment dat s°a gæsit prea 
stæpân, prea liber; ambianfla aceasta internaflionalæ l°a fæcut sæ piardæ din 
vedere marile interese naflionale øi sæ adopte interesele internaflionale. […]

Senatul, sesiunea ordinaræ 1936–1937, øedinfla de vineri, 12 februarie 1937, în 
„Monitorul Oficial“, partea a III°a, Dezbaterile parlamentare, nr. 28, p. 1 390; 
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, p. 706.

Grigore Gafencu

„Titulescu va juca un rol însemnat în ziua când se vor discuta 
(dacæ se vor mai discuta…?) ræspunderile“

Vineri, 25 iunie [1943]
Azi dimineaflæ am trecut lacul cu mica mea barcæ cu vâsle. Am fæcut 

o vizitæ lui Pomaret, aøezat într°o frumoasæ vilæ pe malul drept al lacului 
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(la Bellevue), tocmai în fafla Casteletului. Am gæsit acolo pe fiul lui François 
Poncet øi pe fiul lui Daladier, amândoi refugiafli din Franfla.

Seara prindem din întâmplare la Radio Londra, în cuprinsul 
emisiunii pentru România (emisæ de un speaker teribil de bâlbâit!), o cu
vântare flinutæ de Wickham Steed pe franfluzeøte „Cætre poporul român“. 
Bætrânelul are încæ voce puternicæ øi vorbeøte cu aceeaøi vioiciune øi 
preciziune ca în trecut. Face apel direct la Ionel Antonescu, „fostul ataøat 
militar român la Londra“, care urma pe vremuri un curs de istorie pe care 
W. Steed îl flinea la Universitate. Era unul din ascultætorii sæi preferafli. Ce 
l°o fi îndemnat sæ se arunce în braflele lui Hitler øi sæ aøeze flara lui în fafla 
celor mai grele încercæri? Pentru a înflelege, W. St[eed] cere o læmurire 
prealabilæ: De ce a fost demis în 19371 Titulescu, „tocmai când era pe cale 
sæ ajungæ la o înflelegere «definitivæ» cu Litvinov, øi sæ obflie recunoaøterea 
de fapt øi de drept a Basarabiei“? W. St[eed] propune o ipotezæ: nemflii ar 
fi izbutit sæ se apropie în acele zile de Regele Carol øi sæ°l îndemne sæ se 
lepede de ministrul sæu de Externe. (Carol ar fi ales din acel ceas între 
nemfli øi Aliafli: ar fi urmat unei simpatii secrete care îl împingea spre 
Hitler.) W. St[eed] lasæ sæ se înfleleagæ, ridicând aceastæ problemæ „preala
bilæ“, cæ tot ce a urmat mai în urmæ e din vina demiterii lui Titulescu. El 
loveøte astfel în punctul care pærea cel mai slab (cum au lovit øi Maniu øi 
Seton°Watson2) al politicii regale. Chestia Titulescu va juca un rol însemnat 
în ziua când se vor discuta (dacæ se vor mai discuta…?) ræspunderile.

E firesc, deoarece Titulescu juca o partidæ foarte însemnatæ, ca 
dispariflia lui de pe scena internaflionalæ sæ nu fie tælmæcitæ în diferite feluri: 
se poate atribui acestei, pe atunci atât de neaøteptate, dispariflii cea mai 
mare gravitate øi consecinflele cele mai dezastruoase.

Adeværul e însæ cæ succesul politicii lui Tit[ulescu] nu atârna numai 
de sprijinul statornic pe care i l°ar fi dat Regele Carol øi România. Tit[ulescu] 
urma o politicæ europeanæ øi aceastæ politicæ nu putea izbuti (spre folosul 
României øi al pæcii generale) decât dacæ s°ar fi bucurat de sprijinul Europei 
sau cel puflin al tuturor statelor care se stræduiau la Geneva sæ aøeze pacea 
øi siguranfla continentului pe temelii statornice. De îndatæ însæ ce politica 
siguranflei colective nu mai era urmatæ cu încredere de aproape nimeni, 
jocul de „unul singur“ al lui Titulescu (sau mai exact jocul în doi: Titulescu–
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Beneš) ajungea sæ fie o primejdie pentru flara care îl sprijinea. Carol poate 
ræspunde la învinuirile Steed–Maniu–Seton°Watson etc. cæ s°a despærflit 
de T[itulescu] numai dupæ ce toatæ lumea pæræsise sau trædase cauza sigu
ranflei colective. (Politica sancfliunilor dæduse greø, polonii „trædau“ pe faflæ, 
iugoslavii pe ascuns øi în Franfla curentul „imperialist“, adicæ „antieuropean“ 
era tot mai puternic, în Anglia domnea øovæitorul Neville Chamberlain3, 
compromisul catastrofal de la München era în aer etc. etc.). Vina lui Carol 
faflæ de ideea siguranflei colective e astfel mult micøoratæ: el s°a lepædat de 
Tit[ulescu] numai dupæ ce mai tofli prietenii mari øi mici ai lui Tit[ulescu] 
se lepædaseræ de politica lui sau nu o mai urmau decât cu neîncredere øi 
øovæire. Vina lui Carol faflæ de flara sa e øi mai micøoratæ. Nu era oare o 
primejdie pentru o flaræ micæ de a lupta în primele rânduri, deplin desco
peritæ, pentru o formulæ de pace care nemulflumea adânc douæ mari puteri 
øi în jurul cærei formule nicio forflæ realæ nu se mai strângea? România 
putea ajunge în situaflia în care a ajuns Cehoslovacia lui Beneš: expusæ 
tuturor loviturilor, lipsitæ de orice ajutor, flinta atacurilor duømane, o „jenæ“ 
pentru Aliafli, o grijæ supærætoare pentru prieteni, în sfârøit, un mær de 
discordie, un obiect de împærflealæ. E greu pentru un stat mic de a fi un 
îndrumætor de politicæ mondialæ: toate ræspunderile øi toate ponoasele i se 
sparg în cap. Carol poate oricând ræspunde învinuirilor ce i se aduc, cæ s°a 
despærflit de Titulescu nu pentru a schimba politica sa faflæ de Aliafli (de 
fapt, a urmat mai departe o politicæ lealæ faflæ de Geneva, de Mica Înflelegere, 
de Balcani øi de occidentali, cum o recunoaøte Seton°Watson), ci pentru a 
nu læsa România sæ se avânte cea dintâi pe o potecæ strâmtæ, pe care nimeni 
nu o mai urma øi care ducea de°a dreptul de la Geneva la München.

El se poate apæra susflinând cæ nu a luat aceastæ hotærâre pentru a 
„træda“, ci dintr°un simfl elementar de prudenflæ øi de prevedere. O flaræ 
micæ, înconjuratæ de adversari, era nevoitæ sæ ia singuræ øi din propria ei 
inifliativæ unele mæsuri de precaufliune; nu îi era îngæduit în vremi de 
furtunæ (øi în zile când „marii ei Aliafli“, nepregætifli militæreøte øi politiceøte 
øovæitori, nu erau în mæsuræ sæ°i vinæ în ajutor) sæ provoace prin atitudini 
îndræznefle un adversar puternic; datoria ei era sæ°øi impunæ o atitudine 
rezervatæ, sæ nu se arunce în gura lumii prin fapte bætætoare la ochi, sæ 
întæreascæ siguranfla ei (în interesul ei propriu, ca øi în interesul pæcii 
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generale!), întærind øi înmulflind raporturi paønice cu toatæ lumea (acordul 
economic româno°german). De nu, nimeni øi nimic nu putea sæ o împiedice 
sæ alunece în præpastie.

Aceastæ præpastie are în istoria Europei un nume care træieøte în 
amintirea tuturor statelor mici: Acordul de la München! Regele Carol 
poate pretinde cæ pentru a trece cât mai nevæzut prin primejdiile care 
ameninflau flærile mici, toværæøia lui Titulescu era compromiflætoare: „marele 
european“, ca øi colegul sæu Beneš, era prea bætætor la ochi (trop voyant!). 
De aceea, Regele l°a înlocuit printr°un ministru mai modest, mai øters – 
Victor Antonescu –, dar tot atât de vechi øi încercat prieten al Aliaflilor. Øi 
de atunci încolo, în afaræ de greøeala Goga – care nu a flinut mai mult de o 
lunæ –, Regele nu a încredinflat politica externæ decât unor bærbafli hotærâfli 
sæ urmeze o politicæ lealæ øi neøovæitoare.

Demiterea lui Titulescu ridicæ o problemæ mai grea cu privire la 
raporturile ruso°române. Titulescu era, incontestabil, pe cale de a întæri 
aceste raporturi. Nu cred cæ ar fi obflinut „recunoaøterea Basarabiei“. Tot 
ce a declarat el însuøi în aceastæ chestiune era exagerat. Pentru a°øi pæstra 
prestigiul în flaræ, Tit[ulescu] era nevoit sæ interpreteze în modul cel mai 
larg øi cel mai prielnic formulele juridice în doi peri pe care le încheia cu 
ruøii: talentul sæu de jurist întrecea posibilitæflile sale de diplomat øi îi 
îngæduia sæ dea unor acorduri meritorii, dar neprecise, un înfleles øi o 
însemnætate care întreceau cu mult adeværatele intenflii ale partenerilor 
sovietici. Niciodatæ ruøii nu s°au învoit în mod expres sæ renunfle la Basarabia 
øi nici nu cred cæ s°ar fi învoit vreodatæ. (Buna credinflæ a lui Steed a fost 
înøelatæ în aceastæ privinflæ.)

Nu e mai puflin adeværat cæ politica lui T[itulescu] faflæ de URSS era 
abilæ øi folositoare. Cu cât ne apropiam mai mult de Soviete, câøtigam 
încrederea lor øi convingându°le cæ România avea voinflæ sæ°øi apere 
neatârnarea øi era o piesæ esenflialæ în politica europeanæ de siguranflæ (deci, 
un bastion care apæræ siguranfla Ucrainei), cu atât ruøii aveau mai puflin 
interes sæ ne slæbeascæ øi sæ turbure pacea noastræ, revendicând pe faflæ 
Basarabia. O deplinæ înflelegere între ruøi øi noi, în aceastæ privinflæ, prefluia 
de fapt tot atât ca o recunoaøtere formalæ. Nu trebuie sæ uitæm cæ ruøii au 
recunoscut formal hotarele Finlandei, ale statelor Baltice, ale Poloniei, ceea 
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ce nu i°a împiedicat sæ cotropeascæ toate aceste flæri, când le°a venit bine. 
Recunoaøterea formalæ nu avea deci o valoare definitivæ pentru ei. În 
schimb, ruøii nu au ridicat chestia Basarabiei decât dupæ acordul de la 
Moscova (unde puseseræ capæt, printr°o înflelegere directæ cu Germania, 
rolului pe care România independentæ era menitæ sæ°l joace la Gurile 
Dunærii) øi chiar atunci nu ne°au pus în fafla unui ultimatum, decât dupæ 
ce renunflasem noi înøine la neutralitatea øi la independenfla noastræ, legându°ne 
pe faflæ de cauza Germaniei. Reluarea de cætre ruøi a Basarabiei a avut, din 
vina noastræ (Gigurtu) un caracter defensiv: ruøii au læmurit atunci, øi vor 
putea oricând reveni asupra acestor læmuriri, cæ ne°au reluat Basarabia, la 
care nu renunflaseræ niciodatæ, fiindcæ am legat flara noastræ de nemfli, ale 
cæror planuri asupra Ucrainei erau bine cunoscute.

Politica lui Titulescu era bunæ, fiindcæ se stræduia (øi izbutise) sæ 
convingæ pe ruøi cæ o Românie puternicæ era necesaræ siguranflei lor; politica 
lui Goga øi mai în urmæ politica Urdæreanu–Gigurtu era greøitæ, fiindcæ a 
convins pe ruøi cæ nu puteau apæra siguranfla lor decât împotriva României. 
(Iatæ un aspect al problemei Basarabiei la care prea puflini s°au gândit la noi 
în flaræ; în fond, e cauza realæ øi platforma pe care am ales°o pentru retragerea 
mea din guvern la 29 mai 19394.)

În ce mæ priveøte, am prefluit politica ruseascæ a lui T[itulescu], cu 
atât mai mult cu cât am fost printre cei dintâi (ca secretar general al lui 
Mironescu, în 1928–’29, apoi ca subsecretar general al lui Vaida, în 1932) 
care, cu slabele mijloace de care dispuneam, am lucrat pentru o destindere 
øi o înflelegere ruso°românæ. (Pentru chestiuni de formæ, cærora le°a dat 
îndeadins o însemnætate exageratæ, Tit[ulescu] a zædærnicit în 1932 
stræduinflele mele; izbânda sa asupra guvernului Vaida i°a fost însæ de mare 
folos; el øi°a dat seama de ræspunderea pe care o luase rupând negocierile 
ruso°române øi øi°a închinat toatæ munca pentru a relua aceste negocieri pe 
altæ bazæ øi pentru a le duce la bun sfârøit. Pânæ în ziua conflictului cu 
Vaida, Tit[ulescu] fusese exclusiv omul Occidentului, urmaøul lui Take 
Ionescu. Criza din toamna 19335 i°a deschis ochii asupra problemei ruseøti. 
Politica sa a fost de atunci mai mlædioasæ øi mai cuprinzætoare, se aøezase 
incontestabil pe o cale bunæ!
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Acestea fiind zise, se pune totuøi întrebarea dacæ Tit[ulescu] ar fi 
fost în stare sæ flie piept furtunii din 1938, apoi celei din ’39–’40 øi dacæ 
pactele sale cu Rusia ar fi supraviefluit tranzacfliunilor, pentru noi catastrofale, 
de la München øi de la Moscova? Ræspunsul nu poate fi decât: nu. Dacæ 
„criza sudetæ“ ne apuca cu Tit[ulescu] în frunte, riscam øi noi sæ o pæflim 
cum a pæflit°o Cehoslovacia lui Beneš: nemflii øi°ar fi îndreptat fulgerele 
împotriva noastræ, Aliaflii ar fi cedat, ruøii nu s°ar fi miøcat. (Nu s°ar fi 
miøcat de dragul lui Tit[ulescu] mai mult decât de dragul lui Beneš.) Chiar 
dacæ nemflii nu s°ar fi îndreptat împotriva noastræ, Tit[ulescu] nu ar fi 
putut împiedica præbuøirea Cehoslovaciei. Ce ar fi fæcut atunci? S°ar fi lipit 
mai mult de ruøi? Degeaba. Acordul de la Moscova a urmat Acordului de 
la München; ruøii erau hotærâfli sæ joace o carte nouæ, færæ a fline seama de 
niciun angajament. Tot ce putea încerca Tit[ulescu] ar fi fost sæ amâne 
ultimatumul sovietic – cum am încercat eu –, menflinând politica de 
independenflæ.

Sau, supærat pe Aliafli dupæ München, Tit[ulescu] ar fi putut în
toarce el cartea øi juca în plin jocul german. (Nu o datæ a ameninflat cu o 
asemenea posibilitate: „Dacæ e vorba sæ facem politicæ nemfleascæ, atunci 
o voi face eu, sunt singurul în mæsuræ sæ fac aceastæ politicæ bine“.) Tot 
degeaba. Ar fi urmat Moscova, unde nemflii øi°au sacrificat propriile lor 
interese pentru a câøtiga pe ruøi. Iar ruøii ar fi ridicat cu atât mai vârtos 
chestia Basarabiei…

Iatæ de ce întrebarea capitalæ pusæ de Steed nu poate læmuri problema 
României6. Soarta României nu a atârnat de aceea a lui Titulescu, oricât de 
îndemânatic ar fi fost acest bærbat politic. Soarta noastræ s°a jucat între 
douæ acorduri internaflionale, care s°au fæcut peste capul nostru, împotriva 
noastræ øi færæ ca sæ purtæm nicio vinæ: München–Moscova.

Unii dintre noi au priceput aceasta, alflii nu. Dar evenimentele 
nævalnice au trecut peste unii sau peste alflii, peste cuminfli øi nætæræi… 
Când istoria va stabili ræspunderile, se va lega mai întâi de acei care au 
provocat aceste ræsturnæri catastrofale ale situafliei europene øi numai dupæ 
aceea împotriva celor care le°au suferit.
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Grigore Gafencu, Jurnal – ANIC, Fond Grigore Gafencu, vol. 299, filele 603–609. 
Cf. Ion Calafeteanu, Un discurs radiofonic cu bætaie lungæ, în „Magazin Istoric“, 
an XLV, serie nouæ, nr. 10 (535), octombrie 2011, pp. 10–14.

NOTE

1 Corect 29 august 1936.
2 Robert William Seton°Watson (Scotus Viator) (1879–1951). Istoric britanic. Studii 

universitare la Colegiul Oxford øi la Universitæflile din Berlin, Paris øi Viena. Începând cu 1903, 
a cælætorit în Franfla, Germania, Italia, apoi în statele subordonate Imperiului austro°ungar, 
aprofundând istoria acestora din urmæ. A înfiinflat Seminarul de Studii Sud°Est Europene la 
Colegiul Regal din Londra (1915). Profesor de Istoria Europei Centrale la Universitatea din 
Londra (din 1922). În afara unor lucræri importante referitoare la istoria statelor din Europa 
Centralæ øi de Sud°Est, cunoscând îndeaproape øi realitæflile româneøti, a publicat numeroase 
lucræri øi articole despre acestea: Roumania and the Great War (1915); A History of the Roumanians 
(1934), referiri la istoria României aflându°se øi în alte lucræri ale sale cu privire la situaflia din 
Imperiul austro°ungar. A fost declarat cetæflean de onoare al Clujului; doctor honoris causa al 
Universitæflii din Cluj. Membru de onoare al Academiei Române (26 mai 1923). 

3 Arthur Neville Chamberlain (1869–1940). Om politic øi de stat britanic. Conservator. 
Ministru al Sænætæflii (1923; 1924–1929); de Finanfle (1923–1924; 1931–1937). I°a succedat lui 
Stanley Baldwin ca prim°ministru (1937–1940). A dus o politicæ de conciliere cu Germania 
hitleristæ. Semnatar al Acordului de la München (septembrie 1938), crezând cæ a dobândit „pacea 
pentru timpurile noastre“. A abandonat politica de appeasement dupæ ocuparea de cætre Hitler a 
oraøului Praga (martie 1939). A oferit sprijin militar Poloniei. În septembrie 1939, Marea 
Britanie a intrat în ræzboi cu Germania hitleristæ. A continuat sæ aibæ o poziflie ezitantæ, criticatæ 
în Parlament øi de cætre presæ. S°a retras de la conducerea cabinetului la 10 mai 1940 dupæ 
ocuparea de cætre Germania a Danemarcei øi Norvegiei.

4 Grigore Gafencu a deflinut portofoliul de ministru de Externe în perioadele: 21 decembrie 
1938–1 februarie 1939; 1 februarie–28 septembrie 1939; 28 septembrie–23 noiembrie 1939; 
24 noiembrie 1939–11 mai 1940; 11 mai–1 iunie 1940.

5 Corect 1932. Vezi Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne øi guvernanfli (1916–1938), Silex, 
Casa de Edituræ, Presæ øi Impresariat, Bucureøti, 1996, p. 93.

6 Corect Basarabiei.
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Marcus Garvey

„Suntefli considerat de oamenii noøtri drept un tip reprezentativ 
al rasei dumneavoastræ, un tip cu care rasa noastræ trebuie sæ 
trateze în cadrul efortului masiv de determinare a drepturilor 
noastre øi de promovare favorabilæ a naflionalismului rasial“

UN DUMNEZEU!                 UN fiEL                 UN DESTIN!

„El a creat dintr°un singur sânge toate nafliile de oameni pentru 
a locui pe pæmânt“

Biroul
Preøedintelui general
Asociaflia Universalæ de Propæøire a Negrilor
Sediul european:
57 Castletown Road, West Kensington, 
Londra 
Anglia

Dl. N. Titulescu
4, Cromwell Place
S.W.7.

[Londra], 30 august 1928 
 Stimate domnule Titulescu: 
 Am fost însærcinat de Asociaflia Universalæ de Propæøire a Negrilor, 
o organizaflie ce numæræ unsprezece milioane de negri øi al cærei preøedinte 
general sunt, øi care reprezintæ interesele întregii rase negre, sæ væ abordez 
atât  pe dumneavoastræ, cât øi pe alfli membri reprezentativi ai rasei dum
neavoastræ, prin intermediul acestui simpozion, pentru a cunoaøte opinia 
dumneavoastræ asupra chestiunii negrilor øi atitudinea ce o avefli faflæ de 
soluflionarea problemei ce implicæ libertatea øi viitorul negrilor.  
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 Suntefli considerat de oamenii noøtri drept un tip reprezentativ al 
rasei dumneavoastræ, un tip cu care rasa noastræ trebuie sæ trateze în cadrul 
efortului masiv de determinare a drepturilor noastre øi de promovare 
favorabilæ a naflionalismului rasial. Ca atare, consideræm potrivit sæ væ 
solicitæm opinia cu privire la efortul pe care îl depunem pentru a ne dezvolta 
ca un popor beneficiind de autoguvernare, un privilegiu ce este pretins de 
toate grupurile progresiste ale umanitæflii.  
  Væ solicitæm respectuos un ræspuns la acest simpozion, în modul 
pe care îl socotifli de cuviinflæ. Orice ræspuns afli da va fi tratat cu confi
denflialitate, cu excepflia cazului în care væ exprimafli o dorinflæ contrarie. 
Ideea simpozionului este acea de a ne ajuta sæ ajungem la o concluzie claræ 
– cu colaborarea prietenilor noøtri – asupra modului în care este privit 
programul nostru de autoajutorare øi dezvoltare rasialæ de cætre reprezentanflii 
individuali ale cæror rase øi nafliuni au avut de a face cu noi de secole întregi 
øi al cærui control prezumtiv asupra omului de culoare a funcflionat pânæ în 
zilele noastre. 

Simpozion

(1) Credefli cæ negrul sau omul de culoare este o fiinflæ umanæ?
(2) Credefli cæ negrul este îndreptæflit sæ se bucure de toate drepturile 

celorlalte fiinfle umane?
(3) Credefli cæ este drept ca negrul sæ fie redus la condiflia de sclav 

economic øi sæ fie tratat øi considerat ca atare?
(4) Credefli cæ, din cauza culorii sale, negrul este inferior din punct 

de vedere uman?
(5) Credefli cæ în timpurile moderne i s°a oferit negrului o øansæ 

corectæ de a se dezvolta?
(6) Credefli cæ negrul se poate dezvolta cel mai bine sub tutela øi 

diriguirea altor rase?
(7) Care este mæsura în care credefli cæ trebuie sæ i se permitæ negru

lui sæ se dezvolte? 
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(8)  Dat fiind cæ instituflia sclaviei a împræøtiat øi dispersat negrii în 
întreaga lume, credefli potrivit ca aceastæ rasæ sæ se reuneascæ în 
momentul de faflæ?

(9)  Credefli cæ Africa este cæminul potrivit, moral øi legal al rasei 
negre? 

(10)  Credefli vrednic de laudæ ca rasa neagræ sæ caute sæ ræmânæ 
neagræ?

(11)  Credefli nepotrivite efortul øi chemarea la formarea în Africa a 
unei puternice nafliuni negre pentru rasa neagræ drept soluflie a 
problemei negre?

(12)  Credefli potrivit ca puterile, fie ele comerciale, fie politice, sæ 
submineze inteligenfla negrului independent discreditând°o øi 
încercând sæ o întemnifleze ca mijloc de descurajare a negrului 
în efortul sæu de propagandæ pentru propriile drepturi umane, 
un privilegiu acordat altor popoare? 

(13)  Credefli imoral ca negrul sæ fie înøelat, jecmænit øi jefuit de 
pæmântul sæu øi de alte bunuri ale sale din Africa øi din America 
øi din alte locuri din lume færæ sæ protesteze? 

(14)  Credefli cæ alte puteri guvernamentale din lume, mai ales 
nafliunile mari, au tratat corect Haiti, Liberia øi Abisinia în 
efortul lor de a continua lupta pentru libertate politicæ, cæ le°au 
sprijinit sæ se ajute singure, aøa cum s°a procedat în cazul altor 
nafliuni mici?

(15)  Dacæ Haiti ar fi o republicæ albæ, credefli cæ Statele Unite ale 
Americii ar prezenta aceleaøi scuze pentru ocuparea flærii sau cæ 
i°ar asigura o asistenflæ prieteneascæ ca stat vecin?

(16)  Dacæ Liberia ar fi o republicæ albæ, credefli cæ s°ar umili dacæ ar 
dobândi un împrumut de la altæ nafliune albæ pentru dezvoltarea 
ei internæ?

(17)  Credefli cæ republicilor negre Haiti øi Liberia li s°a dat o øansæ 
corectæ sæ se dezvolte dând dovada capacitæflii negrului sæ se 
autoguverneze? 

(18)  fiinând seama de serviciile neprecupeflite pe care omul de cu
loare le°a adus în numeroasele ræzboaie dintre nafliuni, ræzboaie 
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care nu l°au privit niciodatæ, dar la care a contribuit pentru 
binele omenirii, credefli cæ a fost  recompensat sau plætit pentru 
aceste servicii?

(19)  Când va veni vremea ca negrul sau rasa neagræ sæ se repatrieze 
în cæminul stræmoøesc, Africa, vefli privi cu simpatie miøcarea 
respectivæ øi, dacæ va fi posibil, o vefli ajuta sæ devinæ realitate? 

(20)  Credefli cæ negrii din America, Indiile de Vest, America Centralæ 
øi de Sud øi Europa trebuie sæ interfereze sau sæ fie descurajafli 
în efortul lor de a avea comerfl unii cu alflii øi de a promova 
relaflii paønice ce ar tinde sæ°i reuneascæ într°un singur popor? 

(21)  Datoritæ realizærilor culturale superioare ale negrilor din lumea 
occidentalæ øi ale celor din Africa de Vest, credefli cæ aceøtia 
trebuie sæ fie adeværaflii øi singurii misionari în propriile lor 
popoare din Africa? 

(22)  Privifli cu simpatie urmætoarele scopuri øi obiective ale Asociafliei 
Universale de Propæøire a Negrilor øi ale Ligii Comunitæflilor 
Africane?  

 
Scopuri øi obiective

 
 Asociaflia Universalæ de Propæøire a Negrilor øi Liga Comunitæflilor 
Africane au urmætoarele obiective: organizarea unei fræflii a întregii rase; 
promovarea spiritului de mândrie øi iubire; reabilitarea celor decæzufli; 
satisfacerea nevoilor øi ajutorarea nevoiaøilor; sprijinirea acfliunii de civilizare 
a triburilor înapoiate din Africa; sprijinirea dezvoltærii nafliunilor øi comu
nitæflilor negre independente; înfiinflarea unor comisariate sau agenflii în 
principalele flæri øi oraøe din lume în vederea reprezentærii øi protejærii 
tuturor negrilor, indiferent de naflionalitate; promovarea unei credinfle 
spirituale conøtiente în rândurile triburilor bæøtinaøe din Africa; înfiinflarea 
de universitæfli, colegii, academii øi øcoli pentru educaflia øi cultura rasiale a 
oamenilor; întreflinerea de relaflii comerciale øi industriale în întreaga lume 
pentru binele oamenilor; lupta pentru condiflii mai bune în cadrul tuturor 
comunitæflilor negre.  
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 Convins cæ suntefli sincer dornic sæ contribuifli la stabilirea pæcii 
universale, sæ vedefli cæ dreptatea devine între timp un bun al întregii 
umanitæfli, væ supun atenfliei acest simpozion, aøa cum sunt abilitat sæ fac, 
încredinflat cæ vefli socoti convenabil øi cæ meritæ osteneala sæ ne 
ræspundefli. 

Cu cele mai bune uræri, am onoarea de a fi, 
Slujitorul dumneavoastræ supus

(ss) Marcus Garvey
Preøedinte general

Asociaflia Universalæ de Propæøire a Negrilor

Scrisoare (engl.), [Londra], 30 august 1928, Marcus Garvey, preøedintele general 
al Asociafliei Universale de Propæøire a Negrilor, 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. Corespon
denflæ, 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. 233, 
pp. 851–854.

Paul Alexandru Georgescu

„Chipului prodigios i s°a adæugat chipul golgotic, martirizat 
pe rugurile secolului, iar în final, chipul apoteotic al învin
gætorului“

Paradigma titulescianæ

Marile întâlniri sunt precedate de aøteptare øi dorinfle. Înainte de 
împrejurarea surprinzætoare care m°a dus în apropierea lui Nicolae 
Titulescu, în tofli anii studenfliei, am cæutat cu pasiune modelele para
digmatice, valabile, în cercuri concentrice, pentru profesori, discipline, 
concepflie de viaflæ. Sæ fi fost numai nevoia tinereascæ de a avea un maestru, 
de a adora un erou, cum pretindea Carlyle1 prin conceptul de Hero°Worship? 
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Nu, cred cæ era ceva mai mult øi mai adânc: næzuinfla de a descoperi mærcile 
preeminenflei, sau, cu mult noroc, însemnele genialitæflii. În filosofie, îmi 
era mai uøor. Semnele excelenflei se gæseau reunite færæ îndoialæ în Titu 
Maiorescu. Nu în cel convenflional, îngheflat, autoritar, cu barbæ øi manual 
de logicæ, ci în cel fræmântat din jurnalul intim, în cel pasionat øi mærefl, 
care a proclamat în mod absolut genialitatea lui Eminescu. Pentru noi, 
tinerii, Maiorescu exemplar era cel capabil de reflecflie de gradul II, de 
gândirea ce se gândeøte. Maiorescu care spunea admiratorilor: „eu nu øtiu 
mai multe decât voi, doar, poate, le leg mai bine“ sau „mæ întrebafli care 
este folosul artei, al filosofiei. Folos, mereu folos… dar în definitiv care este 
folosul folosului?“

Dupæ maestru, paradigma se împærflise între profesorii noøtri de 
atunci øi fiecare era, în felul lui, remarcabil: C. Rædulescu°Motru – øtiinflific, 
harnic, aøezat; Nae Ionescu – dialectic, mefistofelic, paradoxal; Tudor 
Vianu2 – serios, ponderat, aulic. La Facultatea de Drept însæ de multe ori 
modelul lipsea, fiind înlocuit cu calitæfli extraparadigmatice. La fel øi cursu
rile. Din cele douæ cursuri de drept roman, unul era elegant øi monden ca 
autorul lui, celælalt era chiflibuøar øi cætrænit ca acela care îl gândise. Cursul 
de economie politicæ avea aerul unui moøneag sfætos, cel de finanfle trægea 
spre geambaø. Astfel fiind, ardeam de dorinfla de a vedea coborând între 
noi, în chip de paradigmæ juridico°profesionalæ, strælucirea lui Nicolae 
Titulescu. Din nefericire, nu era cu putinflæ. Ministru de Externe, preøedinte 
timp de doi ani al Societæflii Nafliunilor, nu mai flinea curs din 1931. Rostea 
câte vreo conferinflæ øi asta – spuneau studenflii de dreapta – o fæcea foarte 
rar, între douæ consilii de miniøtri, trei conferinfle internaflionale sau patru 
întrevederi cu øefi de state. Eu nu participam la numærætoarea ostilitæflii, ci 
cæutam febril semnele paradigmatice printre lucrærile, nu multe, pe care le 
gæsisem – toate excelente, dar disparate. Întâi, teza de doctorat, laureatæ de 
Universitatea din Paris. Sub exegezele riguroase, ostentativ profesioniste, 
descopeream imaginaflia în fæurirea ipotezelor, ingeniozitatea în argumen
tarea susflinerilor, jocul permanent øi incitant al ideilor. Însuøi subiectul 
inventat de Titulescu, drepturile eventuale – nici reale, nici ireale, alcætuind 
un fel de limb juridic – invita la o law°fiction cæreia îi cedam cu voluptate. 
Dincolo de reværsarea tehnicistæ a vânzærilor cu anticipaflie, a preemfliunilor, 
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a delictelor civile øi a ipotecilor generale, îmi apærea figura eventualului, 
prezenfla terflului deocamdatæ invizibil sau inactiv care, având dreptul øi 
viitorul de partea lui, aøteaptæ sæ câøtige în lupta paroxisticæ dintre douæ 
adversitæfli fanatice. Transferam pe acest tertius triumphans în timpul ræz
boaielor religioase, în noaptea Sfântului Bartolomeu, când pærea cæ nu 
poate câøtiga decât unul din cei doi antagoniøti: sau catolicismul exacerbat, 
sau protestantismul frenetic. Au pierdut amândoi apucaflii care ucideau øi 
a câøtigat mult mai târziu, peste douæ secole, liberul gânditor, laicul tolerant, 
pentru care conflictul religios era „o nemicæ“. Øi mai departe, gândindu°mæ 
la lupta prezentæ dintre fascism øi comunism, mæ întrebam cine va fi 
„eventualul“, terflul învingætor… Trecând la cursul de drept civil, litografiat 
cam rudimentar, completam paradigma titulescianæ cu desævârøita cunoaø
tere a problemelor, cu luciditatea examinærii lor, cu arhitectura perfectæ a 
propriei construcflii exegetice øi, în sfârøit, cu claritatea deplinæ – luminæ de 
amiazæ – tipicæ pentru gândirea juridicæ titulescianæ. Siguranfla ei era atât 
de mare încât îøi permitea, spre încântarea studenflilor, pitorescul øi jocul 
instructiv: vorbind despre dreptul cutumiar, cita din proverbele lui Loisel3: 
„pauvreté n’est pas vice“4 sau „boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage 
ce me semble“5. În sfârøit, ultima formæ a paradigmei titulesciene: discursul 
politic. Eu îl aveam pe cel rostit în Adunarea Deputaflilor pe dificila temæ 
a ræzboiului balcanic din 1912–1913. Capacitatea lui Titulescu de a cuceri, 
logic øi emotiv, ascultætorii øi, mai ales, aceea de a distruge, cu eleganflæ øi 
farmec, adversarul, într°un spectacol fascinant, flinea de miracol. Adver
sarul – în 1913 se numea I.G. Duca – era un învins fericit de frumuseflea 
loviturii care îl dobora. Într°un anumit sens, Titulescu aducea cu el o feerie 
intelectualæ de nivel neîntrecut; orizontul ideatic se deschidea incluzându°i 
pe Pico della Mirandola6 øi pe Voltaire, atitudinea oratorului fæcea ape ca 
mætasea între cavalerism øi ironie, iar vorbirea desævârøitæ, curgând când 
mângâios, când nævalnic, ducea totul cu ea. Purtat øi eu de dinamismul 
prodigioasei paradigme, mæ întrebam dacæ mæiestria cuvântului titulescian 
nu depæøeøte domeniul mijloacelor tehnice, al valorilor condiflionate, pen
tru a intra în regatul marilor scopuri, al valorilor necondiflionate, dacæ nu 
reprezintæ în ultimæ instanflæ o sintezæ supremæ de adevær øi frumusefle. Ca 
triada sæ fie completæ, lipsea numai valoarea moralæ – binele – pe care nu 
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izbuteam sæ°l væd atunci, în anii de apropiere teoreticæ, impersonalæ, de 
paradigma titulescianæ. Dimensiunea ei moralæ mi°a apærut øi am træit°o 
însæ îndeaproape, cald, omeneøte, printr°o întâmplare ce pare desprinsæ 
dintr°un roman de Dickens, în care virtutea se vede færæ greø ræsplætitæ øi 
lumea e fericitæ ca în noaptea de Cræciun.

Chemarea

Scris înflorat, episodul ar suna cam aøa:
„Numele unui tânær færæ avere øi færæ rude sus°puse, având ca singur 

sprijin în viaflæ câteva eseuri filosofice°literare øi douæ diplome universitare 
magna cum laude, ajunge printr°un fericit concurs de împrejuræri sæ fie 
cunoscut de un înalt demnitar øi mare om de stat, paladin al pæcii øi al 
drepturilor flærii sale. Prin intermediul a doi prieteni øi colaboratori ai sæi, 
îl cheamæ pe tânærul cu calificative latineøti øi îi încredinfleazæ o misiune: 
aceea de delegat la un important congres mondial, unde va înfæfliøa cu 
mândrie (zice el) øi succes (zic alflii) ideile øi sugestiile eminentului ministru. 
Neaøteptat, în timpul congresului, înaltul personaj cade victimæ unei 
intrigi josnice de palat øi viafla i se frânge; urmeazæ surghiunul øi moartea, 
dar prestigiul lui sporeøte în adversitate øi istoria îi dæ, într°un târziu, 
dreptate. Reîntors în flaræ, tânærul promite sæ depunæ mærturie solemnæ 
despre cele petrecute. O va face, dar numai dupæ 50 de ani, când se va rupe 
lanflul tæcerilor impuse…“

Cum însæ nu e vorba de o ficfliune romanescæ, ci de o întâmplare 
adeværatæ, voi relata, pe scurt, faptele. În vara anului 1936, îmi petreceam 
la Câmpulungul Bucovinei o vacanflæ seninæ øi mulflumitæ. Cauzele: dulcele 
peisaj bucovinean, oamenii buni øi limpezi ai fiærii de Sus øi douæ reviste, 
una din Cernæufli øi alta din Cluj, care îmi publicaseræ primele eseuri: 
Despre paradox øi Încercare de tanatologie eminescianæ. Au fost discutate øi 
elogiate la cursurile Universitæflii de varæ, dar importanfla mea ca autor a 
fost øtirbitæ de un ins care s°a prezentat pictor de marine øi m°a întrebat – 
paradox, nu? – de unde are marea sare, dacæ toate râurile care se varsæ în ea 
au apæ dulce, iar eu, la rândul meu, l°am întrebat de ce dupæ noapte 
urmeazæ ziua øi nu invers? øi am ræmas buni prieteni. Revenirea la gravitate 
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s°a fæcut prin vestea dramaticæ a rebeliunii generalului Franco øi începutul 
ræzboiului spaniol.

Spre mijlocul lunii august, primesc o telegramæ semnatæ de Ion 
Pillat7 pe care, ca orice student modest, îl cunoøteam numai din poezii. 
Telegrama m°a mirat peste mæsuræ: poetul îmi cerea sæ mæ prezint la dânsul 
pentru o problemæ importantæ øi urgentæ, dându°mi adresa øi fixând ora 
întâlnirii, peste douæ zile. La timpul indicat, am urcat scærile locuinflei sale 
din strada Dumbrava Roøie. Ion Pillat mæ aøtepta în biblioteca sa ticsitæ de 
cærfli, manuscrise, tablouri, într°un beau désordre. De la primele cuvinte, la 
imaginea poetului, cunoscutæ din fotografii, s°a adæugat farmecul discret øi 
cordial al omului. M°a introdus direct în problemæ, vorbind ca preøedinte 
al Asociafliei Române pentru Societatea Nafliunilor. Aflu cæ la sfârøitul lui 
august va avea loc la Geneva o manifestare internaflionalæ, de neobiønuitæ 
importanflæ: Primul Congres Mondial al Tineretului pentru Pace. Va avea 
un caracter larg deschis, dar cu predominanflæ democraticæ. Nu vor participa 
Germania nazistæ øi Italia fascistæ, care øi atacaseræ violent Congresul. Pe de 
altæ parte, datoritæ politicii personalizate de Litvinov – colaborarea cu 
S.N. – Uniunea Sovieticæ va fi prezentæ cu o numeroasæ delegaflie. Erau 
aøteptafli, de asemenea, reprezentanfli ai unui larg evantai de organisme øi 
grupæri statale, sociale, politice øi profesionale, cunoscute prin atitudinea 
lor pacifistæ. Titulescu – a continuat Pillat – vedea în acest congres începutul 
unei miøcæri care, de dimensiuni mondiale øi cu ardoarea specificæ tinerilor, 
putea contribui hotærâtor la îndeplinirea imperativului de a bara drumul 
forflelor agresive øi a împiedica izbucnirea ræzboiului. Trebuia întreruptæ 
„seria neagræ“ începutæ prin cucerirea Abisiniei, continuatæ cu militarizarea 
Renaniei øi, acum, cu debarcarea trupelor italiene øi germane în Spania, 
unde avea loc o „repetiflie generalæ cu costume“ a ræzboiului. În acest con
text, Titulescu hotærâse sæ luæm parte activæ la congres. Øi, spre marea mea 
surprindere, Pillat a conchis:

– Aøa încât, dumneata vei participa ca delegat al tinerimii univer
sitare. Studiul problemei cinci zile, plecarea peste o sæptæmânæ. Douæ 
fotografii…

– Bine, am întrebat eu, încæ nedumerit, dar cum s°a ajuns la alege
rea mea?
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– Foarte simplu øi foarte „titulescian“. Partidele politice, mai ales 
cele istorice, doreau sæ trimitæ delegafli din tineretul lor cu vârstæ medie de 
40–55 de ani. Sætul de certurile, intrigile øi invidiile care nu°l cruflæ nici pe 
el, Titulescu s°a opus categoric. „Sæ nu ne spælæm rufele murdare în stræinæ
tate: o facem destul în flaræ“. M°a rugat pe mine, ca preøedinte al Asociafliei 
pentru Societatea Nafliunilor, sæ°i gæsesc o persoanæ potrivitæ. „De pildæ, 
un student – mi°a spus el – øtii cæ sunt øi profesor de drept civil la Uni
versitate“. Dupæ o sæptæmânæ a venit ræspunsul rectoratului, care indica o 
singuræ persoanæ, cumulând calitæflile de øef de promoflie la Litere øi Filo
sofie, cu locul al doilea la Drept. „Ia priveøte, domnule: un cumul de tip 
nou“, a spus Titulescu, aprobator. „Øi cine este tânærul, de unde vine?“ 
I°am comunicat numele indicat – al dumitale – øi am dat amænunte: oltean, 
bursier al primæriei din Craiova. „Nu°i ræu deloc. Øtii cæ øi eu, la Paris, 
între 1900 øi 1903, am avut la doctorat acelaøi sprijin? Bine, sæ°l aibæ în 
grijæ Antoniade, la Geneva“.

Fericit, dar îngrijorat, încerc sæ obiectez: „Bine, dar mie nu°mi place 
politica“. „De ce?“, e curios sæ øtie poetul. „Din cauza viziunii ei maniheice: 
împarte lumea în adepfli øi duømani, doreøte patologic puterea – simplu 
mijloc – øi degradeazæ binele – adeværatul scop. Satanizeazæ adversarul øi 
nu suportæ diferenfla.“

– Aøa spune øi Titulescu despre anumifli politicieni, dar nu despre 
politica pæcii øi a solidaritæflii umane. Oricum, ai fost ales øi trebuie sæ 
confirmi valabilitatea „criteriului Titulescu“, scara lui de valori cognitive øi 
morale. Nu suportæ mediocritatea intelectualæ, lipsa de pregætire profesio
nalæ, isteria demagogicæ, ifosele aristocratice. Susfline competenfla, atrage 
valorile, iubeøte tinerii cu merite øi talent. Øi îi ajutæ. Ca sæ te îndrume, a 
notat câteva idei cælæuzitoare pentru comunicarea dumitale la congres.

Iau nota øi privesc cu emoflie, pentru prima oaræ, scrisul lui Titulescu: 
delicat, aerian, puflin græbit, e scrisul unui om care „vede înainte“ ca bunii 
øahiøti øi care øtie de la mijlocul frazei ce va spune interlocutorul. Aproxi
mativ, nota avea urmætorul cuprins:

„Problema fundamentalæ: naflionalismul. Raportat la exigenfla supre
mæ a pæcii, existæ o dublæ posibilitate: pe de o parte, în formæ raflionalæ øi 
democraticæ, naflionalismul poate fi factor de progres øi de colaborare 
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internaflionalæ rodnicæ, pe de altæ parte, ca deviaflie øovinæ, revizionistæ, 
agresivæ, devine un obstacol øi un agent de dizolvare al pæcii. Misiunea 
tineretului: a face din faptul pæcii o valoare raflionalæ øi universalæ, bazatæ 
pe principiul coordonærii, nu al subordonærii“.

Recunosc, emoflionat, „paradigma claritæflii“ øi ridic ochii spre inter
locutorul meu. Mæ priveøte cu simpatie øi prefluire, dar – mi se pare mie – øi 
puflin întrebætor. Îmi dau seama de ce øi, chipurile, ca verificare, îi cer voie 
sæ dezvolt în francezæ ideile pe care le voi susfline la congres. Simplæ 
parafrazæ, precizez, øi mæ angajez în volutele limbii lui Racine, exagerând 
puflin øi învæflætura din liceu – opt ani øi punct scæzut pentru fiecare accent 
greøit –, ca øi pronunflia exersatæ în fiecare varæ cu fratele meu, doctorand 
la Paris. Poetul ræsuflæ uøurat, îngrijorarea din ochii lui de vechi parizian 
dispare øi pe buze se iveøte un început de zâmbet. Ce°o mai fi? „Eøti norocos, 
tinere prieten, øi îfli urez alte succese în continuare, dar, tocmai pentru a le 
avea, dæ°mi voie sæ°fli dau un sfat. Probabil abia aøtepfli sæ te lauzi øi sæ spui 
iubitei, prietenilor, ce misiune ai, ce discurs vei fline, ce aplauze… Ai 
dreptul, le ai sau le vei avea pe merit, dar nu te læuda înainte, aøteaptæ sæ te 
duci øi, când faptul e consumat, laudæ°te cât vrei, dar dupæ.“

La despærflire øi revenind la registrul serios, Ion Pillat mæ întreabæ 
spre care filosof merg preferinflele mele de învæflæcel în ale înflelepciunii. 
Ræspund færæ ezitare øi îmi dau seama acum, dupæ 62 de ani øi dupæ præ
buøirea atâtor utopii primejdioase, cæ opfliunea mea ræmâne valabilæ. „Spre 
Immanuel Kant, pentru cæ douæ lucruri îi umpleau sufletul de mirare øi 
reînnoitæ veneraflie: cerul înstelat deasupra capetelor noastre øi legea moralæ 
dinlæuntrul nostru.“

Mesaj

Despre congres s°ar putea scrie o carte, cu atât mai bine venitæ cu 
cât arhivele, læsate în grija Societæflii Nafliunilor, au ars în timpul ræzboiului. 
Notez numai câteva aspecte care în perspectiva vremii mæ emoflioneazæ sau 
îmi dau de gândit. Primul se referæ la teribila împræøtiere româneascæ pe 
care a produs°o vifornifla istoriei. În ultima clipæ, mi s°a cerut sæ iau un 
ajutor pentru munca practicæ, de organizare, øi l°am ales pe Mihai Chiflibura, 
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coleg de facultate. A murit groaznic la Odessa. Øeful nostru, un distins 
conferenfliar de drept civil, Virgil Veniamin, mai târziu secretar general 
adjunct al Partidului Naflional fiærænesc, a plecat în 1947 în stræinætate. 
Acolo, altæ muncæ, altæ soflie, altæ moarte decât cele româneøti. Veniamin 
a fost pierdut pentru flaræ. Ni s°a mai alæturat, pe cont propriu, alt român, 
doctorand în sociologie la Londra, pentru a fi observator øi raportor. Bine 
pregætit, dar tæcut, misterios, n°am aflat niciodatæ cine îl trimisese, ce 
observa, cui raporta. Nici nu mæ preocupa. Mult mai interesat eram de 
delegaflii spanioli, care veniseræ direct de pe front, unii dintre ei rænifli øi 
bandajafli. La secflia a IV°a, care se ocupa de „Bazele religioase, morale øi 
filosofice ale pæcii“, mi°a stârnit admiraflia o negresæ de prin Senegal, 
îmbræcatæ foarte tropical, dar doctorandæ în filosofie la Sorbona, cu stagii, 
cælætorii, congrese. În discursul pe care l°a susflinut liber øi în intervenflii, a 
pulverizat pur øi simplu regimurile coloniale, focare de exploatare incre
dibilæ, de înjosire umanæ øi în cele din urmæ de ræzboaie. Avea o documentaflie 
inepuizabilæ, se miøca dezinvolt între autori francezi øi englezi, germani øi 
italieni, cita în original pe Kant8, Spencer9 sau Giambattista Vico10. În 
privinfla comunicærii mele, a trebuit sæ fac adaptæri la situaflie, deoarece, la 
început, unii delegafli atacaseræ nediscriminat orice naflionalism, oricum ar 
fi el practicat, socotindu°l factor de degradare umanæ øi de conflictualitate. 
A trebuit, deci, sæ încep prin a recunoaøte cæ „au fost vorbitori care s°au 
întrebat dacæ naflionalismul poate fi un factor de pace øi progres în ordine 
internaflionalæ. Noi credem cæ lucrul acesta este posibil, cu condiflia sæ se 
respecte egalitatea fundamentalæ dintre state, normele øi obligafliile inter
naflionale liber consimflite“. În continuare, formulam o condamnare lim
pede a ideologiei naziste, întemeiatæ pe o pretinsæ superioritate de rasæ. 
„Este adeværat cæ pentru a respecta aceste norme, trebuie sæ punem pe 
deasupra vocii sângelui vocea rafliunii, pe deasupra interesului, datoria“. 
Fireøte, dictatura ca formæ de agresiune umanæ era condamnatæ, potrivit 
însemnærilor titulesciene, orice culoare ar îmbræca øi orice direcflie, de 
dreapta sau de stânga ar învedera. În fond, delegaflia noastræ înfiera tota
litarismul. „Suntem tofli de acord sæ condamnæm orice constrângere øi 
opresiune, orice injustiflie øi agresiune, într°un cuvânt orice sclavie, oricare 
ar fi autorul øi oricare ar fi justificarea lui dialecticæ.“ La sfârøit, fæceam 
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referire la rolul de elevaflie eticæ rezervat tineretului. „În concepflia noastræ, 
sarcina tinerilor devine limpede, univocæ. Aparfline tineretului sæ arate 
lumii întregi cæ, dacæ nafliunile au un incontestabil drept la existenflæ, ele 
au, de asemenea, obligaflia, la fel de incontestabilæ, de a face o valoare 
umanæ din aceastæ existenflæ øi de a°øi îndrepta mersul lor istoric spre pace 
øi sporirea umanitæflii din om.“

Moarte øi transfigurare

Mæ aflam încæ la Geneva – susflinusem comunicarea rezumatæ mai 
sus – când ziarul „Le Figaro“ din 29 august 1936 ne°a adus vestea uluitoare 
a demisiei în bloc a guvernului Tætærescu øi a refacerii lui imediate, în 
aceeaøi formaflie, cu aceiaøi miniøtri, afaræ de Nicolae Titulescu, înlocuit cu 
veteranul Victor Antonescu, celebru prin declaraflia sa, tot ca ministru de 
Externe, când armatele germane cotropiseræ flara în Primul Ræzboi Mondial: 
„e latæ ræu“. Totul se petrecuse cu laøitatea øi perfidia care conferiseræ 
„porflilor Orientului“ o tristæ faimæ. Numai cu o lunæ înainte, la 16 iulie 
1936, întreg guvernul, în frunte cu primul°ministru G. Tætærescu, felicitase 
pe Titulescu, în termeni hiperbolici. Consiliul de Miniøtri – proclama 
comunicatul – „aprobæ în întregime øi se solidarizeazæ cu politica externæ 
fæcutæ øi expusæ de dl Titulescu, exprimæ cu acest prilej domnului Titulescu 
recunoøtinfla lui adâncæ pentru opera înfæptuitæ, precum øi încrederea lui 
nelimitatæ în îndeplinirea misiunii sale“. În acelaøi timp, mai exact cu cinci 
zile înainte de Consiliu, într°un raport secret cætre rege, primul°ministru îl 
copleøea pe ilustrul sæu colaborator cu incredibile acuzaflii øi jignitoare 
aprecieri, vorbind de „situaflia greu de suportat pe care øi°a creat°o dincolo 
de hotare domnul Titulescu personal, prin atitudini øi exageræri a cæror 
ræspundere nu o poate împærfli cu nimeni“, „conflicte cu oficialitatea øi 
opinia publicæ italianæ…, polonezæ…, cu o parte din opinia publicæ 
francezæ“. Mai departe, continua seria falsitæflilor insolente: aceste fapte ar 
fi creat domnului Titulescu o atmosferæ de împotrivire, aceastæ atmosferæ 
se ræsfrânge pægubitor asupra flærii, politica de înflelegere cu URSS i°a 
înstræinat o parte din simpatiile opiniei publice româneøti. Øi, apoi, pri
mul°ministru se deda la ipoteze tendenflioase: dacæ dl Titulescu îi va cere 
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sæ reprime miøcærile de dreapta, guvernul nu o va face øi, în sfârøit, plecarea 
domnului Titulescu va fi simflitæ ca o binefacere – iaræøi – „de o parte a 
opiniei publice“. Adeværata cauzæ era alta: ministrul de Externe era singura 
persoanæ care avusese curajul sæ°i spunæ Regelui în faflæ cæ legætura imoralæ 
cu doamna Lupescu øi corupflia camarilei sunt un dezastru pentru flaræ.

Astæzi, în perspectivæ istoricæ, ridicându°ne peste josniciile momen
tane, dar pæstrând dramatismul cauzalitæflii profunde care le genera, trebuie 
sæ spunem cæ era prima din cele trei morfli de care a avut parte Nicolae 
Titulescu. Martirajul lui constæ din a fi fost ucis de trei ori de forflele 
totalitare, întâi naziste, apoi comuniste. În 1936, a fost ucis corifeul 
diplomafliei româneøti de o minidictaturæ regalæ în devenire; în 1940, a 
fost ucis apærætorul neînfricat al fruntariilor flærii, prin sfârtecarea teritoriului 
ei de cætre nazism (Ardealul de Nord, atribuit Ungariei la Viena) øi stalinism 
(Basarabia øi Bucovina de Nord, ræpite de URSS prin ultimatum), iar în 
1946 s°a sævârøit uciderea aurei sale de promotor al democrafliei prin 
instalarea pentru 46 de ani a dictaturii comuniste. Titulescu este o victimæ 
completæ a totalitarismului øi circumstanflele concrete care au urmat 
demiterii sale din 1936 au, toate, culoarea tristeflii øi gustul amæræciunii; 
atacat furibund de fasciøti, hærfluit de serviciile secrete ale Reich°ului, 
bolnav øi særac, se stinge în ziua de 17 martie 1941, la Cannes.

…S°au împlinit în 1991 cincizeci de ani de la moartea pæmânteascæ 
a lui Nicolae Titulescu. Manifestærile comemorative de atunci au voit sæ 
aibæ øi parflial au avut proporflii øi semnificaflie europeanæ øi chiar mondialæ. 
Sesiunea de comunicæri organizatæ de Academia Românæ øi volumul 
rezultat, articolele øi evocærile de peste hotare, din Franfla øi Elveflia pânæ în 
Venezuela øi Uruguay, au fost îmbucurætoare semne øi dovezi despre 
actualitatea gândirii titulesciene øi despre forfla ei proiectoare în viitor. 
Paralel, a avut loc un proces de transfigurare a figurii sale. În lumina 
dublului holocaust care a marcat tragic secolul al XX°lea, aceasta înseamnæ 
reafirmarea victorioasæ a personalitæflii sale ca precursor øi spirit protector 
al noii Europe øi al organizafliilor internaflionale de tip NATO, care astæzi 
adoptæ øi aplicæ cele douæ concepte supreme pe care le°a gândit øi cærora 
le°a dedicat viafla øi talentul sæu prodigios: libertatea democraticæ øi statul 
de drept în plan naflional øi pacea organizatæ, integratoare în plan 
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internaflional. Paradigma titulescianæ pe care o simfleam în tinerefle o øtiu 
acum profeticæ øi catarticæ. Aøa m°am stræduit sæ o înfæfliøez la Caracas, în 
øedinfla solemnæ a celor øase Academii Naflionale, consacratæ marelui 
diplomat român, øi aøa o analizæm øi reconstruim cu studenflii Facultæflilor 
de Drept la Bucureøti, care aflæ în „modelul Titulescu“ necesara, 
indispensabila luminæ, cælæuzæ øi speranflæ.

Umanizarea strælucirii titulesciene

Prolegomene

Înainte de a se cristaliza øi a intra, ca o componentæ de seamæ, în 
istoria øi mitologia Europei interbelice, strælucirea lui Titulescu s°a anunflat 
prin douæ întâmplæri – una din copilærie, alta din prima tinerefle – pe care 
le°aø denumi preludiul mozartian øi provocarea spaniolæ.

Preludiul – adicæ examenul de absolvire, trecut de micul Titulescu 
la øcoala primaræ „Jules Javet“ din Craiova – se situeazæ în anul 1893 øi se 
caracterizeazæ prin atributele complexului mozartian: virtuozitate timpurie, 
graflie øi finefle, simpatie iradiantæ, cuceritoare. Directorul øcolii, profesorul 
Javet, nu øtim din ce motive, a fost înlocuit la examen de soflia lui, care a 
devenit astfel primul martor oficial al vocafliei titulesciene pentru întâietate. 
Mulfli ani mai târziu, dupæ 1925, øi printr°o fericitæ conjuncflie de geografie 
øi lingvisticæ, am putut culege ecourile acestei întâmplæri chiar de la doamna 
Javet. Øcoala primaræ „Triøcu“, unde tatæl meu era director, forma – zicea 
dânsa – „un pendant roumain et un loyal partenaire“11 al institutului sæu. 
Erau øi vecine, le despærflea numai un zid de cæræmidæ roøie, pe care eu îl 
sæream cu entuziasm în fiecare dupæ°amiazæ, pentru a pætrunde uimit în 
altæ lume magicæ, unde în loc de olteneøte se vorbea franceza cu accent 
elvefliano°romand, imitat de mine cu încântare, øi în loc de oina voiniceascæ 
se juca elegant cricket. Trecuseræ anii, madame Javet devenise o sexagenaræ 
uscæflivæ, dar mereu activæ, fiicele ei se cæsætoriseræ cu doi dintre profesorii 
mei de liceu – Miti Teodorescu, de românæ, øi Al. Popescu°Telega, de 
francezæ, øi, apoi, la facultate, de spaniolæ – tofli formând un cerc în care se 
întreflineau cu mândrie imaginea øi cultura micului Nicolae, ajuns între 
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timp ministru øi prim diplomat al flærii. Cât despre mine, adoptat øi protejat 
de doamna Javet pentru stæpânirea subjonctivelor franceze øi zelul cu care 
cântam „Il etaît un petit navire“12, eram introdus pedagogic, spre luare 
aminte, în zisul cerc, unde ascultam cu sfinflenie amintirile depænate 
întretæiat de bætrâna profesoaræ. Un si gentil garçon, pétillant d’esprit… et 
des connaissances étonnantes, avec ça… il venait à l’école comme à une fête, à 
sa fête…13 Excelase la toate materiile, mai ales la probele libere, hors concours, 
de geografie øi istorie. Cu ochii închiøi, fæcuse perfect ocolul lumii, numind 
flæri, hotare, capitale. Politicos øi anticipator, se oprise un moment „sæ se 
mai odihneascæ“ în Elveflia, la Geneva, pe flærmul Lacului Leman, de unde 
se vede Mont Blanc. Muntele Alb, repetam eu, gânditor. Apoi, trebuia sæ 
vorbeascæ despre un personaj istoric, cel pe care îl prefera. A ales pe Nicolae 
Bælcescu, înrudit cu familia mamei lui. Øi candidatul de 11 ani a fæcut un 
raflionament neaøteptat ajungând la o formulæ frapée en médaille: întrucât 
Bælcescu era un erou prin revoluflie, exil øi moarte, Domnul viteaz øi 
unificator, despre care a scris faimoasa°i carte, era le hero d’un heros. 
Profesorul Telega adæuga cæ diploma de onoare obflinutæ la bacalaureat øi 
întâietatea spectacularæ de la Paris întæreau strælucirea „aici începutæ“.

Peste câfliva ani, în timpul studenfliei mele, pe baza mærturisirilor 
unui coleg de facultate al lui Titulescu, am putut întregi preludiul mozartian 
cu ceea ce constituia o adeværatæ „provocare spaniolæ“. În elaborarea 
conceptului porneam de la faptul imaginat, apoi træit, cæ, atunci când un 
cælærefl iberic câøtigæ o cursæ cu øapte garduri înalte øi i se contestæ pe 
nedrept victoria, el o anuleazæ øi cere repetarea probei, dar cu zece obstacole. 
Sfideazæ nedreptatea. La unul din examenele de drept roman – cele mai 
grele, fiindcæ solicitau nivel înalt de erudiflie øi logicæ juridicæ –, Titulescu 
obfline o notæ obiønuitæ, de trecere, dar nu excepflionalæ ca toate celelalte 
ale lui. Cæzuse victimæ legendarei rivalitæfli între doi reputafli profesori – 
Cuq øi Girard – care îl ascultaseræ færæ sæ°l asculte, ocupafli sæ se certe în 
fafla candidatului. Titulescu a cerut casarea øi repetarea examenului, rugând 
sæ fie declarat respins dacæ nu va obfline nota maximæ. Øi a obflinut°o. 
Palmaresul sæu universitar a fost de 17 bile albe din 18 posibile, în timp ce 
colegii sæi francezi cei mai buni ajungeau cel mult la 15. A mai obflinut øi 
douæ premii speciale, prin concurs de lucræri, ceea ce i°a conferit titlul de 
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laureat al Universitæflii. În cursul carierei sale diplomatice, sfidarea 
nedreptæflii a fost repetatæ de Titulescu de mai multe ori, cu acelaøi curaj øi 
cu aceleaøi rezultate, dar în serviciul flærii sale.

Gândindu°mæ acum la aceste prolegomene ale strælucirii titulesciene, 
îmi dau seama cæ ele se integrau într°un sistem de interferenfle continentale 
în care intrau, conferindu°i amploare øi semnificaflie generalæ, colegi, con
tinuatori, demnitari benefici. Aøa cum Institutul Javet avea valenfle elvefliene 
exprimate în limba francezæ, admirabil însuøite de Titulescu, Øcoala Triøcu, 
construitæ exact dupæ modelul øcolilor din preajma Stockholmului, oferea 
valenfle suedeze în limba românæ, iar doi dintre elevii ei aveau sæ ajungæ 
membri ai unor academii române øi stræine. Aceasta din inifliativa øi grija 
ministrului Spiru Haret14, doctor în matematicæ la Sorbona, autor al unei 
lucræri de fundamentalæ importanflæ în astronomie. Pe de altæ parte, dupæ 
Titulescu, alfli studenfli români au obflinut titlul de laureat, chiar în dreptul 
roman. Se pare deci cæ încæ din 1893–1904 eram în Europa cu rezultate 
mai mult decât europene. Nu væd de ce acum ne punem sau ni se pun 
întrebæri demult ræspunse.

Inteligenfla ca arhetip

De la simplul gest vital pânæ la amplul discurs solemn rostit la 
Societatea Nafliunilor ca preøedinte al Adunærii Generale, de la replica 
spiritualæ øi aforismul paradoxal pânæ la meditaflia gravæ øi avertizatoare 
asupra civilizafliei contemporane, strælucirea lui Titulescu îøi avea izvorul 
viu øi nesecat, explicaflia øi justificarea în ceea ce Taine15 numea faculté 
maîtresse: inteligenfla suveranæ, copleøitoare, irezistibilæ. Am arætat în 
eseul anterior cum prodigioasa magie titulescianæ prefæcea jocurile de 
artificii ale retoricii, virtuozitæflile øi ceremoniile elocvenflei, în sintezæ 
supremæ de adevær øi frumusefle. Dintre multele laude aduse acestei înæl
flimi a vorbirii titulesciene în regatul valorilor ultime, desprind pe acelea 
ale lui Paul Valéry øi Lucian Blaga, care au pus strælucirea de gândire øi 
expresie a marelui om de stat sub semnele lui ipse intellectus øi al inteligenflei 
arhetipale.
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Iatæ ce scrie creatorul lui Monsieur Teste, atât de lucid, ponderat 
øi, totuøi, în fafla lui Titulescu, atât de entuziast øi mulflumit de entuzias
mul sæu.

„Titus! A fost omul cel mai extraordinar pe care l°am întâlnit, dar 
øi cel mai aparte. Ca de altfel, tofli oamenii excepflionali (…). Ceea ce mæ 
uimea la el, înainte de orice, erau exuberanfla øi spontaneitatea lui, dina
mismul aproape frenetic, care nu veneau totuøi din temperamentul sæu, ci 
aveau o origine cerebralæ. În spiritul lui prodigios de viu, procesele se 
desfæøurau cu o vitezæ uimitoare, totul era cântærit, examinat, dozat cu 
precizia ciberneticii care urma sæ vinæ. Viafla era pentru Titulescu un fel de 
super°viaflæ, nu numai prin intensitatea ei, dar øi printr°un fel de simulta
neitate a træirilor. Træia nu numai propria°i existenflæ, ci øi, de asemenea, 
cu luciditate øi nesafl, existenfla lumii întregi“.

Evocarea lui Blaga se organizeazæ øi ea în jurul strælucirii inteligenflei 
supraomeneøti, pe care poetul o vede ca o flacæræ unduind sub încercarea 
unor pale de vânt invizibil. Întâlnirea are loc în 1928, în ajunul unei 
importante dezbateri a Societæflii Nafliunilor pe tema aøa°numiflilor 
optanfli unguri.

„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 
(…). Øi a început sæ argumenteze, ridicând, cu minunatæ uøurinflæ, blocuri 
ciclopice în fafla mea. Am fost nevoit sæ fac eforturi din cele mai grele 
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 concluzii. 
Prin energia øi subtilitatea acestui joc dialectic, prin vioiciunea acestei 
încruciøæri de spade cu un adversar care pentru el era totdeauna prezent, 
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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 întâlneam, mi°am 
spus: „Da, Titulescu este cea mai strælucitæ inteligenflæ pe care 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 lui Bergson“.

Concepte operaflionale

Prefluirea acestor texte encomiastice de înaltæ calitate filosoficæ øi 
literaræ poate fi formulatæ spinozian. Paul Valéry øi Lucian Blaga vorbesc 
cuceritor despre substanfla inteligenflei titulesciene, dar mai puflin despre 
atributele care o caracterizeazæ øi deloc despre modurile în care lucreazæ, 
rezolvæ, prevede (concepte operaflionale). Unele øi altele trebuie totuøi 
neapærat puse în luminæ, pentru cæ inteligenfla lui Titulescu, de cele mai 
multe ori, „coboaræ în situaflie“ øi exercifliul ei ræpeøte, duce cu el chiar pe 
adversar, cum a fost cazul cu contele Apponyi. Inteligenfla titulescianæ 
putea face aceasta fiindcæ, sub raportul atributelor, era în primul rând 
inventivæ, ingenioasæ, cu resurse inepuizabile øi mereu surprinzætoare; apoi 
era sinteticæ, adicæ puternicæ, dar øi suplæ; generalizantæ, dar øi specificatoare; 
pentru ca, în sfârøit, sæ se vædeascæ a fi integratoare, capabilæ de a încorpora 
elemente emotive, imaginative, ironice, plastice. Exemplele se vor ivi abun
dent când voi insista asupra caracterului uman al fascinafliei titulesciene.

În privinfla conceptelor operaflionale, nu trebuie uitat cæ Titulescu 
le°a multiplicat øi diferenfliat, le°a folosit øi le°a schimbat potrivit ipostazelor 
bogatei sale personalitæfli øi, mai ales, potrivit etapelor „lucrærii sale istorice“. 
Færæ a intra în amænunte, voi spune cæ „soldatul flærii“, cum îi plæcea sæ se 
numeascæ, paladinul pæcii øi heraldul unificærii europene îøi angajau în 
mod diferit inteligenfla øi atributele, iar personajele prin care „a trecut“ 
Titulescu – juristul, omul politic, diplomatul numærul 1 al epocii – asumau, 
în domeniile respective, postúri epistemice øi concepte operaflionale diferite, 
deøi, în fond, complementare. Astfel, de la început, în domeniul juridic, 
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Titulescu, prestigios profesor de drept civil øi avocat cu remarcabile succese, 
a strælucit prin virtufli logice de tip cartezian: claritatea øi precizia 
cunoøtinflelor, rigoarea raflionamentului, coerenfla argumentærii, stringenfla 
concluziilor. Spafliul în care ele se produceau era în definitiv aulic, iar 
publicul – profesori, magistrafli, studenfli – permeabil la concepte operaflional 
enunflate în latinæ: ergo, a fortiori16, distinguendum est17, per a contrario18… 
Desigur, exista o luptæ pentru drept – celebrul Kampf ums Recht al lui 
Ihering19 –, dar rezultatele ei erau armonizabile înlæuntrul unei ordini 
juridice generate, cu reguli de joc acceptate øi cu orientare comunæ spre o 
valoare aglutinantæ: justiflia. În domeniul politic, însæ, în care Titulescu 
intræ odatæ cu alegerea lui ca deputat, în 1912, lucrurile stæteau altfel. Aici, 
terenul era conflictual, bântuit de apetitul puterii, supus criteriului suc
cesului cu orice prefl, deschis pasiunilor, intrigilor, manevrelor primejdioase 
sau rizibile. Spafliul se situa între arenæ øi carnaval. Titulescu reacflioneazæ 
prin acceptare øi repudiere, ambele limitate. Se angajeazæ în relaflia 
,,prieten–adversar“, dar ræmâne la o polemicæ atât de spiritualæ øi cavale
reascæ, încât mai mult apropie decât desparte pe combatant (exemplu: 
duelul oratoric cu I.G. Duca), iar criticile adresate adversarilor se øterg în 
fafla asocierii lor la marile cauze naflionale: întregirea flarii, împroprietærirea 
flæranilor, votul universal, construirea unui stat democratic, pe care 
Titulescu le°a susflinut cu ardoare øi abnegaflie exemplare. Comparatæ cu 
procesele juridice, postura lui în fafla politicului învedereazæ un surplus de 
retoricæ, pe de o parte, øi un spor de øarjæ ridiculizatoare, pe de alta. 
Discursul politic titulescian îøi adaugæ replica muøcætoare, rapidæ, øi, din 
când în când, o anumitæ fandare inofensiv asasinæ. Aceste excese vor corija 
în anii etapei diplomatice, între 1922 øi 1936. În ultima sa ipostazæ, 
diplomaticæ, strælucitele atribute intelectuale øi conceptele operaflionale 
proprii lui Titulescu sunt împlinite printr°o direcflionare eticæ a lor, printr°o 
finalitate nouæ, valoric superioaræ. Datoritæ acestei culminaflii morale, 
Nicolae Titulescu se implicæ în istorie ca purtætorul unei facultæfli mai 
cuprinzætoare øi mai înalte decât inteligenfla; raflionalitatea generatoare de 
idei totale (în sens kantian), de idealuri absolute. Prin gândirea øi prin 
fapta lui, implicit øi explicit, Titulescu îøi pune problema goetheanæ a 
supremei fericiri umane (höchstes Glück der Erdenkinder) øi ræspunsul lui 
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este: nu numai pacea øi lucrarea împreunæ a „fiilor pæmântului“, ci øi, sau 
mai ales, sporirea umanitæflii din om prin înflelegerea celuilalt øi prin creaflie 
în serviciul celorlalfli. Cuvintele folosite de el, „simpatie“ øi „afecfliune“, se 
apropie semnificativ de iubirea creøtinæ. De data aceasta øi pentru atingerea 
acestui flel, postúra nu putea fi decât integrarea universalæ din aproape în 
aproape, iar conceptele operatorii mergeau inexorabil de la ipoteza glumeaflæ 
øi reducerea la absurd, pânæ la exigenfla fundamentalæ de spiritualizare a 
frontierelor; de la compromisul care nu scade øi sinteza care potenfleazæ 
pânæ la viziunea anticipatoare a viitorului. Nu a fost Titulescu promotorul 
unor înflelegeri care se întindeau de la Praga la Ankara, prefigurând 
unificarea Europei?

„Numai una n°are somn“

Când moartea unei figuri istorice de primæ mærime este înconjuratæ 
de umilire øi suferinflæ nedreaptæ, când viitorul îi atestæ luciditatea øi îi 
confirmæ speranflele, strælucirea personajului excepflional se transformæ în 
fascinaflie øi amintirea lui se confruntæ cu primejdia idolatrizærii. In privinfla 
lui Titulescu, propria°i umanitate îl fereøte de acest risc. Înflelept, generos, 
sincer, curajos, zâmbitor, inocent øi leal, el nu doreøte decât sæ°i auzim 
vocea de aproape, cald, prieteneøte. Aøa cum am relatat în capitolul despre 
„Paradigma titulescianæ“, personal m°am apropiat de marele om de stat în 
august 1936, când m°a desemnat ca delegat al studenflimii la primul 
Congres Mondial al Tineretului pentru Pace de la Geneva. Aici, ministrul 
nostru în Elveflia, C. Antoniade, colaborator øi prieten apropiat al lui 
Titulescu, mi°a dat o mulflime de informaflii inedite despre „Patron“ – aøa 
îi spuneau tofli la Ministerul de Externe – øi mi°a pus la dispoziflie fiøierul 
special de la legaflia noastræ din Berna. Aøezând la un loc mærturisirile 
ministrului cu care am continuat colocviul titulescian la Madrid în 1945 
øi la Paris în 1947, notiflele mele de atunci øi reflecfliile de acum, îmi dau 
seama cæ un minimum de ordine øi un maximum de concizie trebuie 
introduse în acest caleidoscop. Ca atare, voi încerca umanizarea strælucirii 
lui Nicolae Titulescu prin schiflarea câtorva – pufline – træsæturi fizice øi 
caracteristici psihice, apoi voi desprinde din universul ideilor sale tæinuite 
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anumite concepte paradoxale øi aforisme ironice, iar la sfârøit voi propune 
douæ definiflii metaforice ale destinului sæu.

În fæptura lui Titulescu se opuneau øi se compuneau dialectic 
fragilitatea øi voioøia. Dacæ am dori o imagine°definiflie, aceasta nu poate fi 
decât a omului care zâmbea propriei vulnerabilitæfli. Pe de o parte, se adu
nau temperatura scæzutæ, senzaflia continuæ de frig, paltonul îmblænit, 
boala enigmaticæ ce venea øi revenea, cæderea la pat dupæ o masæ neprielnicæ 
sau o discuflie iritantæ øi, în loc de odihnæ, muncæ mai intensæ, orizontalæ. 
Pe de altæ parte, exuberanfla despre care vorbea Paul Valéry, buna dispoziflie, 
zâmbetul care nu era nici protocolar, nici demagogic, nici calculat, nici pur 
organic, ci sincer øi convingætor, exprimând curajul de a aborda agreabil 
lucrurile dezagreabile, bucuria întâlnirii cu oamenii øi plæcerea jocului cu 
ideile, modul lui luminos de a reacfliona în fafla vieflii øi poate dorinfla lui de 
a apela la celælalt, dupæ ce a fost generos cu ceilalfli. Aø putea, de asemenea, 
sæ°l definesc pe Nicolae Titulescu prin capacitatea de a se limita øi a reveni 
la uman. Træsæturile portretului devin în acest caz pasionante: „Patronul“ 
este lucid, dar nu cinic, se supæræ repede øi demonstreazæ teribil supærarea, 
lui øi celorlalfli, dar uitæ repede øi îøi împacæ fermecætor partenerul; e 
incapabil de ranchiunæ sau ræzbunare, cunoaøte perfect pe marii trædætori, 
dar nu e în stare de cea mai micæ trædare, are nevoie organicæ de cælduræ 
sufleteascæ, e darnic cu tinerii øi cu adversarii. În sfârøit, e capabil de ironie 
øi autoironie la nivel de performanflæ. Øi ministrul Antoniade îmi dæ texte, 
îmi povesteøte întâmplæri, îmi reproduce replici øi cugetæri, læsându°mæ pe 
mine sæ le ordonez øi sæ pun titlurile.

Cavalerism cu adversarul (vorbeøte Titulescu). „Am lucrat cu ungurii 
øi ca rezultat am dobândit un sentiment de admiraflie øi prietenie pentru 
acest popor mândru. Contele Apponyi va ræmâne totdeauna pentru mine 
una din cele mai mari personalitæfli pe care le°am cunoscut. Admiraflia mea 
pentru el a mers pânæ într°acolo încât s°a prefæcut în afecfliune. Nu øtiu 
dacæ el mi°a corespuns în mod asemænætor, dar oricum este sigur cæ era 
plin de consideraflie. Acesta este motivul pentru care am putut fi mari 
adversari øi, în acelaøi timp, mari prieteni“. Ca de obicei, Titulescu avea 
dreptate: dupæ o øedinflæ la Societatea Nafliunilor în care reprezentantul 
nostru pledase vehement øi strælucitor împotriva contelui Apponyi, acesta 
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îi ureazæ: „Nu îfli doresc, dragul meu prieten øi arzætorul meu adversar, 
decât ca, atunci când vei fi de vârsta mea, sæ lupfli cu un tânær având, ca 
dumneata, pe lângæ øtiinflæ øi inteligenflæ, un talent oratoric atât de 
extraordinar“.

Curajul sinceritæflii. „Patronul“ era sincer cu sine øi cu profesiunea 
de diplomat pe care o ilustra. Dædea diplomafliei câteodatæ o definiflie 
nostalgicæ – „ultimul refugiu al politeflii“ –, alteori familiaræ – „arta de a da 
vina pe celælalt“ – sau, aparent, imposibilæ – „abilitatea de a înota færæ sæ te 
uzi“. Ca toate calitæflile titulesciene, curajul sinceritæflii are o culme 
dramaticæ: atunci când îndræzneøte – a fost unicul – sæ cearæ Regelui Carol 
al II°lea despærflirea de camarilæ, masculinæ øi femininæ: „Îmi iau libertatea 
de a avertiza pe Majestatea Sa cæ, færæ îndepærtarea anumitor persoane din 
cercurile Curflii, este imposibil sæ existe o atmosferæ seninæ în flaræ“.

Ironia. Multiplæ, pe toate treptele. Faflæ de un personaj ræu øi corupt 
pânæ în mæduva oaselor, spunea: „Pentru bani e capabil de orice, chiar de 
o faptæ bunæ“. Despre un cunoscut øi hilar politician, care, dupæ ce se 
læuda cæ, în campaniile lui electorale, sætenii, în cinstea lui, „trag clopotele 
a giorno“ øi dupæ ce teoretizase sociologic, afirmând cæ „agricultura e una 
din coloanele vertebrale prin care respiræ nafliunea“, trecuse la filologie øi 
fæcea etimologii: deriva toate cuvintele româneøti din latinæ.

Titulescu explica: „Ultimul cuvânt, «Obor», era mai greu de derivat, 
dar a fæcut°o în cele din urmæ; O vine de la orbis, lume, B vine de la bonus, 
O tot de la orbis øi r, desigur, de la romanus. În fond, are dreptate: sunt 
mulfli români la obor, øi buni, øi ræi“.

Faflæ de englezi, verva titulescianæ se manifesta în forma umorului, 
variind øi acesta de la gluma uøoaræ la sensul grav. Unui lord care întreabæ 
condescendent pe un tânær diplomat român dacæ are origine nobilæ øi la ce 
øcoalæ øi°a fæcut studiile, Titulescu se græbeøte sæ°i ræspundæ în locul 
interogatului: Milord, e de ajuns sæ væ spun cæ a învæflat în faimosul colegiu 
„Maiden of Dulop“ (Maidanul Dulapului). În schimb, lucrurile se schimbæ 
atunci când lordul Henderson, ministrul Afacerilor Stræine al Marii 
Britanii, îi oferæ o soluflie îndoielnicæ pentru România. Era vorba ca, în 
cazul unei uniuni vamale Germania–Austria, România, care pierdea ex
portu rile spre Austria, sæ nu accepte compensafliile modeste oferite de 
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Franfla, pentru a se opune, ci beneficiile viitoare rezultate din alte legæturi, 
deci sæ nu se opunæ uniunii, aøa cum nu se opunea Anglia. Cam complicat, 
dar asta e diplomaflia. Titulescu ræspunde: „Pentru mine personal, situaflia 
României, transpusæ în viafla privatæ, îmi apare ca situaflia unui om care are 
nevoie de 100 de øilingi. Franfla îi dæ 20. Anglia îi spune sæ aibæ ræbdare, 
cæci în curând va obfline 500. În ce mæ priveøte, am câtæ ræbdare vrefli ca sæ 
primesc cei 500 de øilingi, dar, în aøteptare, nu dau cei 20 de øilingi ce°i am 
în mânæ“.

Ziaristica americanæ. In 1925, Titulescu, mare expert în probleme 
economice, se duce în America pentru a convinge guvernul cæ România 
are dreptul de a primi, cu titlul de reparaflii, sume superioare celor derizorii 
– între 1% øi 6% – recunoscute pânæ atunci de Aliafli. La debarcare, la New 
York, zarvæ, ziariøti agresivi, dar Titulescu refuzæ orice interviu. A doua zi 
citeøte, într°un ziar cu mult tiraj øi pufline scrupule, cæ a declarat: „vin sæ 
cer bani; împrumut, ajutor, oricum, bani sæ fie“. Intræ într°o mânie 
titulescianæ, protesteazæ la State Departament, telefoneazæ directorului. 
Tofli ræspund take it easy øi reporterul mincinos vine la hotel. La reproøurile 
øi incriminærile violente ale ministrului, ræspunde calm øi binevoitor ca un 
profesor faflæ de un elev neøtiutor. „Domnule Titulescu, dumneavoastræ 
probabil cæ nu øtifli care sunt nevoile øi obligafliile ziaristului american. 
Jurnalul nostru are douæ milioane de cititori care nu numai cæ cer sæ li se 
serveascæ în fiecare zi o senzaflie (falsæ, adeværatæ, nu importæ!), dar vor øi sæ 
fie mai gogonatæ decât acelea publicate de ziarele concurente. Altfel nu mai 
cumpæræ jurnalul, tirajul se duce de râpæ øi pe mine mæ concediazæ boss°ul 
cât ai clipi. Aøa încât nu væ supærafli øi fifli prevenit: data viitoare, fifluicile 
alea iresponsabile, în loc de tratative, vor scrie cæ afli fost muøcat de un 
câine turbat, iar eu – øtifli, tirajul! – voi spune cæ nu°i adeværat, cæ dum
neavoastræ afli muøcat câinele“. Titulescu a izbutit sæ râdæ øi – mi°a afirmat 
Antoniade – i°a povestit la rândul lui câteva adeværuri europene mai 
încornorate decât minciunile americane. S°au despærflit prieteni øi Titulescu 
a avut presæ bunæ chiar la New York.

Iubire de patrie. Truda, sacrificiile øi primejdiile pe care le°a træit în 
„tranøeele pæcii“ sunt cunoscute. Din fiøierul bogat în ce priveøte flacæra 
patriotismului sæu, am desprins accentele emotive, neobiønuite la un 
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cerebral, atunci când vorbeøte de Transilvania. Sunt accente de imn, demne 
de Bælcescu – acel Bælcescu despre care vorbise demult, la Institutul Javet, 
în 1893. „Ardealul e leagænul care i°a ocrotit (României) copilæria, e øcoala 
care i°a fæurit neamul, e farmecul care i°a susflinut viafla.“

Strâng brusc notiflele, curm amintirile, dar nu pot sæ°mi opresc 
gândurile. Ele se adunæ øi se încheagæ sub forma unei imagini: un cærturar 
din Øcoala Ardeleanæ cutreierând lumea øi istoria pentru apærarea drepturilor 
øi demnitæflilor româneøti. Titulescu este un alt cronicar in partibus20, un 
alt Samuil Micu21. Numai cæ, în loc sæ scrie øi sæ poarte în traistæ istoria 
neamului, el fæcea cronica øi, în cea mai mare parte, o purta în sine.

Øi, poate cæ, poetic spus, a fost mai mult decât atât. Poate cæ a fost 
pasærea mæiastræ neadormitæ, „færæ somn“, care, potrivit lui Blaga, vegheazæ 
în pædure, catæ sæ se facæ om, iar pe oameni catæ sæ°i facæ mai oameni. O 
întâmplare fericitæ a fæcut ca Titulescu sæ citeascæ piesa „Avram Iancu“, sæ 
se opreascæ asupra neasemuitelor versuri øi sæ fi simflit în adânc, cumva, cæ 
veghea sacræ a pæsærii era a lui însuøi.

Deontologie diplomaticæ titulescianæ

Împrejuræri fericite mi°au permis sæ træiesc intens øi exaltant aceastæ 
deontologie. Implicat de Titulescu personal în ultima sa mare acfliune ca 
ministru de Externe øi îndrumat temeinic de colaboratori øi prieteni ca Ion 
Pillat, C. Antoniade, V.V. Pella, am træit øi folosit, atunci øi mai târziu, o 
sintezæ unicæ de experienflæ øi gândire internaflionalæ, pe care o voi înfæfliøa 
succint în principiile ei de bazæ øi apoi în concretizarea ei umanæ, aøa cum 
am aflat°o în cursul misiunii mele la Geneva.

More geometrico, deontologia diplomaticæ titulescianæ poate fi 
prezentatæ în forma unui pætrat cu urmætoarele laturi:

1. Prima laturæ o formeazæ refuzul øi condamnarea particularismului 
degradant, oricum s°ar prezenta el: ca politicianism mærunt, exacerbat în 
plan intern, sau ca prepotenflæ øi agresiune în plan extern;

2. A doua laturæ e trasatæ de preferinfla claræ, în alegerea cola
boratorilor, pentru criteriul valorii, adicæ al competenflei verificate, culturii 
øi posibilitæflilor de creaflie;
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3. A treia: pregætirea practicæ minuflioasæ a acfliunilor, ceea ce implicæ 
documentare amplæ, dosar complet øi scenariu bine pus la punct, cu 
alternative øi „ieøiri în caz de incendiu“.

4. A patra: deschiderea spre viitor, care comportæ douæ modalitæfli în 
scaræ. În primul rând, în cadrul unui sistem dat, la øahul diplomatic, 
Titulescu vedea mai departe, peste mai multe miøcæri decât adversarii sau 
prietenii sæi. A prevæzut proporfliile øi configuraflia celui de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, primele succese ale Germaniei naziste øi înfrângerea ei, toate, 
când aceasta era în plinæ ascensiune. În al doilea rând, era capabil de ceva 
mult mai greu øi mai rar: sæ imagineze alt sistem, sæ prevadæ schimbarea 
principiului însuøi de constituire øi funcflionare. A prezis øi deplorat trecerea 
de la o lume a echilibrului între o pluralitate de state naflionale la o lume 
ruptæ în douæ, în douæ ideologii opuse, organizate imperial, tinzând la 
stæpânirea universalæ. Titulescu credea cu tærie cæ aceastæ „derapare“ 
totalitaræ pe care am numit°o „Ræzboiul Rece“ va fi în cele din urmæ 
corectatæ, dinlæuntru sau dinafaræ. Sensul fundamental al epocii con
temporane era, potrivit celebrei sale formule, înlocuirea principiului 
subordonærii (al dominafliei øi cuceririi) cu acela al coordonærii (al egalitæflii 
democratice øi înflelegerilor integratoare).

Sunt critici care væd în deontologia tilulescianæ un instrument logic 
øi eficient, dar numai pentru anii dominafli de Societatea Nafliunilor. Eroare 
reducflionistæ. Deontologia sa a fost øi, actualizatæ, este mult mai mult. Îi 
asiguræ durabilitate, elevaflie øi noblefle, o preocupare gravæ øi un dar 
prodigios. Preocuparea era pentru moralitatea internaflionalæ, pentru etici
zarea diplomafliei, de la protocol (trebuie sæ fie „refugiul politeflei“) pânæ la 
idealul suprem al pæcii („conøtiinfla universalitæflii speciei umane“, sporirea 
umanitæflii din om). Cât despre darul prodigios, lucrurile sunt mai simple. 
Titulescu avea un simfl miraculos al viitorului, a doua vedere, øtia ce va 
veni. Øtiinflæ însoflitæ de sentimente foarte diferite. Dupæ capitularea 
democrafliilor occidentale la München în 1938 øi împærflirea Poloniei în 
1939, prezicerile lui Titulescu despre agresiunea nazistæ øi apoi despre 
„boløevizarea Europei“ au dobândit accente de vehemenflæ biblicæ. Mai 
înainte însæ, pe malurile Lacului Leman, citise cu zâmbet gândurile ascunse 
ale prietenului sæu Gustav Stresemann, ministrul de Externe al Republicii 
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de la Weimar. În sufletul acestuia dæinuia tainic o ciudatæ prefluire a 
puternicei Germanii imperiale, prefluire, desigur, imperceptibilæ în discursu
rile ireproøabil republicane øi democratice rostite de Stresemann la Socie
tatea Nafliunilor. Øi totuøi, dupæ un astfel de discurs prea ireproøabil, când 
ræmân singuri, Titulescu îi øopteøte: „eu øtiu ce gândeøti în fond“. Øi îi 
reveleazæ exact „les arrière°pensées“, gândirea de dincolo de gândire. Uluit, 
Stresemann exclamæ: „eøti Mefistofeles!“. Au ræmas prieteni întru Goethe 
øi de atunci, în anumite ocazii, demnitarul german îi spunea afectuos: mein 
teuer Teufel – scumpul meu drac!

Chip nou pentru Nicolae Titulescu

O carte posibilæ

Posibilul ne înconjoaræ, ne ispiteøte øi ne comandæ în toate felurile 
øi de totdeauna. De la Aristotel cu al sæu viitor contingent pânæ la Borges22 
cu continentul lui imaginar din Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, de la geometriile 
noneuclidiene øi de la logicile polivalente pânæ la ciudaflii „terfli istorici“, 
invizibili azi øi câøtigætori mâine, am træit øi træim sub semnul alternativei 
øi al eventualitæflii. Poate de aceea visez de atâta vreme la o carte în care 
„fenomenul Titulescu“ sæ fie conceput øi înfæfliøat ca o oræ înstelatæ 
româneascæ øi europeanæ.

Totul a început în vara lui 1936, cu o întâmplare ce ar fi fost pe 
placul lui Prospero. O palæ de furtunæ benignæ, iscatæ de marele Patron, 
m°a adus în apropierea lui øi m°a fæcut purtætorul cuvintelor lui cætre tineri. 
Secvenflele binefæcætoarei furtuni s°au succedat rapid: chemarea mea de 
cætre Titulescu pe baza calificativelor universitare; trimiterea la Congresul 
Mondial al Tineretului pentru Pace de la Geneva øi susflinerea unei comu
nicæri în sensul unui punctaj titulescian, paralel cu destæinuirile pasionante 
ale ministrului nostru în Elveflia, C. Antoniade, prieten øi colaborator 
apropiat al Patronului; adâncirea în documentaflia Societæflii Nafliunilor øi 
în dosarele Reprezentanflei noastre, mai toate referitoare, direct sau indirect, 
la marele om de stat. Adunate, ordonate øi comentate, toate datele, mær
turiile, rapoartele øi discursurile se alcætuiau parcæ de la sine într°o carte 
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prodigioasæ despre un om prodigios. Cu încrederea circularæ pe care o dæ 
tinereflea, mæ întrebam cum o sæ o scriu: amplu, sculptural ca Emil 
Ludwig23, subtil øi cordial gen André Maurois24, emotiv øi pitoresc în felul 
lui Stefan Zweig25 sau cu umor næstruønic cum face Robert Graves26.

Un du°te°vino providenflial m°a împiedicat sæ devin autorul unei 
biografii romanflate cu reverberaflii eroizante. Anii doctoratului la Bucureøti 
m°au îndepærtat, dar lectoratul în Spania øi reîntâlnirea, acolo, cu inepuiza
bila memorie a lui C. Antoniade m°au readus la proiectul titu lescian, pânæ 
când întoarcerea în flaræ, în 1947, øi intrarea în lunga noapte totalitaræ 
m°au fæcut sæ gândesc altfel cartea visatæ. „Posibilul“ istoric se schimba 
dramatic øi figura lui Titulescu creøtea în timp ca niciuna alta. Lucrarea sa 
istoricæ, modelul de libertate democraticæ øi legalitate internaflionalæ, idealul 
sæu de amicus generis humani au suferit toate vicisitudinile istoriei – 
brutalitatea fascistæ, ræzboiul, victoria parflialæ øi mioapæ din 1945, teroarea 
comunistæ – øi totuøi au cunoscut, pentru a folosi propria°i metaforæ, un 
biruitor „ræsærit de soare“ odatæ cu revolufliile anticomuniste din Estul 
Europei în 1989 øi cu rezonanfla lor mondialæ. Concomitent, figura lui 
Titulescu s°a amplificat øi îmbogæflit în aøa fel încât putem vorbi de un 
magnificat în timpul vieflii øi dupæ moarte: chipului prodigios i s°a adæugat 
chipul golgotic, martirizat pe rugurile secolului, iar în final, chipul apoteotic 
al învingætorului. Toate acestea cereau o carte diferitæ, øi anume una care 
sæ ilumineze varianta de plenitudine umanæ proprie lui Titulescu. O carte 
susceptibilæ sæ reconstituie epistemologia pæcii, cuprinzætoare øi profundæ, 
pe care a construit°o øi încarnat°o marele om de stat. Elementul prodigios 
ar stærui episodic sau, poate, ca tentæ de fond, dar partea principalæ a cærflii 
devine iluminarea valoricæ, darul omului de a crea øi a se crea. Trecând de 
la scopuri la mijloace øi de la chip la acfliune, cartea trebuie sæ defineascæ 
tipul de inteligenflæ titulescianæ øi principalele ei mecanisme, ceea ce în 
prezent aø face prin conceptele de „inventivitate de gradul II“ øi „efect de 
boltæ“. Compoziflia cærflii se schimbæ în consecinflæ: Titulescu trebuie væzut 
de aproape, prin træire personalæ, în prizæ directæ, ca sæ zicem aøa, cu toate 
culorile øi palpitaflia vieflii, dar øi în perspectivæ, prin prisma adeværurilor 
prezente øi, mai ales, viitoare. Ca atare, autorul trebuie sæ posede douæ 
calitæfli fundamentale: bucuria concretului øi curajul metafizic, fiecare altfel 
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utilæ. Prima, pentru a simfli øi convoca pe Titulescu viu, imediat, fascinant; 
a doua, pentru a°l înflelege pe cel solemn, convingætor, peren. Epistemologia 
amintitæ trebuie sæ întindæ un arc între chipul de toate zilele, dar ascendent, 
exemplar, øi paradigma særbætoreascæ, revelatoare, a unui Titulescu care 
emanæ un anumit sentiment existenflial – bucuria întâlnirii cu oamenii – øi 
propune un anumit tip uman deontologic: multiplicatorul creativitæflii 
omeneøti implantate în istorie.

Pânæ la scrierea cærflii, am extras din sfera posibilului seria acestor 
eseuri care expun succint substanfla øi structura unei lucræri ce ræmâne 
deschisæ oricærui pluralism auctorial, menit sæ celebreze, aøa cum se cuvine, 
joncfliunea de culminaflie româneascæ øi iradiere universalæ care se numeøte 
Nicolae Titulescu.

Operafliuni prealabile

Nu e cu putinflæ a ajunge la un nou øi adeværat chip titulescian decât 
în urma unei duble operaflii: a) corectarea alterærilor aduse imaginii sale 
atât de extrema dreaptæ, cât øi de extrema stângæ, øi b) reaøezarea personalitæflii 
sale în ierarhia valorilor europene.

Purificarea petelor pricinuite de fascism øi hitlerism este mai uøoaræ: 
istoria s°a însærcinat sæ spulbere, în afaræ, atacurile sordide ale presei musso
liniene øi, în interior, ridicola ameninflare a lui C. Zelea Codreanu cu un 
„pact de agresiune“, descrierile dezgustætoare din jurnalul intim al lui 
Octavian Goga sau înflepæturile veninoase ale cinicului Argetoianu. În 
schimb, istoria ne°a læsat nouæ sarcina – mai grea – de a salva chipul lui 
Titulescu de „laudele“ false øi reducflioniste ale oficialitæflilor comuniste, 
care coborau pe cel mai lucid øi activ promotor al unei Europe unite øi 
democratice, pe diplomatul numærul unu al epocii, la nivelul unui simplu 
sovietofil, conformist øi mærginit ca oricare mærunt activist la ARLUS. 
Adeværul este cæ înflelepciunea titulescianæ, valabilæ oricând, susflinea færæ 
îndoialæ o politicæ de bunæ vecinætate cu puternicul stat de la Ræsærit øi 
relaflii de prietenie cu atât de înzestratul popor rus, dar pe baza recunoaøterii 
tuturor frontierelor noastre care atunci erau la Nistru øi cu respectul 
scrupulos al suveranitæflii româneøti. Respingea însæ cu egalæ hotærâre 
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expansiunea doctrinei comuniste asupra Europei. Prevæzând parcæ ceda
rea de la Yalta, el avertiza clar pe capitularzii de la München, în 1938: „Øi 
chiar dacæ ar fi sæ ræmânem singuri, nu ne vom închina în fafla deciziei 
Clubului pæcii al vostru. Iar eu am misiunea sæ væ previn în mod caritabil 
cæ revizuirea tratatelor va aduce ræzboiul øi boløevizarea Europei“. Dacæ 
sublinierea este a noastræ, încærcætura emotivæ, puternic negativæ, a ter
menului aparfline lui Titulescu.

Mai departe, a doua operaflie prealabilæ este aceea de a scoate 
imaginea titulescianæ din zona convenflionalæ a ceremonialului diplomatic 
(covor roøu, joben six reflets, mænuøi glacé) øi din seria adjectivelor banale, 
politicos rutinare (un distins reprezentant… unul dintre remarcabilii…). 
Titulescu nu a fost un ins obiønuit, mijlociu, ci un om extraordinar, 
destinat întâietæflii fireøti a celor „atinøi de aripa geniului“. Trebuie sæ avem 
curajul de a proclama, argumentat, prioritatea figurii sale, atât ca dimensiuni 
øi putere, cât øi ca valoare. Ca amploare øi rang, Titulescu a deflinut cea mai 
înaltæ funcflie a lumii pe atunci: preøedinte reales al Adunærii Generale a 
Societæflii Nafliunilor, a fost conducætorul de fapt a douæ înflelegeri care 
însumau cinci flæri, cu peste 1.500.000 km2, reprezentând prima formæ de 
uniune europeanæ. Cât despre putere, cel care era în stare sæ blocheze 
directoratul celor patru mari puteri europene øi sæ°l lipseascæ de intenflii 
revizioniste, cel care era consultat øi „ajuta“ la numirea miniøtrilor de 
Externe ai Franflei øi Marii Britanii, este sigur cæ deflinea putere specialæ: 
unicæ, cred eu, pentru cæ avea ceva de sacerdofliu øi prestigiu etico°øtiinflific. 
Dobândise o autoritate ecumenicæ pe care astæzi un ziarist îndræznefl ar 
situa°o undeva între Ioan Paul al II°lea27 øi Andrei Saharov28. Nu avea 
însæ – spre cinstea lui – puteri charismatice din cele atribuite astæzi ba 
vreunui lumpen complexat, ba vreunui fanatic arab. Valoric, Titulescu 
trebuie recunoscut ca prima figuræ a diplomafliei mondiale, superior lui 
Talleyrand prin simfl moral øi lui Metternich prin simflul viitorului. Øi nu 
era o întâietate posomorâtæ. Jucându°se, cum vom vedea, cu ræsturnarea 
perspectivei øi transferul ironic, el susflinea cæ necinstea øi corupflia sunt 
jocuri la care pierd, în fond, ambele pærfli, cæ violenfla este o cutie a Pandorei 
plinæ numai cu surprize spæimoase, cæ, nevoitæ sæ°øi flinæ minte mulflimea 
de variante, minciuna implicæ o contabilitate obositoare… Existæ øi dovezi 
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pitoreøti ale întâietæflii titulesciene. Oratorul care fermeca întreaga Europæ, 
„violoncelul“ incomparabil, Briand, refuza sæ ia cuvântul la Societatea 
Nafliunilor în aceeaøi øedinflæ cu Titulescu øi binecuvânta „ca un Papæ“ tot 
ce susflinea acesta (Henderson).

Trei întâmplæri

Una realæ, parizianæ, profund semnificativæ pentru protagonistul 
ei, celebrul lider socialist Jean Jaurès; alta parabolicæ, olteneascæ, tipicæ 
pentru verva lui Titulescu; a treia, vefli vedea. Toate, dovezi ale inteligenflei 
sale neobosit inventivæ. Cæci dacæ definim inteligenfla ca facultatea de a 
stabili relaflii noi între lucruri, trebuie adæugat imediat cæ existæ douæ tipuri 
de inteligenfli: asociativii, care opereazæ prin simplæ legæturæ între termeni 
mai înainte socotifli eterogeni, øi inventivii, care næscocesc chiar termenii 
sau oricum se dedau la operaflii mai complexe øi mai dificile, folosind relaflia 
nouæ pentru a declanøa altæ relaflie care, transferatæ într°un domeniu diferit 
sau aøezatæ în perspectivæ schimbatæ, prilejuieøte altæ relaflie. Invenflie în 
lanfl, rezonanflæ la

:
 rezonanflæ, „efect de boltæ“ (ecou multiplicat), Mihail 

Ralea, un om incontestabil inteligent, flinea de primul tip, asociativ (sau 
disociativ), mulflumit cu un singur efect, mai ales dacæ acesta e jovial. Când, 
bunæoaræ, definea omul ca „singurul animal a cærui femelæ se fardeazæ“, 
inteligenfla consta în a asocia neaøteptat termenii de „fard“ øi „femelæ“; 
dacæ în locul acestuia ultim ar fi fost termenul de „femeie“ sau „soflie“, 
hazul ar fi dispærut. Nu tot aøa când Titulescu, doctorand în drept la Paris, 
eminent, modest, aproape særac, era atras de idealistul Jaurès, care, cu 
fæptura lui masivæ, aspræ, cioplitæ parcæ în piatræ de Rodin29, se dezlænfluia 
de la tribunæ în favoarea celor flæmânzi øi goi, cerea justiflie socialæ, exalta 
generozitatea. Studentul pasionat de drept gæsea în el dreptatea, tânærul 
firav admira forfla dezlænfluitæ, iubitorul cuvintelor frumoase, valurile fur
tunoase øi totuøi bine cælæuzite ale elocinflei cotropitoare, care vine, vine, 
vine… îøi spunea el cu preflioase amintiri poetice româneøti. Se apropie, 
deci, de tribunul cæruia îi place tânærul doctorand – Jaurès cunoøtea oame
nii. Pentru a discuta mai pe larg despre socialism øi despre toate cele, îl 
invitæ pe Titulescu øi pe Sescioreanu, un coleg de doctorat, la el acasæ. Cei 
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doi români, la ora fixatæ, la adresæ, se opresc uimifli în fafla unui splendid 
hôtel particulier. Nu se poate; ba da, aici e, adresa e bunæ. Sunæ øi le deschide 
un lacheu impozant cu vestæ værgatæ; trec printr°un hol cu coloane, 
printr°un salon cu plafon pictat øi intræ în biblioteca vastæ cu boiserie de 
mahon, candelabre, cærfli pânæ la tavan, iar Jaurès, cordial øi magnific, îi 
invitæ sæ ia loc. Primele vorbe, alt semn, øi apare alt valet cu un serviciu de 
ceai în argint, secolul al XVII°lea. Titulescu zâmbeøte. Jaurès îøi patroneazæ 
amabil oaspeflii, dar cætre sfârøitul întrevederii care nu putea fi lungæ – øtifli: 
alt miting, alt discurs, alte aplauze – Titulescu îi pune marelui om o 
întrebare însoflitæ de un gest circular care înglobeazæ valeflii, mulurile, 
auræriile: „spunefli°mi, væ rog, cher maître, comment se marie tout ça avec le 
socialisme?“30. Jaurès puflin stânjenit – tonul întrebærii era perfect politicos, 
nedumerirea era numai logicæ – îi spune cæ pe acel fotoliu stætuse cu câteva 

zile înainte un mare personaj, øeful conservatorilor francezi, ducele de…, 
care nu stimeazæ decât fastul øi abundenfla. Legea duelului impune sæ îi 
ræspundæ cu aceleaøi arme, sæ îl învingæ pe propriul lui teren. Aceasta era 
relaflia nouæ inventatæ de inteligenfla jaurès°ianæ pentru a explica incon
gruenfla dintre lux øi justiflie socialæ. Øi acum, reacflia în lanfl, efectul de 
boltæ, inteligenfla inventivæ a lui Titulescu s°a întrebat – atunci, mai 
târziu? – de ce Jaurès a acceptat arma adversarului, opulenfla, øi nu i°a 
impus arma sa proprie care se putea numi mulflimea, predica de pe munte 
sau altæ invenflie. Iar dupæ asasinarea liderului socialist, în 1914, fiindcæ se 
opunea ræzboiului mondial, Titulescu a trebuit, probabil, sæ stabileascæ o 
propoziflie încæ mai surprinzætoare: în politicæ plæteøti uneori propriile 
slæbiciuni cu sacrificiul suprem: adversarii te fac erou. Mori ca øi cum fli°ai 
fi ales arma.

A doua întâmplare ræsturna paradoxal consecinflele cinstei, lærgea 
surprinzætor hotarele prudenflei diplomatice øi termina cu o pregnantæ tezæ 
de moralæ titulescianæ. Toate acestea într°o parabolæ a ceasului gæsit, 
adresatæ pedagogic tinerilor care intrau în „carieræ“. La Craiova, povestea 
Titulescu, Pandele, mic funcflionar la Primærie, se întorcea conøtiincios 
acasæ, mergând pe trotuarul obiønuit. Varæ, cald, trei dupæ°amiazæ, nimeni 
pe stradæ. Øi, deodatæ, Pandele vede ceva sclipitor: un ceas de aur. Se 
apleacæ, îl ia: frumoasæ sculæ! Patek Philippe cu douæ capace. Cine l°o fi 
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pierdut? Trebuie sæ îl predea. Se întoarce øi merge direct la poliflie, gæseøte 
pe comisarul øef – nou venit, zelos, metode moderne – îøi declinæ numele, 
calitatea, adresa, lasæ ceasul øi dæ sæ plece. Nu, spune øeful, dafli o declaraflie 
scrisæ. Scrie patru rânduri. Gata? Nu, sæ vedem, sæ læmurim. Cum dovedifli 
cæ l°afli gæsit? Øi tocmai de aur? Avefli martori? Poate l°afli „furgæsit“. Pandele 
se revoltæ: Pæi, atunci nu l°aø mai fi adus! Depinde, poate vi s°a fæcut fricæ. 
Venifli mâine sæ continuæm. A doua zi. Afli mai gæsit vreodatæ ceva de aur? 
Acasæ, avefli obiecte preflioase? Cu facturæ? A treia zi. Afli auzit de banda 
internaflionalæ Goldrobbers? Mai trecefli sæptæmâna viitoare. Ce øtifli despre 
cârtifle? Nu, læsafli muøuroiul, vorbesc de agenflii serviciilor secrete, pæstrafli 
subteran, în adormire, ani de zile, camuflafli sub identitæfli modeste, mic 
funcflionar, de pildæ. Dupæ câteva luni. Noi nu afirmæm nimic, dar mai 
cercetæm. Cine øtie? Øi Patronul încheia: Nu, Pandele n°a pæflit nimic, dar 
cu atâtea dusuri øi întorsuri, opinia publicæ l°a categorisit. Pandele? A avut 
o chestie cu poliflia. Un ceas de aur, aøa ceva. Titulescu transfera ceasul în 
diplomaflie øi prevedea obiecflii. Vefli spune cæ øeful era nebun. Nebunia 
nu°i cea mai rea. Trebuia sæ aducæ martori despre onorabilitate, colegi? 
Martorii adesea mint aøa, din plæcere, iar colegii… Atunci, întrebau 
învæflæceii, ce sæ facem? – Sæ nu gæsifli ceasuri de aur! Sæ væ facefli cæ nu le 
vedefli sau, mai bine, sæ trecefli pe trotuarul celælalt. Odatæ, un ataøat 
îndræznefl – un inventiv – l°a întrebat: Øi dacæ pe trotuarul celælalt e un alt 
ceas de aur care aøteaptæ? Titulescu a ræspuns cu un sfat: Dacæ æsta este 
norocul vostru, nu°i de voi diplomaflia; apucafli°væ de altceva: afaceri, 
contrabandæ, servicii secrete…

Lucru încæ mai extraordinar: în a treia întâmplare, inventivitatea de 
gradul II s°a datorat replicii adversarului, determinatæ desigur de o replicæ 
anterioaræ a lui Titulescu. La Societatea Nafliunilor, în cursul unei inter
minabile øedinfle a unei subcomisii, delegafli solemni øi gæunoøi bæteau apæ 
piuæ de douæ zile. Exasperat, Titulescu pleacæ øi dupæ o oræ revine cu o 
carte pe care o deschide øi o fline ostentativ sus, în fafla ochilor. Era replica 
sa la vorbæria stearpæ øi la agitaflia inutilæ. Un delegat se apropie øi, aruncând 
o privire spre coperta cærflii, vede cæ Titulescu citea Originea speciilor de 
Ch. Darwin. Stupoare, vocile tac øi, indignat, curiosul exclamæ – replicæ de 
gradul II – „Cum, va sæ zicæ noi, aici, ne maimuflærim?“
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Concepte øi citate

Am spus cæ inteligenfla titulescianæ îøi obfline efectele fie prin 
intervenflie directæ, fie prin transferarea unei invenflii stræine în domeniul 
sæu, transfer însoflit de noi øi surprinzætoare sensuri. Exemple pentru un 
procedeu øi pentru altul.

Concept inventat. Într°o anumitæ problemæ, Mussolini apucase sæ se 
pronunfle într°o direcflie care, apoi, nu°i mai convenea, dar, din orgoliu, nu 
voia sæ°øi schimbe poziflia. Titulescu constatæ cæ Ducele este „prizonierul 
propriei atitudini“ øi cæ „abia aøteaptæ sæ°øi calce cuvântul“. Propune, deci, 
ca „Mussolini“ sæ fie ajutat sæ se contrazicæ, inifliind noi schimbarea 
respectivæ.

Transfer. Titulescu elaboreazæ un concept ironic: „ræutatea“ victimei 
care, agresatæ, se apæræ sau, simetric, indignarea agresorului fiindcæ i se 
rezistæ. Øi recurge la… La Fontaine31: „Cet animal este très méchant, / quand 
on l’attaque, il se defend“32. Alteori, asumæ concepte care circulau în mediile 
politice øi diplomatice, dar le dæ o interpretare proprie. Despre armata 
fostei monarhii austro°ungare, etnic atât de eterogenæ, amintea cæ era „o 
adeværatæ legiune stræinæ, dar færæ niciun voluntar“, iar despre cucerirea 
Abisinei spunea cæ dezminte ideea greøitæ cæ „bunul Dumnezeu a fæcut 
armata italianæ ca sæ aibæ øi austriecii pe cine bate“.

Pe aceeaøi linie, era bucuros când cinicii se sfâøiau între ei, 
confirmând ideea lui cæ cinismul distruge credibilitatea însæøi. Astfel, 
Talleyrand despre Fouché33: „Domnul de Fouché disprefluieøte genul ome
nesc. Are dreptate: acest om s°a studiat atent pe sine însuøi“. Fouché, când 
Talleyrand a fost avansat ministru de stat: „Avea toate viciile, afaræ de 
acesta. Acum, e complet“.

Desigur, altele sunt citatele care intræ creator în gândirea øi 
discursurile sale. Îøi sprijinæ doctrina integralitæflii pæcii pe un pasaj din 
Zum ewigen Frieden, unde Kant susfline cæ pacea nu se poate întemeia pe 
un singur stat, ci pe o asociaflie de state, iar în argumentærile politice cautæ, 
citând din Faust, ansamblul faptelor, legætura pærflilor.

„Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt leider nur das geistige Band“.34
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Iar în Reichstag recurge la Schiller35, într°o frazæ cæreia îi cresc aripi: 
„Viitorul trebuie sæ fie opera noastræ. Viitorul trebuie sæ poarte pecetea 
noastræ. Dar pentru ca asta sæ se întâmple, trebuie ca omul sæ°øi îndeplineascæ 
misiunea lui (…), sæ plece urechea la cuvintele spuse de nemuritorul 
Schiller: sæ ne folosim de facultatea pe care o avem de a parcurge din nou 
în sens invers, graflie rafliunii, drumul pe care ne împinge natura: opera la 
care lucræm, silifli de nevoie, sæ devinæ opera aleasæ dupæ inima noastræ, sæ 
ridicæm necesitatea fizicæ la rangul de necesitate moralæ“.

Titulescu nu face însæ niciodatæ paradæ de erudiflie, iar conceptele 
øi citatele se îndreaptæ, împreunæ cu toate puterile spiritului sæu, spre douæ 
mari fleluri: eticizarea relafliilor internaflionale øi triumful unui anumit fel 
de plenitudine umanæ pe care am denumit°o mai sus „varianta Titulescu“.

Etica relafliilor internaflionale

Succesul în epocæ al diplomafliei titulesciene øi actualitatea victorioasæ 
a modelului sæu politic se explicæ în mare parte prin dimensiunea moralæ 
pe care o gæsim la trei niveluri principale: acela al tezelor generale, al 
problemelor speciale øi al desfæøurærii tratativelor internaflionale.

La primul nivel, celebrele formule titulesciene – de la naflional la 
regional, de la regional la universal sau spiritualitatea frontierelor – nu sunt 
în definitiv decât aplicaflii ale criteriului kantian al moralitæflii: generalizarea 
færæ contradicflii, posibilitatea unui act de a deveni principiu de legislaflie 
universalæ (prima formæ a imperativului categoric!)

La cel de°al doilea nivel, în problema unificærii Europei, Titulescu 
a susflinut proiectele lui Briand øi Tardieu, nu numai prin solidarizarea 
Micii Înflelegeri øi a Înflelegerii Balcanice, dar øi prin depæøirea adversitæflilor 
trecutului øi prin oferta prietenoasæ adresatæ Austriei øi Ungariei de a intra 
în formafliunile preconizate. Acelaøi spirit de ridicare deasupra particula
rismelor stæ la baza pozifliei sale în privinfla minoritæflilor naflionale. 
Condamnând orice încercare de revizuire a hotarelor, Titulescu denunflæ 
douæ primejdii opuse: pe de o parte, încercarea de deznaflionalizare din 
partea statului dominant, nerespectarea identitæflii culturale øi a drepturilor 
civile øi politice ale minoritæflilor; pe de alta, revendicarea de privilegii din 
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partea acestora, încercarea de a constitui un stat în stat. Øi din nou o 
nofliune moralæ – lealitatea – apare în apelul lui Titulescu de constituire a 
unei unitæfli europene. „În prezent, Uniunea Europeanæ este singura solu
flie pentru menflinerea pæcii. În viitor, ea poate – dacæ ne punem leal în 
serviciul ei – sæ constituie germenul unei viefli internaflionale atât de pro
prie încât judecata noastræ actualæ, produsul luptei øi suferinflei, abia o 
poate concepe.“

În sfârøit, la al treilea nivel, acela al tratativelor internaflionale, 
Nicolae Titulescu, cu marea sa experienfla diplomaticæ øi cu autoritatea de 
preøedinte al Societæflii Nafliunilor, expune, la 21 septembrie 1931, modelul 
de evoluflie psihologicæ øi moralæ, succesiunea de faze în conferinflele 
internaflionale. Prima fazæ, afirmæ Titulescu, este cea a neîncrederii, cu 
particularisme naflionale, intransigenfle, ameninflæri cu plecarea acasæ; în 
a doua fazæ intervin explicafliile, când totul se spune în faflæ, absolut totul, 
dar într°o formæ elegantæ, diplomaflia fiind sau trebuind sæ fie ultimul 
refugiu al politeflii, iar a treia fazæ, dacæ lucrurile merg bine, aduce simpatia, 
apropierea între oameni.

Nu pot sæ nu notez cæ etica titulescianæ, incontestabil laicæ øi 
raflionalæ, øtie sæ respecte valorile religioase øi, mai mult, sæ se apropie de 
ele. Cât de actual sunæ cuvintele marelui om de stat adresate Nunfliului 
Apostolic Valerio Valeri36 la 17 iunie 1936! „De câte ori n°am simflit, în 
conversafliile mele cu Excelenfla Voastræ, cæ, pornind fiecare de la lumina 
pe care credinfla noastræ o aprinsese în noi, ajungem la o comunitate 
absolutæ de sentimente, datoritæ faptului cæ, mai presus de contingenfle, 
era un lucru superior tuturor celorlalte øi care ne apropia strâns: unitatea 
religiei lui Christ“.

Paul Alexandru Georgescu, Neîntrecuta culme: Nicolae Titulescu, în Cartea 
întrupærilor. 33 de bærbafli iluøtri væzufli de aproape øi altfel, Editura Paideia, 
Bucureøti, 1999, pp. 17–55.

NOTE

1 Thomas Carlyle (1795–1881). Istoric øi eseist scoflian. A pledat pentru instalarea unei noi 
ordini, bazatæ pe vechile valori, care sæ ræstoarne haosul burghez øi anarhia democraticæ. 
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A accentuat rolul marilor personalitæfli øi al eroilor în istorie (Revoluflia francezæ; Eroii, cultul 
eroilor øi eroicul în istorie).

2 Tudor Vianu (1897–1964). Estetician, istoric literar, filosof al culturii, scriitor øi diplomat 
roman.

3 Antoine Loisel (1536–1617). Jurist°consult francez. A publicat Les Institutes Coutumières.
4 Særæcia nu este un viciu. (fr.)
5 Sæ bei, sæ mænânci, sæ te culci împreunæ, asta mi se pare a fi cæsnicia. (fr.)
6 Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494). Filosof øi învæflat umanist italian din perioada 

Renaøterii.
7 Ion Pillat (1891–1945). Poet roman. Membru corespondent al Academiei Române.
8 Immanuel Kant (1724–1804). Filosof german, unul dintre cei mai mari gânditori din 

perioada iluminismului în Germania. În lucrarea sa Spre pacea eternæ (Zum ewigen Frieden, 
1795), Kant preconizeazæ o comunitate a popoarelor, o federaflie universalæ alcætuitæ din state 
reprezentativ republicane, în care sæ fie eliminate conflictele de interese ce duc la ræzboi.

9 Herbert Spencer (1820–1903). Filosof, sociolog øi psiholog englez.
10 Giambattista Vico sau Giovanni Battista Vico (1668–1744). Filosof øi literat Italian. Unul 

dintre întemeietorii filosofiei istoriei. A susflinut cæ istoria umanæ trece prin stadii coerente de 
creøtere øi descreøtere (teoria „ciclului istoric“).

11 Un seamæn român øi un partener loial. (fr.)
12 Era o bærcuflæ. (fr.)
13 Un bæiat atât de gentil, foarte spiritual… posesor al unor cunoøtinfle uluitoare, cu astea… 

venea la øcoalæ ca la o særbætoare, la propria særbætoare. (fr.)
14 Spiru Haret (1851–1912). Matematician, sociolog, pedagog øi om politic român.
15 Hippolyte Adolphe Taine (1828–1893). Critic, gânditor øi istoric francez.
16 Cu atât mai mult. (lat.) Expresie întrebuinflatæ în textul latinesc al lui Euclid.
17 Se distinge. (lat.)
18 Prin contrariul sæu. (lat.)
19 Rudolf von Ihering (1818–1892). Jurist german. În 1872, Ihering a emis o scurtæ teorie 

filosofico°juridicæ, potrivit cæreia lupta serveøte în mod natural dreptului, atât din punct de 
vedere practic, cât øi din punct de vedere moral.

20 Færæ slujbæ. (lat.)
21 Samuil Micu (1745–1806). Filolog øi istoric iluminist român. Unul dintre corifeii øcolii 

ardelene.
22 Jorge Luis Borges (1899–1986). Poet, prozator øi eseist argentinian. Inifliator al avan

gardismului în poezia latino°americanæ.
23 Emil Ludwig (pseudonimul lui E. Cohn) (1881–1948). Scriitor øi publicist german.
24 André Maurois (pseudonimul lui Émile Herzog) (1895–1967). Scriitor francez. Membru 

al Academiei Franceze (1938).
25 Stefan Zweig (1881–1942). Scriitor austriac.
26 Robert Graves (1895–1985). Scriitor englez.
27 Ioan Paul al II°lea (laic Karol Wojtyla) (1920–2005). Papæ (1978–2005).
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28 Andrei Dmitrievici Saharov (1921–1989). Fizician rus. Premiul Nobel pentru Pace 
(1975).

29 Auguste Rodin (1840–1917). Sculptor francez.
30 Iubite maestre, cum se armonizeazæ toate astea cu socialismul? (fr.)
31 Jean de La Fontaine (1621–1695). Scriitor francez.
32 Acest animal este foarte ræu, când îl ataci, el se apæræ! (fr.)
33 Joseph Fouché (1759–1820). Om politic francez.
34 „Øi iatæ°l: fline pærflile în mânæ, / Dar vai! lipseøte duhul ce le°mbinæ“ (germ.) – Johann 

Wolfgang Goethe, Faust, partea I, traducere de Øtefan Augustin Doinaø, Editura Univers, 
Bucureøti, 1982, p. 98.

35 Friederich von Schiller (1759–1805). Poet, dramaturg, estetician øi istoric german.
36 Valerio Valeri (1883–1963). Înalt prelat italian al Bisericii Romano°Catolice. Dupæ 

absolvirea studiilor teologice a funcflionat ca profesor de teologie (1904). Hirotonist preot în 
1907, a continuat cariera profesoralæ la Seminarul Regional Pontifical din Faino pânæ în 1909. 
Dupæ ce a fost preot militar în timpul Primului Ræzboi Mondial, a fost primit în Curia Romanæ, 
ca membru al Secretariatului de Stat (1920). Auditor la Nunfliatura francezæ (1921–1927). A fost 
ridicat la gradul de øambelan privat al Sanctitæflii Sale (1921) øi apoi prelat personal al Sanctitæflii 
Sale (1923). Arhiepiscop titular al Ephesului øi delegat apostolic în Egipt øi Arabia (1927). 
Nunfliu Apostolic în România (1933–1936) øi în Franfla (1936). La plecarea din Franfla i s°a 
decernat Marea Cruce a Legiunii de Onoare a Franflei (1944). Preøedinte al Comitetului Central 
al Anului Sfânt (1948). Asesor al Sfintei Congregaflii a Bisericilor Orientale (1948). A fost unul 
dintre cardinalii electori, care au participat în conclavul papal din 1958, pentru alegerea Papei 
Ioan XXIII. A participat la prima sesiune a celui de°al Doilea Conciliu al Vaticanului (1962) øi a 
participat la conclavul papal care l°a ales pe Papa Paul VI. Director al Academiei Vaticanului.

André Géraud

„Cel mai elocvent purtætor de cuvânt al securitæflii colective“

Demiterea lui Nicolae Titulescu de cætre Regele Carol la 1 septem
brie1 ilustreazæ mai bine decât orice alt fapt slæbirea sistemului francez de 
alianfle în Europa Centralæ. Acest curent este o consecinflæ a nereuøitei 
guvernului de la Paris de a acfliona împotriva Germaniei, la 7 martie, atunci 
când Adolf Hitler øi°a trimis armata în Renania øi, ca atare, n°a flinut seama 
de pactul semnat la Locarno în 1925. Mæsura luatæ de Regele Carol este un 
eveniment de cea mai profundæ semnificaflie. Prin consecinflele pe care le°a 
atras, prin reacfliile pe care nu se poate sæ nu le provoace, va face cu siguranflæ 
istorie în urmætoarele luni.
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Prinflul regent al Iugoslaviei, neplæcut impresionat de atitudinea 
complezentæ a domnului Laval faflæ de Italia, a început cu luni în urmæ sæ 
se întoarcæ cætre Berlin. Este adeværat cæ mai ezitæ încæ, øtie prea bine cæ o 
colaborare a Germaniei nu poate fi cumpæratæ în perspectivæ decât cu 
preflul independenflei flærii sale. Mai devreme sau mai târziu, va fi nevoit sæ 
facæ acest pas, dacæ nu reuøeøte sæ se asigure din partea Parisului de o 
promisiune formalæ de asistenflæ militaræ în cazul în care Mussolini tulburæ 
statu°quo°ul în Balcani.

Grecia a fost de curând transformatæ într°o dictaturæ, care se poate 
dovedi mai mult sau mai puflin sensibilæ la influenflele hitleriste sau mai 
mult sau mai puflin insensibilæ la cerinflele Înflelegerii Balcanice. Însæ 
cæderea lui Nicolae Titulescu va amaneta viitorul mult mai grav dacæ 
decizia luatæ luna trecutæ nu este contramandatæ înainte de trecerea a câteva 
sæptæmâni.

Titulescu a fost, într°adevær, mult mai mult decât un ministru de 
Externe al unei puteri de mâna a doua. A fost inteligenfla cælæuzitoare, 
inima înflæcæratæ øi cel mai elocvent purtætor de cuvânt al securitæflii 
colective. Pe bunæ dreptate, Titulescu poate fi considerat cel mai mare 
orator în viaflæ care foloseøte în mod curent limba francezæ: la Geneva, ori 
de câte ori vorbea, fie în Consiliu, fie în Adunare, tofli îl ascultau vræjifli.

Desigur, la Liga Nafliunilor, precum øi în oricare alte cercuri diplo
matice, nu stæ întotdeauna în puterea unui orator sæ convingæ partea 
cealaltæ, sæ treacæ peste instrucfliunile rigide date delegafliilor adverse de 
cætre guvernele lor. Dar, printre reprezentanflii cabinetelor, care sunt devo
tate menflinerii pæcii internaflionale, Nicolae Titulescu a fost suveran. 
Tezele sale, argumentele sale, formulele sale au prevalat în majoritatea 
cazurilor. Cât de des nu s°a dus el în grabæ la Paris, într°o conjuncturæ 
dificilæ, atunci când miniøtrii øi oficialitæflile franceze se aflau într°un 
impas, când erau înclinafli sæ urmeze sau sæ recomande o cale øovæielnicæ, 
convingându°i adesea aproape pe tofli sæ adopte o atitudine mai claræ øi mai 
energicæ!

Lui i se datoreazæ faptul cæ, în primævara anului 1933, Pactul celor 
Patru2 nu a degenerat într°un directorat franco°britanico°germano°italian 
asupra întregii Europe, ceea ce ar fi însemnat practic anihilarea Ligii 
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Nafliunilor øi ar fi dat frâu liber pangermanismului în Europa Centralæ øi 
de Ræsærit.

Din nou, în primele luni ale anului 1935, Titulescu a fost cel care 
l°a constrâns3 pe Pierre Laval sæ semneze4, împotriva voinflei sale, Tratatul 
franco°sovietic de colaborare politicæ øi militaræ. Din aceastæ pricinæ, a fost 
urât la Berlin øi la Roma: „Cât timp va mai ræmâne Titulescu la comanda 
diplomafliei franceze?“, exclama Mussolini. La Paris, într°adevær, mulfli 
miniøtri øi oficiali i°au purtat picæ pentru cæ îi fæcuse sæ simtæ, într°un mod 
de neuitat, ceea ce grecii antici ar fi numit „tirania persuasiunii“.

Impresia iniflialæ pe care o lasæ Titulescu nu este întotdeauna ge
neral favorabilæ. Are un ciudat aspect mongoloid øi o volubilitate aparte: 
ideile sunt antrenate într°un øuvoi de cuvinte, într°un ritm atât de rapid, 
încât multora le vine greu sæ le înfleleagæ în succesiunea lor. În plus, el este 
øi din multe alte puncte de vedere foarte ciudat. Arareori se scoalæ din pat 
înainte de prânz, în timp ce este capabil sæ petreacæ o noapte întreagæ 
vorbind. Cælætoreøte frecvent de la un capæt la altul al continentului, dar 
nimic nu l°ar putea determina sæ porneascæ într°o cælætorie într°o marfli 
sau într°o vineri.

Odatæ, când vasul Berengaria (dacæ°mi amintesc eu bine), pentru 
care°øi cumpærase bilet, trebuia sæ ridice ancora într°una din aceste zile 
fatidice, a insistat sæ se îmbarce cu o noapte înainte; a cerut ca întreaga 
navæ sæ poatæ fi încælzitæ pentru el, întrucât se teme foarte mult de frig.

[Fragment lipsæ]
Dar de ce a fost demis Titulescu? Eøecul suferit de politica francezæ 

în primævara trecutæ, lovitura efectivæ datæ întregului sistem de securitate 
colectivæ au dat duømanilor sæi prilejul sæ°l nimiceascæ, un prilej pe care se 
stræduiseræ de mult sæ punæ mâna pe el. Dacæ duømanii sæi ar fi avut în 
vedere înainte de toate interesul suprem al flærii lor, s°ar fi abflinut de la 
acest act. Este dorit acum, mai mult decât oricând înainte, pentru a con
tribui la crearea unui front ræsæritean, prin intermediul cæruia Mica 
Înflelegere, Înflelegerea Balcanicæ øi Rusia Sovieticæ vor fi în mæsuræ sæ 
reziste, chiar øi færæ ajutorul Europei, împotriva coalifliei germanice. Dar au 
fost øi alte motive care i°au determinat pe duømanii lui Titulescu.
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Regele Carol nu este, din punct de vedere temperamental, înclinat 
sæ permitæ existenfla unei guvernæri constituflionale. El trebuie sæ dom
neascæ în mod autocrat. Øi întrucât nu poate gæsi sprijin printre naflio
nal°flæræniøti – marele partid popular care ar fi la putere dacæ alegerile 
româneøti ar fi în totalitate corecte – el este nevoit sæ le facæ curte legionarilor 
hitleriøti subvenflionafli de la Berlin, care îøi recruteazæ membrii dintre 
tinerii aparflinând claselor mijlocii ruinate.

Se spune cæ aceøti legionari l°au ucis pe primul°ministru Duca în 
decembrie 1933. Titulescu, denunflat de ei ca slugæ a „internaflionalismu
lui“, se aflase de mult timp pe lista lor de inamici publici. Titulescu a 
ameninflat de câteva ori cu demisia; Regele însæ insista de fiecare datæ cæ nu 
trebuia sæ se simtæ împiedicat de cerinflele politicii interne, atâta timp cât 
avea libertatea sæ punæ în aplicare politica externæ pe care o considera cea 
mai potrivitæ intereselor româneøti.

Bazându°se poate prea mult pe prestigiul øi autoritatea sa europeanæ, 
Titulescu s°a mulflumit sæ°øi asigure din partea monarhului concesii diverse 
øi, împotriva propriei sale rafliuni, a continuat sæ°øi îndeplineascæ îndatoririle. 
Cu toate acestea, i se reamintea în permanenflæ, prin zvonurile sinistre care 
circulau, cæ forfle puternice complotau împotriva lui. Spre exemplu, a fost 
avertizat la timp øi salvat de cætre spusele necumpætate ale unui ministru 
dintr°o flaræ vecinæ.

De curând, Titulescu i°a iritat în special pe hitleriøti prin încheierea 
unei înflelegeri cu Franfla în legæturæ cu cedarea petrolului românesc. Faptul 
a avut loc în preajma sejurului doctorului Schacht5 în Balcani; din acest 
motiv, vizita sa nu a fost atât de fructuoasæ cât se anticipase la Berlin. 
Titulescu, în plus, îl rænise pe Mussolini în Adunarea de la Geneva din 
iulie trecut, atunci când a exclamat cæ jurnaliøtii italieni care l°au jignit pe 
Negus erau niøte „sælbatici“. Carol a ajuns la concluzia cæ venise momentul 
sæ°i spunæ ministrului sæu cæ miza pe calul greøit.

Ræmâne de væzut dacæ Europa Occidentalæ nu°øi va pierde încrederea 
în guvernul român marionetæ, ale cærui sfori sunt trase de Carol; dacæ 
România va gæsi la Berlin sprijinul moral øi material de care are nevoie, færæ 
sæ fie nevoitæ sæ punæ în pericol independenfla naflionalæ øi sæ°øi pericliteze 
frontierele actuale; dacæ poporul român – care „luat in corpore“, este 
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devotat marelui om de stat – va îndura în tæcere absenfla din cabinet a lui 
Titulescu øi noul regim al omnipotenflei regale.

Pentru a°l discredita pe Titulescu, se spune cæ a inifliat alianfla 
boløevicæ cu Franfla øi Mica Înflelegere – o aserfliune falsæ, dat fiind cæ în 
1932 el a fost cel care a fæcut sæ eøueze un tratat nesatisfæcætor pe care 
predecesorul sæu la minister îl negociase cu Moscova. A fost convins de°abia 
în 1934 de cætre generalul Weygand cæ totuøi colaborarea cu Uniunea 
Sovieticæ constituia o necesitate politicæ.

Problema, pe cât de controversatæ, poate avea consecinfle dintre cele 
mai ræsunætoare. Dacæ cursul pæcii øi al libertæflii, promovat atât de vehe
ment de cætre Titulescu, ar sucomba în cele din urmæ în România, 
Mitteleuropa germanæ ar face un mare pas înainte. Nu ar mai ræmâne 
aproape nimic din Mica Înflelegere øi din Înflelegerea Balcanicæ. Una dupæ 
alta, Iugoslavia, Grecia, Turcia øi Cehoslovacia ar fi nevoite sæ se închine 
în fafla inevitabilului øi sæ ajungæ la înflelegere cu Berlinul.

În Europa Centralæ øi Ræsæriteanæ, creøterea øi consolidarea statelor 
naflionale, împlinirea cea mai solidæ øi mai plinæ de speranfle a Marelui 
Ræzboi, va fi opritæ brusc. Imperiul germanic care a prins formæ din 1914 
pânæ în 1918 – într°un potop de værsare de sânge – va fi reînviat øi Europa 
va vedea zilele democrafliei numærate.

Pertinax, A Step toward Chaos?, în „New York Herald Tribune“, 4 octombrie 
1936.

NOTE

1 Data realæ este 29 august 1936.
2 Vezi studiul Elizei Campus øi al lui Dinu C. Giurescu la care am fæcut referire în nota la un 

document anterior (Romulus Dianu).
3 Diplomaflia româneascæ a sprijinit încheierea tratatului, Nicolae Titulescu participând chiar 

la redactarea textului. De aici însæ pânæ la a afirma cæ Titulescu l°a „constrâns“ pe Laval este o 
mare distanflæ.

4 La 2 mai 1935.
5 Horace Greely Hjalmar Schacht (1877–1970). Financiar øi om politic german. Preøedinte 

al Reichsbank. Ministru al Economiei (iulie 1934–noiembrie 1937). Având legæturæ cu conjuraflia 
din 20 iulie 1944, a fost trimis în lagærul de la Dachau. Eliberat de americani, arestat din nou; 
Tribunalul de la Nürnberg l°a achitat în 1946. 
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Dante Gherman

„Triumful luminii, talentului neîntrecut øi muncii Excelenflei 
Voastre, deasupra politicianismului abject øi a detractorilor 
mærunfli din nefericita noastræ flaræ“

Dr. Dante Gherman
Advocat
Arad
Str. Moise Nicoaræ 1

Arad, 11 septembrie 1931

Domnului ministru Nicolae Titulescu
Ministrul României la Liga Nafliunilor

Excelenfla Voastræ,
Permitefli, væ rog, sæ exprim, respectuos øi plin de admiraflie, bucuria 

øi mândria ce o simt împreunæ cu atâflia fii ai flærii noastre, væzând triumful 
luminii, talentului neîntrecut øi muncii Excelenflei Voastre, deasupra politi
cianismului abject øi a detractorilor mærunfli din nefericita noastræ flaræ.

Dacæ ne doare cæ uriaøa forflæ intelectualæ øi moralæ, împreunæ cu 
toatæ puterea d°voastræ de muncæ, nu o putefli øi nu afli putut°o încæ depune 
în asanarea vieflii interne a flærii, ne îndreptæm ochii cu admiraflie spre locul 
înalt, de unde aducefli servicii atât de neprefluite, simflind în noi mulflumirea 
øi mângâierea plinæ de nædejdi cæ avem încæ rezerva cea mare a neamului, 
pe Nicolae Titulescu!

Øtim, domnule ministru, cæ nu unei flæri fræmântate de hærfluieli 
personale, særæcite øi discreditate i se atribuie marea cinste ce vi s°a fæcut în 
areopagul lumii, ci exclusiv distinselor însuøiri personale ale Domniei 
Voastre. Ne este aceasta o satisfacflie unanimæ – væ rog sæ credefli – faflæ 
de durerea ce am simflit°o, când noroiul øi fligænia vieflii publice româneøti 
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cæuta sæ coboare la nivelul ei pe cel mai distins fiu al flærii øi slujitor al 
neamului.

Cu adâncæ admiraflie
(ss) Dr. Dante Gherman

Profesor advocat

Scrisoare, Arad, 11 septembrie 1931, avocat Dante Gherman 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°di
plo maticæ. 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. 399, pp. 1 117–1 118.

Onisifor Ghibu

„Încântat de arta de a jongla pe marginea principiilor“

De Nicolae Titulescu m°am apropiat pentru prima oaræ, de la 
distanflæ, în primævara anului 1915. Cu toate cæ fæcea parte din Partidul 
Conservator, axat pe linia respectærii alianflei cu Puterile Centrale, el se 
situase pe linia contraræ, cea „antantistæ“, pentru care luptam øi noi, 
refugiaflii ardeleni. fiinuse la întrunirea de la Ploieøti, din 3 mai 1915, un 
discurs extraordinar, aducând Ardealului elogii cum poate nu mai fæcuse 
nimeni altul pânæ atunci, dupæ Bælcescu. Reproduc aici un fragment 
din acel discurs:

„România nu poate fi întreagæ færæ Ardeal; România nu poate fi 
mare færæ jertfæ! Ardealul e leagænul care i°a ocrotit copilæria, e øcoala care 
i°a fæurit neamul, e farmecul care i°a susflinut viafla! Ardealul e scânteia care 
aprinde energia, e mutilarea care strigæ ræzbunare, e suferinfla care cheamæ 
pedeapsa, e sugrumarea care cere libertatea. Ardealul e românismul în 
restriøte, e hotærârea care depærteazæ duømanul, e viafla care cheamæ viafla. 
Ne trebuie Ardealul! Nu putem færæ el. Vom øti sæ°l luæm øi mai ales sæ°l 
meritæm. Pentru Ardeal nu°i viaflæ care sæ nu se stingæ cu plæcere; pentru 
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Ardeal nu°i sforflare care sæ nu se ofere de la sine; pentru Ardeal totul se 
schimbæ, totul se înfrumusefleazæ, pânæ øi moartea se schimbæ: înceteazæ a 
fi hidoasæ, devine atrægætoare!“

L°am væzut apoi la Caracal, în iarna 1915/16, cu ocazia întrunirilor 
electorale, la care am luat øi eu parte, prilejuite de candidatura lui Octavian 
Goga pentru locul de deputat în Camera de la Bucureøti, devenit vacant. 
Titulescu fæcuse parte, împreunæ cu C. Basarab°Brâncoveanu1, din delegaflia 
Federafliei Unioniste însærcinatæ sæ°l roage pe Goga sæ primeascæ sæ candi
deze pe locul de la Caracal.

N°am apucat însæ sæ cunosc personal pe marele nostru diplomat 
european de mai târziu, decât în prima jumætate a lunii aprilie 1918, la 
Chiøinæu. Cu câteva zile înainte de aceea se votase de cætre Sfatul fiærii 
unirea Basarabiei […]. Mæ gæseam în vremea aceea la Chiøinæu ca director 
al ziarului cotidian „România Nouæ“, pe care îl fondasem øi care acfliona ca 
„organ de luptæ pentru unirea politicæ a tuturor românilor“, dupæ cum era 
menflionat øi în subtitlul ziarului. […].

Nu l°am mai væzut apoi multæ vreme pe amicul Titulescu, pânæ în 
1924, când la Geneva, aøa numiflii optanfli unguri au intentat statului 
român un proces de mare anverguræ, care a durat øapte ani de zile, proces 
care a flinut într°o mare mæsuræ pe loc lucrærile Ligii Nafliunilor, datoritæ 
unui anumit fel de a înflelege lucrurile pe care conducætorii unguri de pe 
acea vreme îl aveau în legæturæ cu problemele de politicæ externæ.

Se cunoaøte, dar cred cæ nu destul de bine, ce a fost cu acest proces.2 
Îndræznesc sæ afirm cæ aproape nu existæ astæzi un om care sæ poatæ sæ 
expunæ clar, în câteva cuvinte, în ce a constat procesul optanflilor, cum s°a 
desfæøurat acel proces øi cum s°a isprævit. Am avut prilejul sæ discut 
chestiunea aceasta în cursul anilor øi pânæ de curând cu foarte multæ lume 
øi n°am întâlnit un singur om care sæ cunoascæ cu adeværat, în mod realist, 
problema procesului optanflilor. Ca unul care am stat în mijlocul fræ
mântærilor de acest fel din acea perioadæ, mi se pare cæ este potrivit, vorbind 
de Titulescu, sæ includ øi câteva considerafliuni în legæturæ cu acest proces, 
în care Titulescu a fost amestecat un timp atât de îndelungat. Procesul a 
fost intentat de cercurile ungureøti revizioniste nu atât pentru fondul ca 
atare al chestiunii, cât cu gândul de a menfline mereu treazæ în conøtiinfla 
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publicæ mondialæ problema Ungariei care fusese readusæ la teritoriul 
naflional de Conferinfla de Pace de la Paris, din 1919, øi pe care acele cercuri 
ar fi vrut s°o vadæ refæcutæ la loc în frontierele aøa zise milenare.

Procesul optanflilor a fost deci o extraordinar de dibace încercare a 
cercurilor revizioniste de a fline în øah opinia publicæ mondialæ timp cât 
mai îndelungat pe tema Ungariei, care ar fi fost, dupæ cum susflineau ei, 
mutilatæ pe nedrept, convinøi cæ cu timpul vor câøtiga simpatia lumii 
pentru realizarea visului lor de refacere a vechii Ungarii. Pentru acest scop, 
n°au cruflat nici ostenealæ, nici bani, nici alergæturæ, n°au cruflat nimic, øi 
timp de øapte ani de zile au gæsit posibilitatea sæ discute pânæ la infinit o 
problemæ care în fond era de simplitatea oului lui Columb. Era vorba de 
un numær oarecare de mari proprietari unguri, dintre care, o parte au ajuns 
în România, o parte în Cehoslovacia øi o altæ parte în Iugoslavia. Ei cereau 
ca moøiile lor sæ fie ræscumpærate cu prefluri deosebite, sau sæ fie læsafli sæ 
ræmânæ øi mai departe stæpâni pe ele, chiar dacæ se expatriaseræ în Ungaria, 
menflinufli fiind øi pe mai departe în stipulafliunile de care beneficiaseræ din 
vremea feudalilor. Atât optanflii unguri din Cehoslovacia, cât øi cei din 
Iugoslavia au fæcut plângere la Liga Nafliunilor, prin care cereau sæ li se 
acorde un tratament preferenflial în ce priveøte stabilirea despægubirilor din 
cadrul reformelor agrare. Guvernele Cehoslovaciei øi Iugoslaviei au ræspuns 
însæ clar cæ problema reformei agrare din flærile lor constituie o chestiune 
de politicæ internæ, care n°avea ce cæuta la Liga Nafliunilor. În fafla acestei 
argumentæri clare øi realiste, cererile optanflilor din Iugoslavia øi Cehoslovacia 
s°au rezolvat færæ niciun fel de discuflii la Liga Nafliunilor, terminându°se 
totul foarte simplu. La noi, cercurile optanflilor au fost mai abile, iar noi 
am fost mai naivi, ca sæ nu întrebuinflez un cuvânt mai aspru dar mai 
corespunzætor realitæflii. Noi am crezut cæ e mai bine sæ intræm în discuflie 
cu acele cercuri, pentru a cæuta sæ le facem sæ înfleleagæ cæ punctul lor de 
vedere era greøit øi cæ al nostru era cel just. Era însæ de la început de prevæzut 
de cætre orice om care cunoøtea bine istoria, cæ optanflii, ancorafli adânc pe 
punctele lor de vedere, nu vor ceda øi nu vor recunoaøte cæ au pornit de la 
o situaflie de fapt øi de drept greøitæ, ci vor merge înainte pe acea cale, chiar 
pânæ la absurdul absurdului, mizând pe aceea cæ pânæ la urmæ vor ajunge 
sæ câøtige totuøi într°un fel oarecare cauza lor.
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Reprezentantul principal al României la Liga Nafliunilor era pe 
vremea aceea Titulescu. Excelent jurist, excelent diplomat, având o minte 
ageræ øi fiind un admirabil orator politic øi juridic, Titulescu a prins 
problema, la început, într°o anumitæ formæ, deøi n°o cunoscuse înainte 
aproape deloc. Cu intuiflia lui adeseori genialæ avea însæ s°o învefle de aici 
înainte øi se pærea cæ reuøise sæ înfleleagæ punctul nodal în cea mai bunæ 
accepfliune a lui.

A intrat deci în dezbatere cu optanflii øi a mânuit problema de aøa 
fel la Liga Nafliunilor încât, dupæ multe zig°zaguri, s°a acceptat punctul de 
vedere cæ chestiunea reformei agrare, în jurul cæreia se învârtea procesul 
optanflilor, este o chestiune internæ a României, în care Liga Nafliunilor nu 
se putea amesteca. S°a ajuns sæ se redacteze în acest sens øi un proces°verbal 
cu caracter definitiv. Delegatul guvernului ungar a trebuit sæ recunoascæ øi 
în cazul României justeflea punctului de vedere valabil pentru Cehoslovacia 
øi Iugoslavia. Dupæ încheierea tratativelor, delegatul guvernului ungar s°a 
întors la Budapesta cu procesul°verbal redactat în sensul amintit øi semnat 
de el, de Titulescu øi de alfli câfliva reprezentanfli ai Ligii Nafliunilor.

Foarte nemulflumite de aceastæ soluflie, cercurile oficiale ungare au 
stabilit cæ delegatul lor la Ligæ, deøi avusese depline puteri sæ facæ orice în 
numele guvernului, n°avusese dreptul sæ iscæleascæ un aranjament de acest 
fel. Au înlocuit delegatul lor la Ligæ, numind în locul lui pe contele 
Apponyi, o mare figuræ a politicii feudale maghiare øi færæ îndoialæ o mare 
capacitate, un mare orator, un om de o inteligenflæ deosebitæ. Vorbea per
fect nemfleøte, italieneøte, franfluzeøte, englezeøte, încât uimea adeseori 
lumea cu felul lui de a se prezenta. L°au trimis pe Apponyi ca delegat 
principal, cu sarcina sæ tragæ dungæ peste tot ceea ce se fæcuse pânæ atunci 
øi sæ ia lucrurile din nou de la capæt. Øi atunci – datoritæ cæror motive nu 
øtiu – Titulescu n°a mai avut curajul sæ lupte mai departe suficient de bine 
pentru punctul nostru de vedere iniflial. A cæutat sæ°l salveze, dar Apponyi 
a fost mai abil decât el în tragerea diferitelor sfori, reuøind sæ facæ sæ se 
accepte punctul de vedere cæ problema trebuie discutatæ la Liga Nafliunilor, 
deoarece caracterul intern al politicii reformei agrare ar fi discutabil.

Titulescu a fæcut greøeala sæ accepte aceastæ tezæ, complet eronatæ, 
care s°a dovedit apoi a fi fost nefericitæ. Pot sæ spun acest lucru categoric, 
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ca urmare a faptului cæ am avut øi eu într°o mæsuræ oarecare contribuflia 
mea în aceastæ chestiune.

Titulescu era conøtient de calitæflile mari pe care le avea øi de marea 
reputaflie de care se bucura în lumea internaflionalæ contele Apponyi, aøa cæ 
îi plæcea perspectiva de a se gæsi într°un duel cu aceastæ mare figuræ, în 
convingerea cæ pânæ la urmæ el va fi acela care va câøtiga. Oricum, era în 
tot cazul un prilej mai deosebit pentru Titulescu, sæ se afle într°o luptæ de 
calibrul acesta, rar în istoria diplomafliei.

S°a læsat deci antrenat într°o confruntare care, pentru a putea fi 
câøtigatæ, cerea o muncæ nemaipomenitæ. Pentru apærarea tezei româneøti, 
pe care nici el n°o cunoøtea cumsecade la început, guvernul român, la 
cererea lui Titulescu, a angajat 50 de specialiøti de mâna întâi din toatæ 
Europa, în persoana unor profesori de la universitæflile europene, specialiøti 
în dreptul internaflional. Cele 17 universitæfli franceze au dat 17 specialiøti 
la îndemâna lui Titulescu, la care s°au adæugat alfli 33 de profesori uni
versitari din Elveflia, Suedia, Norvegia, Germania, din toatæ lumea. Cinci
zeci de personalitæfli care n°aveau habar de situaflia din România, pe care 
trebuiau abia sæ înceapæ s°o studieze. Era necesar sæ li se dea material 
informativ în diferite limbi; sute øi poate chiar mii de specialiøti ai noøtri 
au fost puøi la treabæ în flaræ, ca sæ strângæ materialul documentar necesar 
pentru informarea acestor specialiøti, pentru înzestrarea lor cu statistici, cu 
fel de fel de informaflii, care reprezentau o întreagæ bibliotecæ. Îøi poate 
închipui oricine cum au trebuit sæ fie plætifli acei 50 de oameni. Câte 
milioane s°au cheltuit numai cu ei, pentru a bate oarecum apa în piuæ, cu 
mult savantlâc, dar færæ sæ aducæ niciun fel de luminæ în plus, îngreunând 
numai situafliunea, în fapt foarte simplæ. De aceea a øi durat procesul øapte 
ani de zile, pânæ când s°a obosit toatæ lumea de el. Titulescu a vorbit de 
mai multe ori în adunærile Ligii, situându°se întotdeauna pe un plan foarte 
înalt, cæ procesul optanflilor este de fapt o necesitate, pentru a se putea 
fæuri o nouæ mentalitate în Europa postbelicæ, o realitate a pæcii între 
popoare, a respectului între nafliuni care s°au judecat între ele timp de zeci, 
sute øi chiar mii de ani, øi pentru a se putea stabili un nivel superior privind 
concepflia de viaflæ, care sæ împace toate asperitæflile, toate contrastele vieflii 
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istorice universale. Idei foarte frumoase în teorie øi în principiu, dar încæ 
de când e lumea, nerealizate nici mæcar în parte.

Timp de øapte ani de zile Titulescu a cælærit pe aceastæ idee, pæstrând 
relafliunile cele mai amicale cu Apponyi, pe care îl flata adeseori în discursu
rile lui, cu cuvinte deosebit de binevoitoare, recunoscându°i marele talent 
øi fæcând apel la el sæ înfleleagæ aceste idei. În realitate se vorbeau însæ douæ 
limbi cu totul deosebite acolo. Apponyi era o sutæ de procente feudal 
ungur, în timp ce Titulescu era o sutæ de procente democrat european. Era 
clar cæ aceste douæ contraste nu se puteau împæca.

De fiecare datæ când lua cuvântul, øi l°a luat destul de des – dis
cursurile lui le°am citit øi eu la timpul lor øi în parte le øi posed –, Apponyi 
vorbea în numele sfintei patrii maghiare, care fusese „pedepsitæ“ de 
Conferinfla de Pace øi care trebuia sæ°øi facæ deplinæ dreptate, ori va vrea 
lumea, ori nu va vrea. Acesta era de obicei accentul, firul roøu al cuvântærilor 
sale la Liga Nafliunilor.

Titulescu n°a cæutat niciodatæ sæ combatæ aceastæ erezie; situându°se 
pe un piedestal înalt, de european, el îi fæcea chiar oarecari complimente, 
ceea ce lui Apponyi desigur cæ îi convenea. Øi s°a mers în felul acesta, pas 
cu pas, de aøa fel încât dupæ øapte ani optanflii unguri au câøtigat procesul 
la Ligæ. Nu pot sæ spun cæ noi l°am pierdut, cæci n°am fost obligafli sæ plætim 
cât cereau optanflii. Noi n°am ieøit în pagubæ directæ decât prin cheltuielile 
enorme de timp øi de bani, care s°au fæcut cu acest proces. Dar nici nu am 
câøtigat procesul. Opinia publicæ internaflionalæ, obositæ de interminabilele 
dezbateri, a influenflat asupra Ligii Nafliunilor sæ accepte sæ se plæteascæ 
optanflilor sumele cerute de aceøtia, dar nu de cætre România, care nu avea 
o astfel de posibilitate, ci din fondurile internaflionale ale Ligii.

Nicolae Titulescu a fost ca un medic de mare calibru, care în loc sæ 
lecuiascæ o ræcealæ uøoaræ cu comprese, întreprinde un examen meticulos, 
folosindu°se de toate reacfliile imaginabile, care pun organismul bolnavului 
într°o încordare totalæ, supremæ, creând situaflii care pun în primejdie viafla 
bietului om ajuns, de pomanæ, subiect de interes palpitant pentru întreaga 
societate øi pentru øtiinfla cea mai înaltæ. Organismul luat cu asalt pe urma 
tratamentelor unei întregi puzderii de medici savanfli, ajunge sæ fie lovit 
din toate pærflile, aøa încât se pune cazul unei operaflii dintre cele mai grele 
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øi periculoase. Cazul devine „celebru“. Se pronunflæ asupra lui legiuni de 
specialiøti. Pânæ la urmæ, pacientul scapæ de moarte. Doctorii se felicitæ 
reciproc pentru cæ au salvat de la moarte pe un biet muritor, care, dacæ lua 
singur o aspirinæ sau un piramidon, pânæ a doua zi era sænætos tun.

Titulescu a fost desigur un om excepflional, de o inteligenflæ sclipi
toare, de o culturæ juridicæ de înalt nivel, de un patriotism vibrant, de o 
elocinflæ scânteietoare, de maniere captivante, de un temperament impul
siv øi nævalnic, conøtient de calitæflile cu care îl înzestrase natura øi mândru 
de ele. Ambiflios la cel mai înalt grad, gelos pe succesele altora, dornic de a 
fi pretutindenea cel dintâi, sensibil la laude øi ahtiat dupæ cea mai largæ 
publicitate imaginabilæ, mereu preocupat de a defline nu atât în politica 
flærii sale, cât în politica mondialæ rolul de prim°violonist, cel puflin, dacæ 
nu de prim°dirijor, încântat de arta de a jongla pe marginea principiilor 
juridice abstracte, având ca parteneri pe cei mai de seamæ juriøti, politicieni 
øi oratori din lume, adept øi cavaler al teoriei de „artæ pentru artæ“ în materie 
de drept øi de politicæ, Nicolae Titulescu n°a adus totuøi în realitate vreun 
aport real de seamæ nici în politica internæ øi externæ a României, nici în 
politica internaflionalæ. Adeværatul lui rol în cadrul Ligii Nafliunilor de la 
Geneva era mai mult de strælucit dirijor de orchestræ, decât de compozitor, 
de interpret sau de critic3.

Contactul meu cu Titulescu în timpul acestui ræzboi de øapte ani 
de zile a fost unul de la distanflæ. În pufline cuvinte îl voi aræta mai jos.

În anul 1924, am publicat o lucrare de dimensiuni destul de mari – 
aproape patru sute de pagini – intitulatæ Catolicismul unguresc în Transil
vania øi politica religioasæ a statului român, în care am fæcut un lucru pe 
care ar fi trebuit sæ°l facæ alflii înaintea mea. Ar fi trebuit sæ°l facæ istoricii øi 
juriøtii, dar istoricii, în lucrærile lor, au fæcut numai istorie, iar juriøtii, la 
rândul lor, au fæcut numai drept. În ce°i priveøte pe oamenii politici øi pe 
diplomafli, aceøtia au fæcut numai diplomaflie. Eu am cæutat sæ strâng într°o 
unitate severæ toate aceste trei laturi ale subiectului øi sæ stabilesc un punct 
de vedere mai înalt de la care sæ fie privitæ problema.

În lucrarea mea, am fæcut deci øi istorie, am fæcut øi drept, am fæcut 
øi diplomaflie, dar toate aceste puncte erau strânse în jurul ideii noii Europe, 
care, prin Conferinfla de Pace de la Paris, stabilise noi stæri de lucruri în 
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continentul nostru, stæri ce trebuiau respectate øi consolidate, în baza unor 
considerafliuni care nu rezultau unilateral nici numai din istorie, nici numai 
din drept, øi nici numai din diplomaflie, ci din toate aceste trei puncte de 
vedere la un loc. A fost o carte de o documentaflie foarte vastæ, care a trezit 
un interes mare atât în publicul românesc, cât øi în cel stræin. S°a scris øi în 
ungureøte foarte mult despre aceastæ carte, dupæ cum s°a scris øi în alte 
limbi, recunoscându°se cæ punctul meu de vedere era mai înaintat decât al 
specialiøtilor de pânæ atunci, care væzuseræ lucrurile numai cu câte un 
singur ochi, numai dintr°o singuræ direcflie.

Cartea le°am trimis°o, cu câteva cuvinte de dedicaflie, atât lui 
Titulescu, la Geneva, cât øi lui Petrescu°Comnen, care era pe atunci mi
nistrul nostru la Berna.

Pe cartea lui Comnen am scris, deøi nu°l cunoøteam încæ personal 
pe vremea aceea: „Domnului N.P. Comnen, apærætorul cauzelor noastre 
drepte“. Tot cam aøa ceva i°am scris lui Titulescu, atrægându°i acestuia 
atenflia asupra unui punct important din carte, cu ajutorul cæruia s°ar fi 
putut rezolva în douæzeci øi patru de ceasuri tot litigiul artificial cu optan
flii, creat de cercurile revanøarde ungare, care trebuia însæ lovit direct în 
creøtet, nu cæutat sæ fie rezolvat cu mænuøi albe, cum a încercat tot timpul 
Titulescu.

Eu arætasem cât de øubrede erau argumentele principale ale lui 
Apponyi, care insista în pledoariile sale mereu pe ideea cæ România vrea sæ 
distrugæ tot ce crease cultura milenaræ ungureascæ, cæ ea vrea sæ loveascæ în 
institufliile culturale ungureøti, care se rezimau pe moøiile care fuseseræ 
dobândite de înaintaøi pe cale legalæ ø.a.m.d. Eu dovedisem în cartea mea, 
luând ca bazæ chiar cuvintele pe care Apponyi le spusese odatæ în calitatea 
lui de deputat în Parlamentul ungar – la 1878 mi se pare – cæ moøiile din 
chestiune aflate în Transilvania – pe care le apæra acuma ca fiind moøii 
ungureøti particulare – erau de fapt moøii ale statului ungur. Or, statul cel 
nou, stæpân al Ardealului, era statul român, nu mai era statul ungur, iar 
noi nu mai puteam læsa ca statul ungur sæ stæpâneascæ mai departe, în flara 
noastræ, averi pe care le dobândise cine øtie cum la vremea lor de la noi øi 
împotriva noastræ. Citatul acesta pe care°l reproduceam în carte era suficient 
sæ°l iei ca bazæ în discufliile de la Geneva pentru a ræsturna toatæ teoria lui 
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Apponyi în vecii vecilor. Luând ca bazæ argumentele mele, Titulescu 
trebuia numai sæ°l întrebe pe Apponyi: „În Parlamentul dv. afli spus 
acest lucru øi aici venifli sæ susflinefli altfel. Când afli spus adeværul, atunci 
ori acum?“

Titulescu n°a avut însæ curajul sæ ridice chestiunea în acest fel. Cred 
chiar cæ nici mæcar n°a citit cartea. N°a citit°o de altfel nici Comnen, pen
tru cæ øapte ani mai târziu, am gæsit cartea pe care i°o trimisesem acestuia 
la Berna în biblioteca lui de la Roma – unde devenise între timp ministru 
pe lângæ Vatican – netæiatæ. Dupæ øapte ani, o carte care trata probleme 
fundamentale ale politicii noastre naflionale, zæcea încæ netæiatæ în biblioteca 
unor mari diplomafli de la Berna øi de la Geneva. Ei socoteau cæ dacæ øtiu 
drept, apoi nu mai trebuie sæ øtie nimic, deoarece øtiu totul. Færæ îndoialæ 
problemele de drept sunt foarte importante, dar dreptul singur nu valo
reazæ mare lucru. El trebuie sæ fie strâns legat de istorie, de viafla poporului, 
de suferinflele poporului, de idealurile poporului, cæci numai atunci este 
drep tul adeværat. Dreptul în sine este simplæ teorie, simplæ suitæ de 
principii, care nu încælzesc øi nu ajutæ pe nimeni, ci adeseori mai mult 
încurcæ lucrurile.

Am øi acum biletul pe care mi l°a trimis secretarul lui principal de 
la Geneva prin care îmi mulflumea cæ i°am trimis lui Titulescu cartea 
respectivæ. Îmi mulflumea pentru carte, dar cartea n°au citit°o.

Dupæ øapte ani pierdufli în acea luptæ teribilæ, se pærea cæ Titulescu 
se bucura de o atenflie nemaipomenit de mare din partea presei. El avea 
posibilitæfli sæ câøtige pe seama sa anumifli ziariøti mari din toatæ Europa, pe 
care øtia cum sæ°i menajeze; toate miøcærile lui erau trâmbiflate în lung øi în 
larg în toatæ presa europeanæ øi mondialæ. Nimeni nu mai putea urmæri 
problema în sine a acestui proces; aøa de curioasæ a fost desfæøurarea acestei 
drame, øi tragice øi comice, cæ nici dupæ terminarea ei øi nici pânæ în ziua 
de astæzi nu s°a scris o lucrare în româneøte care sæ arate precis øi în mod 
documentat în ce a constat problema, cum s°a desfæøurat øi cum s°a terminat 
ea. O singuræ lucrare a apærut, a lui Cutcudache, doctor în drept, un om 
de casæ al lui Titulescu; o carte de linguøiri de°a dreptul vulgare – nu pot 
gæsi alt cuvânt de calificare – linguøiri care nu au fost în favoarea marelui, 
neîntrecutului, genialului Titulescu. La fiecare paginæ din carte se repetæ 
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unul dintre aceste calificative, faptele lui Titulescu apreciindu°se la modul 
cel mai superficial posibil. Ceea ce este mai trist, este cæ aceastæ carte are o 
prefaflæ de câteva pagini scrisæ chiar de Titulescu, care n°a fost analizatæ de 
nimeni, niciodatæ.

Cartea lui Cutcudache constituie o paginæ jalnicæ din istoria 
diplomafliei româneøti. Accentuez acest lucru chiar cu riscul de a supæra pe 
unul sau pe altul. De altfel, cartea nici n°a fost înregistratæ de nimeni ca o 
carte de valoare. Eu o posed øi am studiat°o cu creionul în mânæ.4

Titulescu era prea mare încât cineva sæ aibæ curajul sæ discute cu el 
la o înælflime oarecare. Iorga îl aminteøte adeseori în memoriile lui, dar de 
fiecare datæ într°o formæ cam curioasæ. Tot cam la fel sunt øi amintirile lui 
Octavian Goga despre Titulescu. Îl critica pe Titulescu pentru cæ acesta se 
aræta nemulflumit de politica internæ a flærii, dar nu dædea nicio soluflie, se 
ferea de orice pærere øi nu voia sæ ia asupra sa nicio ræspundere. Titulescu 
spunea cæ acela care a încurcat lucrurile sæ le øi descurce, el nevoind sæ se 
amestece în chestiunile flærii pe care le°au încurcat alflii.

Destul cæ în 1931, dupæ øapte ani de zile, procesul optanflilor s°a 
terminat cu rezultatul pe care l°am arætat. Conducætorii de atunci ai 
Ungariei au reuøit sæ flinæ la suprafafla vieflii politice internaflionale o pro
blemæ cu ajutorul cæreia se fæcea de fapt propagandæ vizând refacerea vechii 
Ungarii, iar noi, ca niøte naivi, am tolerat ca acest joc – foarte periculos, 
dupæ cum s°a dovedit mai târziu – sæ se desfæøoare în întreaga lui voie, cu 
surâsul de o anumitæ superioritate al lui Titulescu.

Încheind considerafliile asupra acestui caz, trec la un alt capitol.
În anul 1931, dupæ ce s°a terminat procesul optanflilor, ameninfla sæ 

se nascæ un al doilea proces, similar cu al optanflilor, øi asta graflie înde
lungatelor fræmântæri, de foarte mulfli ani, în legæturæ cu problema aøa 
zisului „catolicism unguresc“ din Transilvania. Nu era vorba de o mani
festare religioasæ, creøtinæ, de ordin superior, ci de una øovinist°ungureascæ, 
cu caracter revizionist, lucru pe care lumea nu îl observase multæ vreme, 
dar pe care eu l°am sesizat øi am reuøit sæ°l pun în mod documentat în 
luminæ printr°o serie de lucræri de mari proporflii pe care le°am publicat în 
anii ’20.5 Aceste lucræri au dus la læmurirea opiniei publice din flaræ øi au 
câøtigat pentru punctele de vedere øi concluziile mele întreaga justiflie a 
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flærii, începând de la judecætoriile de ocol din localitæflile din Ardeal øi pânæ 
la Înalta Curte de Casaflie.

Problema aceasta a trebuit sæ fie îmbræfliøatæ, în anul 1931, de 
guvernul Iorga, care a avut datoria sæ ducæ mai departe unele acfliuni inifliate 
de guvernele anterioare. Primul°ministru Iorga a numit atunci o comisiune 
istoricæ°juridicæ constând din opt persoane, care sæ studieze în mod 
temeinic, pe bazele cele mai largi, sub toate aspectele ei, aceastæ problemæ, 
punând astfel capæt unor neclaritæfli care mai existau în opinia publicæ a 
flærii în acest domeniu. Cu prezidarea lucrærilor acestei comisiuni, Iorga 
m°a însærcinat pe mine.

Satisfæcând cererea primului°ministru, am pus sub tipar o lucrare 
de aproape cinci sute de pagini6, în care am analizat problema pe larg, pe 
baza unui material documentar imens care a pus în uimire pe multæ lume. 
Comisiunea numitæ de Iorga a verificat acel studiu al meu, ataøându°se pe 
deplin la punctele mele de vedere. Concluziile comisiunii, foarte bine puse 
la punct, expuse în vreo douæzeci de pagini, aveau sæ constituie temelia pe 
baza cæreia statul român sæ treacæ la reglementarea definitivæ a unei si
tuafliuni complicate. Propaganda revizionistæ ungaræ luase proporflii atât de 
mari, graflie amestecului catolicismului universal în favoarea Ungariei pe 
motiv cæ în România catolicismul ar fi persecutat, încât problema devenise 
de mare anverguræ øi luase un caracter foarte primejdios.

Dupæ multe peripeflii foarte interesante, pe care nu este locul sæ le 
expun aici, primul°ministru a ajuns la concluzia ca guvernul sæ trimitæ un 
delegat al sæu la Roma, care sæ comunice Papei cæ problema din discuflie 
era o chestiune internæ a României øi cæ numai aparenflele puteau face sæ se 
acrediteze pærerea cæ ea ar fi de ordin religios°catolic.

Însærcinarea de a discuta cu Vaticanul mi°a dat°o primul°ministru – 
care era în acelaøi timp øi ministru de Externe ad interim – mie, printr°o 
adresæ foarte frumoasæ øi mægulitoare în acelaøi timp.7 Trebuie sæ mærturi
sesc cæ deøi fusesem în tinerefle unul dintre cei mai înfocafli aderenfli ai lui 
Iorga – lucru pe care nu l°am regretat de altfel niciodatæ – de când profesorul 
meu a intrat în politica militantæ m°am convins, cu multæ pærere de ræu, cæ 
el nu era omul potrivit pentru o astfel de activitate, care era de fapt mai 
mult politicianistæ decât politicæ. Greøelile pe care le°a sævârøit apoi, pas de 
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pas, în tot timpul guvernærii lui, m°au fæcut sæ mæ tem de a mæ duce la 
Roma bazat numai pe vorba primului°ministru. Aøa cæ, færæ sæ°i spun ceva 
acestuia, m°am hotærât ca în drum spre Roma sæ mæ opresc la Geneva, 
pentru a mæ consulta cu Titulescu, în priceperea cæruia aveam toatæ 
încrederea. Am socotit cæ ar fi bine sæ discut problema cu el øi sæ°l rog sæ se 
consulte la rândul sæu cu experflii lui, cu privire la reacfliunile la care ne°am 
putea aøtepta din partea ungurilor, nemulflumifli cu mæsurile de ordin 
intern pe care statul român le va lua în vederea rezolværii problemei 
aøa°zisului „Stat romano°catolic ardelean“. Dacæ ei ar fi pornit un al doilea 
proces la Liga Nafliunilor, ar fi fost o imprudenflæ gravæ din partea mea sæ 
angajez flara într°o chestiune atât de complexæ færæ sæ°mi fi luat din vreme 
toate mæsurile de apærare.

Pornind de la aceste consideraflii, am împrumutat cum am putut o 
sumæ de bani, cu care sæ pot pleca la Geneva, pentru câteva sæptæmâni, 
timp în care Titulescu sæ aibæ posibilitatea sæ studieze problema împreunæ 
cu consilierii sæi øi sæ se pronunfle dacæ ea este sau nu de naturæ sæ poatæ fi 
adusæ de unguri în fafla forului de la Geneva; respectiv, dacæ ar fi totuøi 
adusæ, care sunt solufliile care sæ ne asigure cæ nu intræm în cine øtie ce 
încurcæturi, mai pæcætoase chiar decât cele anterioare, care determinaseræ 
acfliunile mele.

Al doilea gând al meu a fost acela de a mæ duce la Rege – care abia 
se înscæunase de vreo câteva luni – pentru a°l întreba dacæ aderæ la concluziile 
comisiunii, aøa cum fuseseræ ele stabilite de aceasta. În cazul în care adera 
la punctul de vedere al comisiunii, atunci eram hotærât sæ mæ duc prin 
Geneva la Roma øi sæ°mi iau toatæ ræspunderea pentru ceea ce voi între
prinde. Dacæ însæ el nu ar accepta sutæ în sutæ acele concluzii, nu avea sens 
sæ risc sæ mæ duc. Dupæ experienfla pe care o acumulasem pânæ atunci, nu 
voiam sæ mæ angajez færæ a avea øi girul Regelui, într°o acfliune care ar fi 
putut da reacflii puternice pe plan diplomatic.

Aøa cæ am fost la Rege la Sinaia. În prealabil am predat secretarului 
sæu, colonelul Grigorescu, cartea tocmai ieøitæ de sub tipar; acesta a primit 
sarcina de a citi zilnic câte un capitol din carte øi a°i raporta Regelui, la 
masa de prânz, cuprinsul celor citite. Regele a prins lucrurile foarte bine; 
dupæ zece zile cunoøtea chestiunea în aøa fel încât aceasta nu mai avea 
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niciun ascunziø pentru el. Într°o audienflæ de douæ ore, în care am discutat 
cu el toate aspectele esenfliale ale problemei, Regele s°a declarat categoric, 
sutæ la sutæ, pentru concluziunile comisiunii pe care o prezidasem, autori
zându°mæ sæ spun din partea sa Papei cæ el, Regele, se consideræ urmaø de 
drept pentru Transilvania al regilor unguri de odinioaræ øi cæ înflelegea sæ 
se bucure de aceleaøi drepturi ca øi ei în ce priveøte biserica catolicæ 
ardeleanæ.

Dupæ ce m°a asigurat în mod categoric asupra acestui punct, i°am 
spus Regelui cæ aveam intenflia sæ mæ opresc mai întâi la Geneva pentru a 
sta de vorbæ øi cu Titulescu.

– Foarte bine faci, mi°a spus el.
Aøa cæ am plecat la drum, mai întâi la Geneva.
Am luat øi pe soflia mea cu mine, ca sæ°mi fie de ajutor la diferitele 

lucræri øi întrevederi legate de misiunea pe care o aveam în faflæ. Pe drum 
s°a întâmplat cæ, fiind o vreme foarte urâtæ, soflia mea s°a îmbolnævit atât 
de serios, încât imediat ce am ajuns la Geneva a trebuit sæ chem un medic 
s°o îngrijeascæ. În aceeaøi zi m°am dus sæ depun lui Titulescu, la hotelul la 
care stætea, o scurtæ scrisoare, împreunæ cu cartea care cuprindea øi raportul 
comisiunii istorice°juridice. Îl informam cæ venisem din flaræ, cu mandat 
din partea øefului guvernului øi a Regelui pentru a verifica acolo, la fafla 
locului, ce ar face Liga Nafliunilor dacæ ungurii ar deferi la Liga Nafliunilor 
chestiunea despre care se trateazæ în lucrarea pe care i°o trimiteam. I°am 
adæugat cæ voi ræmâne la Geneva atâta timp cât va fi necesar sæ ræmân.

Nu programasem un termen fix, pentru cæ nu øtiam cum poate 
dispune de timp Titulescu, preøedintele Ligii.

Am avut grijæ sæ°mi potrivesc vizita la hotelul lui Titulescu la o oræ 
când el nu putea fi acolo. Nu voiam sæ dau faflæ cu el din prima zi, pentru 
a°l læsa sæ°øi ia timp sæ se uite prin carte øi numai dupæ aceea sæ°mi comunice 
când ne putem vedea.

Întors seara acasæ, Titulescu a gæsit scrisoarea mea øi, om interesat 
cum era pentru problemele mai deosebite, a vrut sæ vadæ în ce constæ 
problema cu care venisem. A doua zi cætre amiazæ, mæ cheamæ la telefon.

– Dragæ Ghibu, vreau sæ vin la tine. Sæ øtii cæ n°am ascultat de 
porunca ta sæ citesc numai concluziile comisiunii voastre; m°au interesat 
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foarte mult, øi trebuie sæ°fli spun cæ am citit toatæ cartea. M°am culcat azi 
dimineaflæ la patru, dar cunosc problema. Minunat afli lucrat! Minunat, 
mæi! Este o capodoperæ! Cine a fæcut concluziile?

– Pæi n°ai væzut? Sunt iscælite de tofli cei opt membri.
– Lasæ, domnule, iscæliturile; øtiu eu cum merg treburile astea. Cine 

le°a redactat?
– Comisiunea.
– Lasæ, mæi, comisiunea, tu le°ai redactat!
De fapt, acesta era adeværul; eu le redactasem, dar, de obicei în 

astfel de cazuri, colaboraseræ øi ceilalfli membri cu câte ceva.
–Sunt o capodoperæ, Ghibule! Aøa ceva îmi trebuie mie la Ligæ, 

mæi! N°am oameni, mæi, cu care sæ pot lucra ceva temeinic. Øi aici, øi la 
Haga, tofli lucreazæ cu spinarea. Sæ øtii cæ te aduc la Ligæ în calitate de 
consilier. Am sæ°fli cer concediu de la minister pentru un an, sæ vii aici sæ 
lucræm împreunæ. Vin imediat la tine.

– Nu veni, te rog; aøtept tocmai sæ vinæ doctorul, cæci nevastæ°mea 
s°a îmbolnævit pe drum.

– În tot cazul trebuie sæ ne vedem astæzi. Uite, eu la trei am øedinflæ 
la Ligæ; de la trei la cinci. La cinci fix o sæ ridic øedinfla. Dacæ vrei sæ vii øi 
tu sæ asiøti, spune°mi, ca sæ las vorbæ la portar, cæci nu se poate intra decât 
cu bilet. Dupæ terminarea øedinflei, ieøi în fafla Palatului Ligii øi ne întâl
nim acolo.

M°am dus, se înflelege, la øedinfla Ligii, øi am fost extrem de încântat 
de priveliøtea care mi se oferea ochilor. Vedeam pe delegaflii noøtri, alæturi 
de aceia a zeci de state din toatæ lumea, de toate culorile, iar în fruntea lor 
trona un român, ca un adeværat magistru al situafliei. Era o veritabilæ plæcere 
sæ vezi cum conducea Titulescu dezbaterile. Vorbea când franfluzeøte, când 
englezeøte, cu o egalæ uøurinflæ, cu o voce plinæ, scurt, clar în expresii. Dirija 
lucrærile admirabil, încât m°am simflit ca øi când aø fi fost la o reprezentaflie 
de artæ. Nu pomenisem pânæ atunci aøa ceva, øi nici de atunci încoace 
n°am mai avut ocazia sæ asist la un spectacol asemænætor.

La ora cinci fix, Titulescu a ridicat øedinfla. Am ieøit repede în fafla 
Palatului, unde se strânsese foarte multæ lume. Cæci Titulescu era foarte 
apreciat, aø putea spune chiar iubit de oamenii de rând. Foarte mulfli 
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locuitori ai Genevei sau stræini aflafli pe acolo se duceau sæ°l vadæ pe 
preøedintele Ligii. M°am plasat øi eu în rând cu lumea, aøteptând sæ coboare 
cei mari. La un moment dat a ieøit Titulescu, flancat de o parte de contele 
Apponyi øi de cealaltæ de lordul Cecil, reprezentantul Angliei. Dupæ ei, o 
mulflime de alfli diplomafli. Ajuns pe scara de sus, Titulescu – care era cam 
gælægios – a început sæ strige, uitându°se în dreapta øi în stânga, cât îl flinea 
gura, în româneøte:

– Unde eøti Ghibu? Ghibu! Ghibu!
Apponyi, care mæ øtia prea bine din vremurile vechi – cæci avuse

sem mult de°a face cu el în anii dinaintea ræzboiului, pe când eram la 
Sibiu8 –, acum om în vârstæ de øaptezeci øi nu øtiu câfli ani, se uita, vizibil 
surprins sæ°mi audæ numele la Geneva, când la Titulescu, când la publicul 
din fafla clædirii.

Am ridicat mâna, sæ mæ vadæ. Øi°a luat ræmas bun de la colegii lui 
øi a venit la mine.

– Hai sæ mergem la hotel. Dar sæ øtii cæ astæzi nu putem sæ stæm 
prea mult de vorbæ cæci sunt bolnav. Am 39 de grade. Pipæie°mi pulsul.

Îmi întinse mâna, cu insistenflæ. I°am pipæit pânæ la urmæ pulsul, 
cât mæ pricepeam øi eu. Era transpirat øi îi curgea nasul ca unui copil.

– Pânæ la hotel sæ°fli spun câteva lucruri, aøa, pentru luarea primului 
contact.

Ne°am suit în maøinæ øi a început sæ°øi verse necazurile.
– Øtii, mæi, aici e o nebunie. Liga e un adeværat balamuc. Ai væzut 

astæzi ce a fost cu Guatemala?
Nu øtiu ce problemæ era pe atunci cu Guatemala la ordinea zilei; un 

ceas de vreme numai de ea s°a vorbit.
– Nu pofli sæ°i dai de cap. Atâtea interese sunt la mijloc de°fli vine 

uneori sæ înnebuneøti. Dar eu nu mæ las, bineînfleles. Trebuie sæ fac 
rânduialæ.

– Foarte bine!
Am ajuns repede la hotel, nu era distanflæ mare. Credeam cæ, sim

flindu°se bolnav, va coborî øi se va duce sæ se culce. Când colo, antrenându°se 
în vorbæ, am ræmas nici mai mult nici mai puflin decât douæ ceasuri în 
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maøinæ, ca sæ°mi destæinuiascæ toatæ povestea Ligii øi, legatæ de aceasta, 
povestea propriei sale personalitæfli.

– Ce sunt eu la Ligæ, mæi? Cum am ajuns eu la Ligæ? Cum îfli 
închipui tu cæ am ajuns eu sæ fiu ales pentru a doua oaræ preøedinte? Caz 
care n°a mai fost pânæ acuma øi nici nu va mai fi. Crezi poate cæ am ajuns 
aici fiindcæ sunt român? Nici gând de aøa ceva. Nimeni nu dæ douæ parale 
pe faptul cæ sunt român. Sunt interese mari la mijloc. Nici Anglia, nici 
Franfla n°au un om pe care sæ°l punæ sæ diriguiascæ socotelile præpæstioase 
ale lumii de astæzi. Æsta e motivul pentru care au depus stæruinfle pe lângæ 
mine sæ primesc pentru a doua oaræ preøedinflia Ligii. Ei socotesc cæ modul 
meu de comportare de pânæ acuma este pe linia cea adeværatæ. […]. Tu øtii 
bine cæ astæzi noi n°avem oameni de stat mari. Dar ræmân mai departe aici 
øi în felul acesta ajut pe cât pot øi România.

Mi°a vorbit foarte mult, tot în sensul acesta. Seara, când m°am 
întors acasæ, mi°am scris pe larg în caietul meu toatæ convorbirea. Din 
pæcate acel caiet mi°a dispærut mai târziu în condiflii încæ insuficient læmu
rite, dimpreunæ cu alte 25 de caiete de note din perioada interbelicæ. Sper 
cæ ele vor reapare odatæ øi odatæ – nu mi°am pierdut speranfla în aceastæ 
privinflæ. Ele reprezintæ documente foarte interesante despre fræmântærile 
din acele vremuri, prinse zi cu zi.

În cursul povestirii lui, l°am întrerupt de câteva ori, cu intenflia de 
a°l face sæ coboare pentru a merge sæ°øi vadæ de sænætate. Degeaba însæ, cæci 
voia sæ°øi goleascæ sacul pânæ la fund. Øi a bægat pe moaræ câte øi mai câte 
lucruri, pe care memoria nu mæ mai ajutæ sæ le înøir.

Dupæ cele douæ ceasuri, când sæ se dea jos, îmi spune:
– Vino cu mine sus.
– Ce sæ mai vin? Du°te øi°fli vezi de sænætate. Sæ stabilim când ne 

vedem øi mæ duc øi eu acasæ.
– Nu, nu! Vino sus. Mæ aøteaptæ acolo o mulflime de lume.
Când am ajuns sus, am gæsit într°adevær anticamera lui tixitæ cu 

gazetari. Atunci l°am cunoscut pe Pertinax9, un mare gazetar francez, 
prieten apropiat al lui Titulescu, cæruia acesta îi spunea toate secretele øi cu 
care se consulta când simflea nevoia.
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– Uite, dragul meu, îfli prezint pe prietenul meu, Ghibu din 
România! – øi i°a spus pe scurt cine eram øi pentru ce venisem.

Am stat ce am stat acolo øi când sæ dau sæ plec, Titulescu îmi 
spune:

– Sæ øtii cæ am consultat pe oamenii mei în cursul dimineflii. Sæ 
pofteascæ domnii unguri; n°au decât sæ pofteascæ; numai cæ n°o sæ le meargæ 
ca în procesul optanflilor. Atunci am intrat în proces nepregætifli. Da, 
nepregætifli! Voi suntefli însæ pregætifli pânæ în dinfli. Nimeni nu mai poate 
miøca nimic din ce afli scris voi. Asta e Sfânta Scripturæ, nu mai trebuie 
decât sæ te ghidezi dupæ ea. Trebuie sæ traduci în franfluzeøte concluziile, 
într°o broøuræ. Te duci la Roma, de aici, cu cuvântul meu øi te prezinfli la 
Vatican împreunæ cu ministrul nostru plenipotenfliar. Depunefli hârtia 
acolo øi salutare, Sfinte Pærinte! N°avem sæ°fli cerem nicio læmurire, îfli dæm 
numai posibilitatea sæ te orientezi ca sæ nu cumva sæ te compromifli 
angajându°te într°o luptæ færæ temei.

Am stat încæ vreo zece zile la Geneva, pentru cæ Titulescu era un 
om care dacæ odatæ te prindea, nu te læsa pânæ nu te exploata pânæ la 
ultima limitæ. În fiecare zi îmi cerea sæ ne revedem øi ziua urmætoare.

Într°o zi am avut o øedinflæ în trei, noi doi øi cu ministrul de Externe 
Ghica, care era øi el la Geneva, ca delegat principal al României la lucrærile 
Ligii. Ne°am întâlnit la Ligæ. Ghica cunoøtea doar pe jumætate, poate nici 
pe jumætate, problema cu care venisem din însærcinarea ministerului pe 
care°l conducea el. În toatæ convorbirea s°a arætat binevoitor. Eu n°am 
prea avut însæ încredere în sinceritatea lui øi din pæcate desfæøurarea viitoare 
a lucrærilor mi°a arætat cæ am avut dreptate. Ghica era diplomatul care øtia 
cum sæ vorbeascæ pentru a salva interesul de moment – mai mult al lui 
decât al flærii. Mæ bætea prieteneøte pe umær, spunând lui Titulescu:

– Ghibu are o situafliune admirabilæ la Vatican dacæ ajunge acolo. 
El a fost doar la Papa Benedict al XV°lea10, cu care a ajuns sæ stabileascæ 
legæturi interesante. Se øtie la Vatican cine e Ghibu, øi dacæ se duce acolo 
cu siguranflæ cæ rezolvæ lucrurile cum trebuie.

Toate aceste vorbe amabile erau însæ numai din guræ; în realitate, 
Ghica dirijæ toatæ problema într°un alt sens, din motive de ordin familial. 
Fratele lui11 era abate romano°catolic øi el ar fi vrut sæ°i rezerve acestuia 
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misiunea care mi se dæduse mie pentru Roma, socotind cæ fratele sæu îøi va 
câøtiga în acest fel merite care sæ°i aducæ drept ræsplatæ pælæria de cardinal. 
Era un obiectiv mare de tot acela de a fi primul cardinal român.

În zilele în care am stat la Geneva am mai participat øi la alte 
øedinfle ale Ligii. Într°o zi, Titulescu m°a condus el însuøi prin mai multe 
secfliuni ale organizafliei mondiale, ca sæ°mi arate ce e øi cum aratæ pe 
acolo. Voia neapærat sæ mæ determine sæ primesc sæ fiu detaøat la Geneva. 
Eu m°am menflinut însæ inflexibil øi am refuzat categoric. O astfel de 
soluflie, îmi dædeam seama printr°o intuiflie – care era aøa cum sunt de 
obicei intuifliile, ceva foarte subiectiv – cæ Liga Nafliunilor era o foarte 
bunæ organizaflie pentru diplomafli, dar mai puflin favorabilæ pentru lume. 
Simfleam cum tofli acei oameni se întâlneau la discuflii, la banchete, la 
toaste, la serbæri, la manifestaflii, dar nimenea nu punea osul cu adeværat 
pentru problemele mari ale pæcii øi ale omenirii. Ce sæ mæ duc eu acolo 
sæ°mi pierd vremea! Eu eram un alt gen de om. Lucram cu totul altfel. Pe 
de altæ parte, îmi dædeam seama cæ nici cu Titulescu n°aø fi putut sæ mæ 
împac. El era o altæ fire. Îl admiram pentru numeroasele sale calitæfli, dar 
cu el n°aø fi putut lucra. Ar fi trebuit sæ fiu la discreflia lui, sæ acflionez în 
problemele mele aøa cum ar fi crezut el; or, eu nu puteam acfliona decât 
dupæ vederile mele. Aøa cæ am refuzat de la început, ræmânând sæ mæ duc 
sæ°mi fac datoria la Roma.

A vrut sæ°mi cunoascæ øi familia. Între timp, soflia mea s°a însænætoøit 
øi într°o zi am fost la masæ împreunæ. Voia sæ afle tot, sæ øtie tot. Se vedea 
în el omul care se pasioneazæ pentru problemele mari, dar care n°are totuøi 
curajul sæ intre în luptæ grea, dacæ acest lucru implica riscuri, pentru nume, 
pentru suflet, pentru familie øi pentru viitor. Admirabil, în felul sæu, dar cu 
aceastæ lipsæ, dacæ aø putea°o numi aøa.

Am plecat apoi la Roma. Dar asta e o poveste lungæ, pe care nu e 
cazul s°o mai amintesc aici. Am avut acolo cele mai bune øanse, dar 
însæøi diplomaflia româneascæ mi°a dejucat planurile într°un mod incali
ficabil. Ministrul nostru de Externe, Ghica, venise øi el între timp la Roma, 
unde fusese ministru plenipotenfliar pe lângæ Quirinal øi unde°øi avea 
hainele de iarnæ. Se apropia frigul øi voia sæ°øi ia hainele groase la Bucureøti. 
La Roma s°a întâlnit, bineînfleles, cu Petrescu°Comnen, ministrul nostru 
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plenipotenfliar pe lângæ Vatican. Amândoi erau diplomafli de carieræ. Când 
ne întâlneam øi discutam în trei, totul se desfæøura foarte bine. Îndatæ însæ 
ce lipseam eu, intra în funcfliune diplomaflia bizantinæ, fiecare punându°øi 
întrebarea ce cæutam eu într°o treabæ diplomaticæ. Comnen era foarte jenat 
cæ într°o chestiune de aøa mare importanflæ nu fusese solicitat el, ca ministru, 
sæ prezinte lucrurile, ci fusesem trimis eu, peste el. În faflæ mi s°a arætat, de 
fiecare datæ, foarte prietenos, læudându°mæ øi ridicându°mæ pânæ în slavæ, 
dar în realitate trægea toate sforile ca lucrærile sæ nu progreseze. Iar Ghica 
urmærea interesele fratelui sæu. În felul acesta s°a fæcut totul ca sæ fiu derutat, 
iar rezolvarea problemei cu Statul romano°catolic s°a amânat. Dupæ ce 
m°am întors pentru un timp oarecare la Bucureøti, împreunæ cu Comnen, 
lucrurile au luat o turnuræ neaøteptatæ: o poveste lungæ, asupra cæreia ar 
trebui sæ revin într°un întreg volum, care poate n°ar fi chiar de prisos nici 
astæzi. Fapt este cæ se încurcaseræ lucrurile de aøa naturæ, încât nimeni din 
guvern nu mai øtia încotro s°o ia.

Între timp Titulescu a ajuns ministru de Externe.
Atunci am scris o broøuræ pe care am intitulat°o O grea moøtenire 

hæræzitæ de ultimele guvernæri12. Lucrarea se referea la acordul încheiat – de 
guvernul Iorga øi menflinut de guvernul Vaida, care l°a urmat – cu maghiarii 
din Transilvania, care sub masca ordinelor cælugæreøti, fæceau iredentism. 
Aceasta era moøtenirea læsatæ în seama guvernului din care fæcea acum 
parte øi Titulescu. Lucrarea am dedicat°o lui Titulescu, astfel:

„Închin aceste pagini domnului Nicolae Titulescu, ministru de 
Externe, de la care flara este în drept sæ aøtepte o politicæ de demnitate, de 
energie øi de consecvenflæ faflæ de duømanii care îi sapæ temeliile“.

M°am dus la el øi i°am spus:
– Problema pe care am discutat°o øi care era atât de claræ la Geneva 

s°a încurcat în mod gratuit, de aøa fel încât pare cæ n°o mai poate descurca 
nimeni. Eu am fæcut, în ce mæ priveøte, tot ce era omeneøte posibil, pentru 
ca lucrurile sæ decurgæ cum trebuie. Væd însæ cæ Ministerul de Externe în 
loc sæ lucreze pe linie naflionalæ se lasæ mereu influenflat de intervenfliile 
Nunfliaturii Apostolice, care de câte ori se apropie un termen, la fiecare 
proces dintre statul român øi biserica catolicæ,13 intervine la dumneavoastræ, 
la Ministerul de Externe, sæ se amâne procesul. Au fost procese care s°au 
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amânat pânæ acuma de unsprezece ori, færæ vreun motiv altul decât cæ 
Ministerul de Externe cerea instanflei sæ amâne dezbaterea pentru un alt 
termen. Cum se poate asta? Nu putem sæ fim stæpâni în flara noastræ?

I°am înmânat apoi broøura.
– Te rog s°o citeøti øi sæ procedezi aøa cum flara aøteaptæ de la 

dumneata; cuvintele pe care fli le°am pus ca dedicaflie ræmân pe vecii vecilor 
tipærite øi constituie o ræspundere pentru dumneata.

– Da, dragæ Ghibu, sigur cæ trebuie sæ facem; øi o vom face. Dar sæ 
øtii cæ nu sunt deloc bucuros de faptul cæ mi se cere mie sæ dreg ce a stricat 
Valer Pop14 (fostul ministru de Justiflie de sub Iorga, care încheiase la Roma 
acordul buclucaø). Dacæ s°a gæsit unul ca Valer Pop sæ facæ acordul, ce vinæ 
am eu? Cine l°a stricat, sæ°l dreagæ!

– Aøa o fi, dar asta øtii bine cæ nu e o soluflie. Dumneata eøti pus 
astæzi aici pentru a repara tot ceea ce a stricat trecutul, indiferent de persoana 
lui Stan øi a lui Bran. Cel care a greøit îøi va lua pedeapsa la vremea lui. Te 
rog sæ întorci foaia øi sæ întruneøti de urgenflæ Consiliul juridic al ministerului, 
impunându°i sæ întreprindæ o nouæ cercetare a stærilor de lucruri, în baza 
datelor din aceastæ broøuræ.

L°a chemat în fafla mea pe secretarul general al ministerului, cæruia 
i°a dat dispoziflie sæ convoace Consiliul juridic, la øedinfla cæruia sæ mæ 
invite øi pe mine, pentru a se lua din nou în cercetare întregul caz.

– Ghibu se formalizeazæ øi îmi cere mie, pe drept cuvânt, soco
tealæ – a adæugat el.

Am plecat acasæ în aøteptarea convocærii, care însæ nu s°a mai produs 
nici pânæ în ziua de astæzi. Cum, cum nu, Titulescu nu øi°a mai respectat 
angajamentul øi lucrurile au ræmas baltæ, cu toate intervenfliile mele, pe 
toate cæile, la guvernele urmætoare, pânæ au ajuns la scadenfla de la 30 
august 1940.

Am fæcut tot ce am putut în aceastæ chestiune. Numai eu am tipærit 
vreo 5.000 de pagini în aceastæ luptæ, în afaræ de ce au tipærit alflii în flaræ øi 
în stræinætate, øi în afaræ de græmezile de dosare care n°au fost tipærite. Mai 
mult decât fæcusem nu puteam sæ fac.

Am avut totuøi mai târziu o oarecare satisfacflie; foarte dureroasæ, 
ce e drept, øi tardivæ, dar a fost totuøi o satisfacflie. La începutul lui august 
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1937 mæ gæseam în Cehoslovacia, într°o misiune la Praga, unde cæutam sæ 
gæsesc modalitatea de a rezolva un complex de probleme care priveau 
ordinele cælugæreøti ungureøti din Transilvania, acfliune care interesa într°o 
oarecare mæsuræ øi statul cehoslovac. Mæ dusesem acolo sæ discut problema 
la fafla locului cu abatele Zavoral15, un om admirabil, prieten bun al 
poporului român, care era øeful premestratenzilor din Cehoslovacia. Am 
discutat cu el mai întâi la Praga, unde mi°a spus cæ se aflæ tocmai în preajma 
plecærii la bæile de la Joachimsthal, localitate în care avea sæ stea trei 
sæptæmâni. M°a invitat sæ°l vizitez pentru câteva zile acolo pentru a sta în 
liniøte de vorbæ despre acea problemæ, pe care øi el dorea s°o rezolve într°un 
mod echitabil atât pentru Cehoslovacia, cât øi pentru noi.

În ziua stabilitæ m°am dus la Joachimsthal, unde am fost oaspetele 
abatelui Zavoral vreo patru zile. Se gæsea acolo pentru odihnæ øi amicul 
Titulescu, care, de câtæva vreme, cæzuse în dizgraflia Regelui. Din aceastæ 
cauzæ el a øi ræmas de altfel pentru totdeauna departe de flaræ, unde nu s°a 
mai întors16 pânæ la moarte.

În zilele petrecute de mine la Joachimsthal, Titulescu era tocmai 
plecat cu niøte prieteni într°o excursie prin munfli, pentru aproape o 
sæptæmânæ. Nu puteam sæ°l aøtept pânæ se înapoiazæ, neavând de fapt 
ceva deosebit de vorbit cu el. Dacæ l°aø fi întâlnit, m°aø fi bucurat, dar 
de prelungit nu puteam sæ°mi prelungesc prea mult absenfla de la Praga, 
unde mæ aøtepta soflia mea pentru a ne înapoia în flaræ. Secretarul lui mi°a 
spus însæ:

– Domnule profesor, ræmânefli væ rog încæ vreo douæ zile, cæ se 
întoarce øeful, care s°ar bucura mult sæ væ vadæ. Chiar în zilele trecute a 
citit broøura pe care i°afli dedicat°o. Nu øtiu dacæ a mai citit°o vreodatæ, dar 
acum a citit°o øi când a terminat°o mi°a spus: „A avut dreptate Ghibu!“.

Mi°a dat deci dreptate, numai cæ mi°a dat°o prea târziu, când el nu 
mai reprezenta nimic în politica flærii, iar eu nu mæ puteam prevala de o 
astfel de declaraflie. Aceastæ tristæ satisfacflie flin însæ s°o înregistrez aici, ca 
o mângâiere pentru fræmântærile îndelungate la care m°am spus de bunæ 
voie. Ceea ce nu regret. Regret numai cæ n°am putut aduce flærii ceea ce 
puteam aduce dacæ împrejurærile ar fi fost mai prielnice.
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Oricum, eu îi pæstrez lui Titulescu o amintire frumoasæ, pentru 
calitæflile care rareori se întâlnesc în acelaøi om. Cæ a avut øi pærfli slabe, 
lucrul nu trebuie sæ ne mire; greøelile lui, chiar dacæ au adus uneori flærii 
dezavantaje, erau legate de firea omeneascæ; el nu le°a fæcut pentru interese 
personale, ci din convingerea cæ aøa era bine sæ fie fæcut.

Octavian O. Ghibu, Nicolae Titulescu în amintirile lui Onisifor Ghibu (I–II), în 
„Vatra“, serie nouæ (1971), an XVI, nr. 6 (183), iunie 1986, pp. B–C øi nr. 7 (184), 
iulie 1986, p. 9.

NOTE

1 Constantin M. Basarab°Brâncoveanu (1875–m.?). Om politic român. Deputat de Botoøani 
øi, în mai multe rânduri, deputat de Olt. Øef al organizafliei locale din judeflul Romanafli a 
Partidului Agrar. Epitrop al Aøezæmintelor Brâncoveneøti. 

2 La centenarul Nicolae Titulescu, istorici, juriøti, sociologi, diplomafli øi ziariøti din România 
s°au aplecat asupra a varii aspecte ale vieflii øi activitæflii fostului øef al diplomafliei române. De 
fiecare datæ, cei serioøi au aprofundat nu numai originile unui subiect, ci øi substanfla lui, 
prelungind demersul pentru a sublinia perenitatea unor idei øi valoarea unor concluzii. Studiul 
lui D. Øandru, Procesul optanflilor, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura 
Junimea, Iaøi, 1982, pp. 168–192 ilustreazæ o asemenea preocupare, færæ a închide însæ, de 
înfleles, un dosar al unei cercetæri prea ample øi prea complexe pentru a fi realizatæ doar de o 
persoanæ øi expediatæ la nivelul unui articol°studiu.

3 În portretul pe care i°l face aici lui N. Titulescu, autorul scoate în evidenflæ ceea ce dupæ 
pærerea lui au constituit principalele lumini øi umbre ale personalitæflii marelui diplomat român, 
cunoscut øi apreciat în întreaga lume øi pe care el însuøi l°a apreciat. Atâta vreme cât întreaga 
operæ a acestei mari personalitæfli nu va fi fost supusæ de cætre cercetætorii istoriei noastre unei 
analize amænunflite øi obiective în lumina numeroaselor documente care s°au pæstrat – din care o 
bunæ parte nu a ajuns încæ a fi datæ publicitæflii –, una sau alta din aceste aprecieri ar putea fi 
eventual socotitæ astæzi drept exageratæ. Ceea ce semnatarul prezentelor note poate sæ afirme cu 
întregul simfl al ræspunderii este cæ autorul, care s°a dovedit a fi în general un bun cunoscætor al 
caracterelor oamenilor cu care a avut a face øi care a cunoscut în profunzime problemele pe care 
le trateazæ în aceste fragmente de amintiri, a fæcut aceste aprecieri sine ira et studio. [n. O.O.G.].

4 E vorba de lucrarea lui Const. D. Cutcudache: Un mare conflict internaflional. Optanflii 
unguri ai Transilvaniei øi reforma agraræ din România, Bucureøti, Tip. Revista Geniului, 1931, 
180 p. Cercetætorii istoriei procesului optanflilor vor gæsi numeroase observaflii interesante în 
însemnærile fæcute de Onisifor Ghibu pe exemplarul sæu din aceastæ carte. [n. O.O.G.].

5 Începând cu lucrarea apærutæ în anul 1924, menflionatæ în paginile anterioare. Acfliunea 
inifliatæ øi urmæritæ apoi de el de aproape douæ decenii pe aceastæ temæ cu caracter pur 
antirevizionist, cæreia adversarii i°au dat cu intenflie coloritul de „anticatolic“ pentru a°øi asigura 
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subiect pentru o lucrare pe care un istoric obiectiv de astæzi sæ o scoatæ la luminæ – lucrare plinæ 
de învæflæminte pentru tofli aceia care doresc în mod sincer conviefluirea fræfleascæ între poporul 
român øi naflionalitæflile conlocuitoare. A se vedea în legæturæ cu aceasta interviul publicat de V. 
Borda în „Vatra“, nr. 10/octombrie 1980, intitulat: Cu Octavian O. Ghibu despre Onisifor Ghibu. 
[n. O.O.G.].

6 Titlul acesteia: Un anahronism øi o sfidare: Statul romano°catolic ardelean, Cluj, Tip. Ardealul, 
1931, XXX + 466 p. [n. O.O.G.].

7 În legæturæ cu aceasta, a se vedea øi: O. Ghibu, Amintiri despre oameni pe care i°am cunoscut, 
Ed. Dacia, 1974, pp. 223–228 øi Acfliunea catolicismului unguresc øi a Sfântului Scaun în România 
întregitæ, Cluj, 1931, pp. IX–CV. [n. O.O.G.]. 

8 În anii 1910–1914, când autorul a fost în fapt organizatorul øi conducætorul luptei contra 
efectelor legii deznaflionalizatoare a contelui Apponyi în Transilvania. [n. O.O.G.].

9 André Géraud.
10 Papa Benedict al XV°lea (laic Giacomo della Chiesa) (1914–1922). Sub pontificatul sæu s°a 

adoptat un nou Cod de drept canonic. 
11 Vladimir Ghika (Ghica) (1873–1954). Preot. A fondat cæmine de caritate øi „Congregaflia 

fraflilor øi surorilor Sfântului Ioan“. Apostolat în suburbiile Parisului printre muncitorii aflafli în 
mari dificultæfli financiare dupæ Primul Ræzboi Mondial. La 50 de ani a fost hirotonisit preot, la 
Paris. A îndeplinit cu succes misiuni creøtine încredinflate de Vatican. Papa Pius al XI°lea l°a 
numit protomonah. Avea dreptul sæ oficieze liturghii în ambele rituri (latin øi bizantin). Activitatea 
lui a fost consideratæ ostilæ de cætre organele represive din România. Tracasat, evacuat din casæ, 
arestat, anchetat timp de un an de zile, a fost condamnat ca spion al Vaticanului. A murit în 
închisoare, la Jilava. Sfântul Scaun i°a întocmit dosar de sanctificare.

12 Titlul complet al lucrærii: O grea moøtenire hæræzitæ de ultimele guvernæri. Acordul încheiat 
de guvernul Iorga cu ungurii iredentiøti øi menflinut de guvernul Vaida, Bucureøti, 1933, 22 p. Cu 
toate cæ ideea „revanøei,“, deci a acflionærii în vederea revizuirii Tratatului de pace de la Trianon, 
intrase încæ de la terminarea Primului Ræzboi Mondial în conøtiinfla cercurilor conducætoare ale 
organizafliilor vizate de autor în lucrærile sale, øi cæ influenfla pe care aceste cercuri o exercita 
asupra maselor populafliei maghiare din Transilvania devenea, cu anii, tot mai puternicæ, se øtie 
cæ o bunæ parte a acestei populaflii, în frunte cu o seamæ de mari personalitæfli democrate maghiare 
înflelesese cursul istoriei øi se adaptase la starea de fapt øi de drept generatæ în Transilvania de 
triumful principiului autodeterminærii popoarelor, principiu care a determinat destræmarea 
monarhiei bicefale øi crearea statelor naflionale din Centrul øi Estul Europei. Generalizarea care 
se întâlneøte uneori în lucrærile autorului ca øi a altor militanfli antirevizioniøti din epocæ atunci 
când se vorbeøte de „revizioniøti“ sau de „iredentiøti“, constituie evident o exagerare în expri mare, 
aceasta fiind o consecinflæ a stærii de alarmæ create în masele populare româneøti de activitatea – 
mai mult sau mai puflin ascunsæ, dar tot mai puternicæ – a cercurilor revizioniste din flaræ øi 
din stræinætate. Pentru amænunte în ce priveøte relafliile de prietenie øi stimæ reciprocæ dintre 
autor øi unele personalitæfli maghiare neøovine, trimitem din nou la interviul citat în nota 4. 
[n. O.O.G.].

13 De fapt, între statul român øi aøa°numitul „Status romano°catolic ardelean“, respectiv unele 
din ordinele cælugæreøti apropiate acestuia, din Transilvania. [n. O.O.G.].
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14 Valer(iu) Pop (1892–1958). Jurist, om politic øi de stat român. Studii la Universitatea din 
Cluj. Membru al Ligii Apærærii Naflional Creøtine; ulterior, membru al Partidului Naflional 
Liberal. Deputat (din 1926). În mai multe rânduri ministru. Ministru de Justiflie (9 ianuarie–31 
mai 1932; 1 februarie 1935–29 august 1936). La 16 august 1940 este numit membru al 
Consiliului juridic de pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine øi desemnat de Carol II ca delegat al 
României la negocierile româno°ungare de la Tr. Severin øi la arbitrajul încheiat cu Dictatul de 
la Viena (august 1940). Arestat (octombrie 1944–iunie 1945; mai 1950–iulie 1955).

15 Metodiu Zavoral (Jan Nepomicky) (1862–1942). Episcop ceh (în 1922). În 1906 a devenit 
abate al Mænæstirii Strachov de lângæ Praga. A fost timp de 7 ani preøedintele Clubului Senatorilor 
din Partidul Catolic Popular. Unul dintre bunii øi sincerii prieteni ai poporului øi flærii noastre. 
Alinætor al suferinflelor ræniflilor români, care erau duøi la spitalul înfiinflat de mænæstirea ce 
conducea. A învæflat româneøte de la ei øi ne°a studiat literatura popularæ øi cea cultæ. Ne°a vizitat 
flara în mai multe rânduri; în primævara anului 1929, a fost declarat doctor honoris causa al 
Universitæflii din Cluj. A flinut conferinfle în limba românæ prin oraøele vizitate de el. Membru 
onorific al „Astrei“. Membru de onoare al Academiei Române (7 iunie 1919). 

16 Inexact. Nicolae Titulescu a revenit în România la sfârøitul anului 1937 pentru aproape o 
lunæ de zile.

Onisifor Ghibu

„Mi s°a pærut a fi de o inteligenflæ scæpærætoare, un om cu vederi 
largi øi îndræznefle“

N°am apucat sæ cunosc personal pe Nicolae Titulescu, marele 
nostru diplomat de mai târziu, decât în prima jumætate a lunii aprilie 1918, 
la Chiøinæu. Era într°o sâmbætæ dupæ°amiazæ. Îmi terminasem treburile 
redacflionale legate de apariflia numærului pentru a doua zi al gazetei øi 
stæteam de unul singur în redacflie, gândindu°mæ la împrejurærile momen
tului, destul de frumoase în felul lor, dar øi destul de grave în acelaøi timp. 
Deodatæ, pe neanunflate, se deschide uøa cabinetului meu øi intræ în birou 
trei persoane, dintre care pe douæ le întâlneam prima oaræ. Erau: Take 
Ionescu, pe care îl cunoøteam încæ din anul 1911, însoflit de Nicolae 
Titulescu øi de Mihai Cantacuzino1, pe care nu avusesem pânæ atunci 
ocazia sæ°i cunosc personal.

În primul moment am ræmas foarte surprins de aceastæ vizitæ cu 
totul neaøteptatæ. Dupæ prezentare øi câteva cuvinte convenflionale, ia 



92

cuvântul cel dintâi Nicolae Titulescu. Deøi nu ne væzuseræm niciodatæ 
pânæ atunci, ne cunoøteam, øi eu pe el, øi el pe mine, dupæ nume. Aveam 
un mare respect pentru modul în care se manifestase în ultimii ani în viafla 
publicæ. Era un om tânær, foarte apropiat de vârsta mea øi avea reputaflia 
unui om de prim ordin, atât în activitatea de stat, cât øi în viafla publicæ.

– Dragæ Ghibu, am venit sæ te vedem. S°a fæcut Unirea Basarabiei. 
Noi nu cunoaøtem Basarabia, aøa cæ am venit la tine sæ ne spui cum stau 
lucrurile aici. Vrem sæ vedem ce este Basarabia. Noi am intrat în ræzboi 
pentru a ne uni cu fraflii din Ardeal øi iatæ cæ situaflia a adus cu sine cæ s°a 
întâmplat ceea ce nu ne putuseræm aøtepta. Îfli vine sæ crezi cæ Dumnezeu 
ne°a adus Basarabia, nu oamenii. Dar, mai întâi, spune°ne, te rog, care e 
situaflia ta personalæ?

M°a izbit tonul atât de prietenos – mæ luase, din capul locului, per 
tu – lucru neobiønuit între doi oameni care nu se væzuseræ niciodatæ pânæ 
atunci. Întrebarea lui privitoare la situaflia mea personalæ era datoratæ, færæ 
doar øi poate, atitudinii noului guvern Marghiloman, supus nemflilor.

– Domnii mei – am ræspuns, adresându°mæ la tofli trei deodatæ – væ 
mulflumesc cæ v°afli ostenit sæ venifli sæ mæ vedefli. În ce priveøte situaflia mea 
personalæ, ea e destul de gravæ. Acum câteva zile am fost nevoit, din cauza 
unor evenimente neaøteptate, sæ renunfl la funcflia pe care o aveam, de 
profesor la øcoala normalæ din Focøani. Dupæ cum øtifli, n°am funcflionat 
în fapt deloc la acea øcoalæ, aflatæ într°un oraø sub ocupaflie germanæ. 
Guvernul mi°a dat acest post în dorinfla de a°mi crea o situaflie din care 
sæ°mi pot susfline, modest – ca øi alfli refugiafli de altfel – familia. Era un fel 
de sinecuræ, care°mi dædea posibilitatea de a°mi desfæøura activitatea, în 
condiflii de altfel deosebit de grele, într°altæ parte. Am fost silit sæ renunfl la 
aceastæ situaflie. În ziua de 29 martie am primit o hârtie de la ministrul 
Instrucfliunii din noul guvern (Simion Mehedinfli), prin care mi se punea 
în vedere cæ la 1 aprilie sæ mæ prezint la postul meu, la Focøani. Cum eu 
sunt condamnat la moarte de cætre Curtea Marflialæ din Cluj, era evident 
cæ nu mæ puteam duce la Focøani, unde nemflii sau ungurii ar fi pus mâna 
pe mine øi m°ar fi spânzurat færæ multe vorbe. Aøa cæ, dupæ primirea 
scrisorii, m°am dus imediat la Iaøi, pentru a lua contact personal cu 
ministrul. I°am explicat situaflia, arætându°i cæ nu pot da urmare ordinului.
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– Atunci, domnule Ghibu? – m°a întrebat ministrul.
– Væ prezint demisia mea, domnule ministru, i°am ræspuns.
La care, ministrul n°a spus decât sec:
– Bine, domnule Ghibu.
Øi, dupæ acest „bine“, m–am înapoiat aici, sæ væd mai departe de 

viafla øi acfliunile în care mæ angajasem, pe care urmeazæ sæ le duc înainte 
cum m°o ajuta Dumnezeu. Asta a fost acum câteva zile.

– Dar cu gazeta? – mæ întrebæ Titulescu.
– Gazeta îøi duce de azi pe mâine povara vieflii, dar îmi dau seama 

cæ zilele ei sunt numærate. N°o sæ pot birui, în lupta grea de zi cu zi 
împotriva oamenilor lui Mackensen, spærgætorul de fronturi în toate 
domeniile de activitate, care n°o sæ se împiedice de un ciot ca mine.

– Dragæ Ghibu, interveni Titulescu pe un ton încurajator, sæ nu te 
temi de nimic. Dacæ o sæ dai de necazuri, sæ øtii cæ ai prieteni de nædejde la 
Iaøi. Sæ vii numaidecât la noi øi noi sæ øtii cæ nu te vom læsa. Øtim foarte 
bine cæ tu eøti cineva aici øi cæ færæ tine nu se poate închipui organizarea 
unei viefli româneøti în Basarabia, care trece încæ prin atâtea fræmântæri.

O astfel de asigurare, øi încæ atât de categoricæ, venitæ din partea 
unui om ca Titulescu, fæcutæ în fafla celorlalte douæ personalitæfli de seamæ, 
nu putea decât sæ mæ bucure. Nu°l cunoøteam încæ sub raportul seriozitæflii 
øi al caracterului. Nu avusesem de unde sæ°l cunosc, dar nici nu aveam 
motiv deosebit sæ nu°i acord mæcar o oarecare încredere. Øtiam, desigur, 
mai demult – avea sæ mi°o spunæ chiar øi Titulescu mai târziu – cæ românii 
sunt oameni foarte generoøi øi repede gata de orice treabæ bunæ, numai cæ 
atunci când vine momentul sæ se treacæ de la vorbe la fapte, mulfli dintre ei 
mai întârzie cu fapta. Am primit deci asigurærile lui cu mulflumire, dar øi 
cu o bunæ dozæ de rezervæ.

– Noi am venit la tine sæ te rugæm sæ nu te clinteøti din loc, orice 
s°ar întâmpla, øi sæ te bazezi pe prietenii tæi. Pânæ atunci însæ te rugæm sæ 
ne pui la curent cu întreaga situaflie din Basarabia. Noi n°o cunoaøtem. Am 
auzit, pentru întâia oaræ, de doi°trei oameni politici ai Basarabiei, nu øtim 
însæ nici mæcar exact cum îi cheamæ. Am venit la tine ca la omul care 
defline toate secretele vieflii acestei provincii. Te rugæm sæ ne spui care e 
situaflia politicæ de aici, care sunt oamenii care au un rol øi care sunt cei ce 
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nu mai au vreun rol, cum stæ biserica, cum stæ øcoala, cum stæ oastea 
moldoveneascæ, cum e poporul de la flaræ, cum se prezintæ presa stræinæ, 
cea ruseascæ. Vrem sæ øtim tot, tot, tot, pe cât se poate øti, sintetizat cât 
mai bine, pentru a avea o orientare cât mai perfectæ în ce priveøte 
aceastæ provincie.

Natural cæ am satisfæcut dorinfla noilor mei prieteni. Nu aveam 
niciun motiv deosebit sæ nu mæ încred în ei, odatæ ce nu erau apropiafli 
ai guvernului filogerman al lui Marghiloman. Øi nu aveam nici nimic de 
pierdut, în împrejurærile grele create de oamenii acestui guvern, în 
condifliile vitrege impuse de ocupantul german. Dacæ m°aø fi ascuns dupæ 
deget, n°aø fi fæcut desigur nicio ispravæ. Astfel cæ, timp de câteva ceasuri 
øi în cursul unor vizite din zilele urmætoare, le°am fæcut un expozeu asupra 
situafliei, le°am dat tot felul de læmuriri la întrebærile pe care mi le puneau, 
în aøa fel încât sæ poatæ pleca de la mine cu o bunæ orientare cu privire la 
stærile de acolo.

Când au plecat, Titulescu s°a arætat foarte optimist, dar nu de un 
optimism de suprafaflæ, ci de unul robust. Ne°am luat ræmas bun ca niøte 
vechi prieteni.

Tot timpul cât au durat convorbirile, cei trei m°au ascultat cu foarte 
multæ atenflie øi foarte interesafli de ceea ce auzeau. Take Ionescu a fost mai 
tæcut; n°a vorbit aproape nimic mai deosebit. M. Cantacuzino, øi mai 
puflin. Practic, întreaga conversaflie cu mine a dus°o, de la un capæt la altul, 
Titulescu, care mi°a læsat, de altfel, o pærere foarte bunæ. Cu deosebire ca 
om: mi s°a pærut a fi de o inteligenflæ scæpærætoare, un om cu vederi largi øi  
îndræznefle. Øi, mai presus de toate, mi s°a pærut a fi un om sincer, nu un 
politician de genul a foarte mulfli oameni politici din Vechiul Regat, care – 
avusesem din pæcate destule ocazii sæ mæ conving – priveau interesele mari 
ale flærii prin prisma persoanei lor sau prin aceea a partidului din care fæceau 
parte. Din câte putusem sæ°mi dau seama din aceastæ primæ întâlnire cu el, 
am ræmas cu impresia cæ Titulescu era un om mai evoluat decât oricare om 
politic al flærii.

Onisifor Ghibu, O vizitæ neaøteptatæ, în Pe baricadele vieflii. În Basarabia revo
luflionaræ (1917–1918). Amintiri, cuvânt înainte Iurie Colesnic; ediflie îngrijitæ, 
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prefaflatæ, tabel cronologic, note, bibliografie øi indice de nume Octavian O. Ghibu, 
Editura Universitas, [Chiøinæu], 1992, pp. 591–594.

NOTE

1 Mihail G. Cantacuzino (1867–1928). Jurist, magistrat, om politic øi de stat român. Deputat 
(din 1899). Lider al Partidului Conservator. Primar al Capitalei (decembrie 1904–aprilie 1907). 
Ministru al Justifliei (29 decembrie 1910–28 martie 1912; 28 martie–14 octombrie 1912; 
14 octombrie 1912–21 decembrie 1913).

Onisifor Ghibu

„Un gest mare, binevenit într°un moment greu“

De la el, m°am dus la Titulescu acasæ. Surprins øi el de vizita mea, 
mæ primi ca pe un vechi prieten.

– A, dragæ Ghibu, bine°ai venit. Ce te°aduce pe la Iaøi?
– Nu øtiu dacæ am venit bine sau nu, dar am venit sæ°fli spun cæ 

situaflia în care mæ gæsesc cu ziarul e disperatæ. I°am descris°o în scurte 
cuvinte, arætându°i øi de unde porneøte ræul.

– Nu°i nimic, Ghibule. Trebuie sæ facem rost de o tipografie nouæ. 
Øtii cumva vreuna pe undeva? E o problemæ teribil de grea.

– Am o perspectivæ undeva. Trebuie sæ mæ duc s°o væd. Dar mai 
întâi trebuie sæ mæ orientez asupra posibilitæflilor de a o plæti, cæci eu n°am 
niciuna în acest sens. I°am spus cæ fusesem la conu Alecu1 øi cæ acesta îmi 
dæduse o primæ sumæ.

– Sæ øtii cæ de la mine ai 20.000 de lei pentru tipografie. Numai s°o 
gæseøti.

Am fost surprins, øi, în special, de ce auzisem. Fiindcæ el nu era nici 
moøier, nici bogætan; træia destul de modest øi n°avea de unde sæ aibæ, dupæ 
doi ani de pribegie øi de særæcie, o sumæ atât de mare, pentru a o dona 
într°un scop public.

– Mâine sæ vii, sæ°fli dau prima tranøæ de 10.000 de lei. Øi adaugæ: 
Nu de la mine, mæi, cæ eu sunt un pârlit, eu n°am un franc. Dar am 
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prieteni. Mâine ai sæ primeøti primele 10.000 de lei øi dupæ douæ zile sæ vii 
sæ°fli dau øi restul sumei.

Am mai stat apoi de vorbæ ce°om mai fi stat, dupæ care am plecat, 
oarecum mângâiat, sæ trec øi pe la alfli prieteni. Despre toate acestea am 
scris pe larg în alte pærfli.

A doua zi, m°am dus din nou la el. Avea pe masæ, pregætit, plicul cu 
suma convenitæ. Mi l°a pus în mânæ, spunându°mi:

– Vii poimâine, aøa cum ne°am înfleles, sæ°fli dau øi restul. Cæci øtii 
cum e: lucrul e sigur, dar nu oricând îl pofli întâlni imediat pe omul de care 
ai nevoie. Øi apoi, nici acesta nu are la îndemânæ sume mari. Poimâine 
capefli restul de bani.

Când m°am dus din nou peste douæ zile, m°a primit puflin jenat:
– Øtii, mai cæ n°am putut face nimic. Nu i°am putut gæsi. Dar sæ te 

mai osteneøti poimâine din nou. Dacæ nu voi putea face pânæ atunci rost 
de sumæ de pe la prieteni, vom merge împreunæ la Banca Moldova, unde 
voi da un cambiu øi vei primi banii.

Dupæ alte douæ zile, am plecat împreunæ la Banca Moldova. I s°a 
dat un cambiu, pe care l°a semnat el singur, dupæ care i s°a înmânat suma 
de 10.000 de lei, pe care mi°a dat°o chiar acolo direct mie. Dacæ nu 
putuse face rost de ea de la prietenii lui, s°a îndatorat deci la bancæ, convins 
fiind cæ trebuia sæ ajute, øi încæ repede, acfliunea de procurare a unei 
tipografii pentru Chiøinæu. Era, cu adeværat un gest mare, binevenit într°un 
moment greu.

Øi pentru a nu lipsi pe cititorul acestor amintiri de felul cum s°a 
rezolvat acfliunea de procurare a noii tipografii, adaug, în câteva cuvinte, cæ 
povestea cu achiziflionarea tipografiei de la Galafli a mers greu, chiar foarte 
greu, dar pânæ la urmæ am ajuns sæ mæ væd trecut peste toate piedicile. Am 
putut strânge, de la prieteni care apreciau activitatea de la Chiøinæu la justa 
ei valoare, suma de 100.000 de lei, cu care am putut cumpæra o tipografie 
foarte bunæ. Am putut°o apoi transporta cu greutæfli imense, pe nume 
stræine øi cu fel de fel de adrese fictive, ca sæ nu mæ prindæ cu ocaua micæ 
nici nemflii, nici adversarii localnici, care voiau cu orice prefl sæ mæ expedieze 
de acolo. Øi, dupæ înfrângerea unor adversitæfli ca în basme, am putut 
instala tipografia – cea de°a treia – care a reluat apoi tipærirea gazetei, cu 
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litere latine, putându°mi continua opera, færæ nicio poticnire, pânæ la 
2 decembrie, a doua zi dupæ Unirea Transilvaniei, cu care se împlinea întreg 
programul afiøat pe frontispiciul gazetei, de unire a tuturor românilor.

Onisifor Ghibu, Ajutorul lui Titulescu, în Pe baricadele vieflii. În Basarabia 
revoluflionaræ (1917–1918). Amintiri, cuvânt înainte Iurie Colesnic, ediflie îngrijitæ, 
prefaflatæ, tabel cronologic, note, bibliografie øi indice de nume Octavian O. Ghibu, 
Editura Universitas, [Chiøinæu], 1992, pp. 597–598.

NOTE

1 Alexandru (Alecu) C. Constantinescu.

Pellegrino Ghigi

„Eventuala întoarcere a domnului Titulescu pe scena politicæ 
a României“

Între diferitele zvonuri care circulæ de câtæva vreme în mediile 
diplomatice øi ziaristice de aici, sunt reiterate cu oarece insistenflæ acelea 
despre constituirea unui „Guvern de unitate naflionalæ“ øi despre eventuala 
întoarcere a domnului Titulescu pe scena politicæ a României. 

Numele lui Titulescu este pronunflat în legæturæ cu eventuala înche
iere a pactului anglo°franco°sovietic, întrucât fostul ministru de Externe, 
care a fost un campion al apropierii ruso°române, ar fi – dupæ zvonurile 
respective – cel mai potrivit pentru a frâna eventualele exigenfle ale guver
nului de la Moscova øi pentru a obfline pentru România con diflii mai bune.

Cât despre constituirea unui „Guvern de unitate naflionalæ“, este 
vorba despre ipoteza, care reapare mereu, øi care corespunde probabil 
dorinflei oamenilor politici ræmaøi în afara „Frontului Renaøterii Naflionale“. 
Ar ræmâne de væzut doar – dacæ o asemenea ipotezæ se verificæ – dacæ un 
„Guvern de unitate naflionalæ“ ar însemna o renaøtere a influenflei lui 
Maniu, Brætianu etc. sau dacæ aceøtia, întocmai celorlalfli care au aderat la 
Front, nu vor cædea færæ cale de întoarcere în cursa tenace a Regelui øi a 
credinciosului sæu Stat Major. 
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Amândouæ zvonurile – pe care le relatez din obligaflii de cronicæ – 
nu au însæ pânæ acum nicio consistenflæ efectivæ, întrucât decizia în aceste 
chestiuni, ca øi în altele, depinde exclusiv de voinfla Suveranului.

Raport (it.), Bucureøti, 13 august 1939, Pellegrino Ghigi, ministrul Italiei în 
România, cætre Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, în  Documenti 
diplomatici, Seria  81; 1935–1939, vol. XIII, Libreria dello Stato, Roma, 1953, 
doc. nr. 23, pp. 20–21. 

Pellegrino Ghigi

„În ultimul timp o apropiere între el øi Titulescu“

Urmare a telegramei expres nr. 3180/1375 (2) din 30 august curent, 
comunic onoratului Minister cæ, dupæ cum se afirmæ în cercurile politice 
de aici, rechemarea de la Paris a fostului Preøedinte al Consiliului øi 
Consilier regal Tætærescu ar avea douæ motive. Primul este acela cæ Tætærescu 
considera misiunea sa la Paris ca având caracter temporar øi tranzitoriu. 

Noul regim românesc, noua Constituflie, noul Parlament, întreaga 
nouæ ordine, care devine definitivæ, a fost realizatæ de Suveran færæ avizul 
lui Tætærescu, ba dimpotrivæ, cu avizul unor vechi subordonafli ai acestuia.

Toate acestea i°au creat lui Tætærescu impresia cæ îndepærtarea sa 
din politica internæ româneascæ ar putea deveni definitivæ øi, ca urmare, 
l°au demoralizat profund.

Al doilea motiv ar avea un caracter de politicæ internaflionalæ. 
Tætærescu, în calitate de ambasador la Paris, ar fi arætat veleitæfli de excesivæ 
independenflæ faflæ de guvernul Cælinescu, considerat de el ca nu destul de 
permeabil dorinflelor Franflei.

Se spune de asemenea – dar nu am posibilitatea sæ controlez acest 
lucru – cæ pe aceastæ bazæ s°ar fi produs în ultimul timp o apropiere între 
el øi Titulescu.

Telegramæ (it.), Bucureøti, 1 septembrie 1939, Pellegrino Ghigi, ministrul Italiei 
în România, cætre Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, în Documenti 
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diplomatici, Seria 8a; 1935–1939, vol. XIII, Libreria dello Stato, Roma, 1953, doc. 
nr. 564, pp. 345–346. 

Dimitrie I. Ghika

„În succesul repurtat la Haga nu ai væzut decât succesul fiærii 
øi ai avut satisfacflia intimæ de a vedea impunându°se o tezæ 
pe care o susflii de mulfli ani, în ciuda fluctuafliilor øi vicisi
tudinilor“

[Roma], luni, 24 [februarie 1930]
 
 Aflu cæ Regenfla fli°a conferit Ordinul Carol1 øi nu vreau sæ pierd o 
clipæ – în ciuda balamucului creat de sosirea în dimineafla aceasta a 
domnului Madgearu, pentru a°fli spune, odatæ cu felicitærile mele, plæcerea 
pe care mi°a provocat°o aceastæ øtire. Nu alergi dupæ recompense øi îmi 
închipui cæ în succesul repurtat la Haga nu ai væzut decât succesul fiærii øi 
ai avut satisfacflia intimæ de a vedea impunându°se o tezæ pe care o susflii de 
mulfli ani, în ciuda fluctuafliilor øi vicisitudinilor. 
 Cu toate acestea, omagiul adus unei flæri cu ocazia luærii unei forme 
concrete øi materiale, este cu atât mai bine venit. Iar în deruta moralæ 
actualæ, este bine cæ a mai ræmas acest lucru de oferit øi asigurat… 
 Cu o îmbræfliøare afectuoasæ de prietenie devotatæ

(ss) D.I. Ghika

Scrisoare (fr.), [Roma], 24 [februarie 1930], Dimitrie I. Ghika, trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al României la Roma, 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:35.

NOTE

1 Colanul Carol I, la 12 februarie 1930.
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Grigore Ghika

„Marele succes atât de meritat pe care toate flærile, în unanimitate, 
vi l°au recunoscut“

Bucureøti, 11 septembrie 1931

Domnule ministru, væ felicit pentru marele succes atât de meritat 
pe care toate flærile, în unanimitate, vi l°au recunoscut øi profit de aceastæ 
ocazie pentru a væ mærturisi toatæ admiraflia ce v°o port dintotdeauna.

(ss) G. Ghika

Pe plic:
À Son Excellence
Monsieur Titulesco
Président de la Société des Nations
Hôtel des Bergues
Genève
Suisse

Carte de vizitæ (fr.), Bucureøti, 11 septembrie 1931, prinflul Grigore Ghika 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. 397, p. 1 115.
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Ion Gigurtu

„Am urmærit cu mare îngrijorare lupta datæ ca sæ reintri în 
Minister“

Hôtel de Crillon
Place de la Concorde
Paris

Dragæ Nicule,
Am urmærit cu mare îngrijorare lupta datæ ca sæ reintri în Minister 

øi mi°a fost fricæ cæ nu vei ceda pânæ la urmæ. Ne°am bucurat mult când, 
într°o searæ la teatru, citim pe ecran, între acte, hotærârea luatæ.

Aici ne°a indignat însæ atitudinea presei franceze; nu øtiu dacæ fli 
s°au pus la dispoziflie toate cupurile øi m°a mirat mult sæ aud cæ directiva e 
datæ de la Quai d’Orsay.

Øtiu cæ cei de aci nu au îndemânarea necesaræ ca sæ câøtige presa 
francezæ, dar la Q. d’O. ar trebui sæ°øi cunoascæ interesul mai bine. Le°ai 
putea spune f. bine cæ e greu sæ faci politicæ cu un stat a cærui presæ nu face 
decât sæ releveze ce e ræu la noi. Øi opinia noastræ publicæ se poate revolta 
în fafla acestei atitudini. Eu le°am spus, unde am putut, pærerea mea øi cæ 
fac un ræu serviciu alianflei noastre, mai mult, atitudinea lor serveøte 
propagandei germane în flaræ. Le°am spus cæ sunt foarte superficial informafli 
de ce se petrece în flaræ øi asta e pærerea mea sinceræ.

Am întârziat mai mult aici decât aø fi vrut, dar nu pofli læsa lucrurile 
începute pânæ nu se ia o deciziune asupra lor.

Mi°e fricæ sæ nu te mai gæsesc în flaræ la întoarcerea noastræ øi ne°ar 
pærea foarte ræu.

Pæstræm o amintire aøa frumoasæ de St.°Moritz øi aceasta graflie flie 
øi cucoanei Caterina.

Ultimul numær din „Libertatea“ a fost slab, tot ce am trimis eu a 
sosit prea târziu, i°ar mai fi dat viaflæ.

Aniøoara væ roagæ sæ primifli din partea ei cele mai bune amintiri.
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Eu særut mâinile cucoanei Caterina øi te rog sæ primeøti, de la un 
devotat vær, særutæri øi sæ crezi cæ de azi înainte va pæstra cu sfinflenie 
prietenia ce mi°ai arætat°o.

(ss) Ionel Gigurtu

14.I.34

Bune amintiri lui Gigi1 øi lui Buzdugan2 dacæ nu e în drum spre 
Ankara.

Scrisoare, Paris, 14 ianuarie 1934, Ionel Gigurtu cætre Nicolae Titulescu – Muzeul 
Judeflean de Istorie øi Arheologie Prahova, nr. inv. 6.4.°37 176; copie în AFET.

NOTE

1 Sergiu (Gigi) Neniøor.
2 Dimitrie G. Buzdugan (?).

Octavian Goga

„Titulescu ar fi pentru România la ora actualæ o nouæ legendæ 
distrusæ“

21 martie 1931
La ordinea zilei, chestiunea Titulescu. A fost la mine, am stat de 

vorbæ: zgomotos, aferat, optimist. Ciudatæ apariflie acest om care de zece 
ani stæ la Londra øi nu øi°a retuøat câtuøi de puflin particularismul local de 
la Ploieøti. El vrea sæ facæ guvern de concentrare, sæ înglobeze pe toatæ 
lumea, sæ nu°i ræmânæ pe dinafaræ niciun duøman. Fricos, grandilocvent, 
gesticulator, îøi face curaj øi din vorbele lui aleg cæ ar vrea cu orice prefl sæ 
prezideze un guvern færæ opoziflie. A avut chiar o vorbæ de spirit pentru 
justificarea aventurii: „E mai uøor sæ træieøti în c…, decât sæ°l reprezinfli!“

E însærcinat, se pare, de Rege sæ ne pipæie pe tofli. Spune cæ vrea sæ 
încerce cu parlamentul actual. Sunt aproape uimit cât de puflin înflelege 
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jocul realitæflilor politice din flaræ. I°am ræspuns cæ aici atmosfera politicæ e 
viciatæ, flara e°n pragul revolufliei, nu se mai poate respira, øi cæ færæ a se 
mætura hoitul grabnic øi radical totul se dæ peste cap. A lucra cu parlamentul 
actual înseamnæ a te ancora de un cadavru øi a trece putrefacflia lui asupra 
ta. Ce spirit reformator se poate degaja, întâi dintr°o combinaflie de guvern 
care ar ralia øi pe autorii dezastrului actual øi al doilea ar pæstra ca bazæ, pe 
mai departe, parlamentul cu demisiile în alb (pe care le plimbæ Maniu 
astæzi, în sudul Franflei). Titulescu e destul de deøtept ca sæ înfleleagæ nota 
penibilæ, dar prea slab ca sæ tragæ concluziuni din ea. În toatæ marea dramæ, 
el se lasæ cælæuzit de rostul lui personal. Spune cæ øi dacæ s°ar face alegeri 
noi, sub un guvern prezidat de el, n°ar avea niciun câøtig personal, fiindcæ 
neavând partizani, un nou parlament n°ar constitui o platformæ de întærire 
politicæ pe seama lui. Aøa fiind, crede, færæ sæ mi°o mærturiseascæ, cæ mai 
uøor s°ar aranja cu actualele Corpuri Legiuitoare, care înghit tot, decât cu 
rezultatul capricios al urnei de mâine. Din vizitele lui în toate pærflile, nu 
aleg o înflelegere realæ cu cineva. Duca1, fireøte, l°a primit cu demonstraflii 
amicale, dornic probabil sæ°l împingæ în præpastie, pentru a scæpa de 
dânsul. S°ar pærea cæ i°ar fi fægæduit concursul, pentru a nu supæra pe 
Rege – cum zice el – , trebuia sæ facæ acest lucru. În ultimul moment nu 
øtiu dacæ se va fline de cuvânt, dacæ da, cu atât mai bine: solidarizat cu 
Madgearu øi soflii, ce bine ar fi sæ moaræ de gât cu ei.

A ræmas sæ ne revedem, ca „sæ°i dau eu formula“ – cum spunea el cu 
multæ dezinvolturæ. Ne vom vedea mâine, poimâine din politefle, færæ 
consecinfle. Nu prea cred în reuøita lui Titulescu. Ceea ce øtiu sigur este cæ 
acest om zgârci, cu gesturi dezordonate, pornind dintr°un fizic care n°are 
osaturæ, nu poate constitui un punct de razim pentru flara în pragul 
nebuniei. Isteric øi feminin, plin de vorbe mari øi de sughifluri sentimentale, 
bietul avocat cu trei discursuri pe an, talent de erupfliune verbalæ, færæ 
liniøtea nervoasæ pe care o necesitæ o muncæ metodicæ, Titulescu ar fi 
pentru România actualæ o nouæ legendæ distrusæ, care s°ar dærâma vertiginos, 
începând cu ziua când va ajunge în fruntea guvernului. S°ar putea ca acest 
lucru sæ se întâmple, deøi logica°mi interzice o asemenea combinaflie, dar 
aici logica a încetat de mult øi adesea am impresia cæ dacæ un spirit diabolic 
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ar putea iscodi formula cea mai nenorocitæ care sæ ne împingæ la pieire, 
aceastæ formulæ este cea mai aproape de biruinflæ.

Octavian Goga, Jurnal politic. 1931, text stabilit øi prezentat de Ioan Øerb; argument 
øi note istorice de Mircea Muøat, în „Revista de Istorie øi Teorie Literaræ“, an 
XXXIII, nr. 2/1985, pp. 157–158.

NOTE

1 I.G. Duca era din decembrie 1930 (dupæ moartea lui Vintilæ Brætianu) preøedintele 
Partidului Naflional Liberal.

Octavian Goga

„Vede totul prin prisma personalæ“

23 martie 1931
Întorc vizita lui Titulescu la Øosea. Îl gæsesc mult mai potolit. Cinci 

zile de politicæ internæ i°au estompat gesturile. Spune cæ nu poate sæ devie 
caraghios, oricât ar dori sæ se întoarcæ în flaræ. Revine asupra unei încercæri 
cu Parlamentul actual, spunându°mi cæ ar avea arma dizolværii faflæ de el, 
câtæ vreme Camerele ieøite din alegeri noi n°ar fi susceptibile de asemenea 
ameninflæri. Vede totul prin prisma personalæ. Criticæ pe liberali, pe Rege 
îl trateazæ cu blândeflea omului care n°are perfectæ încredere pentru inter
locutorul lui. Îi zice: „Særacul…“ øi îi atribuie intenflii bune. De Mironescu 
spune cæ l°a inventat Maniu øi el a særit în sus când l°a væzut a doua oaræ 
prim°ministru. Îmi aratæ cæ azi la Ministerul de Externe au ræmas zæpæcifli 
în fafla telegramelor din stræinætate asupra uniunii vamale dintre Germania 
øi Austria. „Le°am scris de douæ luni de la Paris, unde se øtia toatæ chestiunea. 
Mironescu a cerut azi detalii de la Caius Brediceanu1“. A urmat o lungæ 
parantezæ asupra activitæflii lui de politicæ externæ. Singura notæ bunæ pe 
care o înregistrez pentru întâia oaræ e o græmadæ de caiete în care îmi aratæ 
însemnærile de zi cu zi dupæ convorbirile ce a avut în stræinætate. La o 
întrebare repede i°am surprins ræspunsul: „La Paris voi vedea pe Maniu. 
Crede încæ în teoria Ardealului stæpânit de la Blaj. Nu vede realitatea, m°a 
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întrebat de «chemæriøti»“ etc. Spune cæ peste graniflæ exemplul lui Radiç2 
e un «memento» øi pentru noi. Când îi vorbesc de catolicismul lui Maniu3, 
cu singura platformæ ce a mai ræmas, îmi spune cæ øi în stræinætate aceasta 
explicæ atenflia cu care e urmærit. Gæseøte foarte normal cæ formula mea e 
un guvern Averescu: el nu se poate expune la ridicol, sæ fie un prim°ministru 
hærfluit de toate pærflile, pleacæ færæ sæ se mai gândeascæ la reîntoarcere. 
„Dar dacæ te cheamæ Regele?“ „Atunci vin negreøit, dar nu înseamnæ cæ pot 
face ceva“.

Sunt convins cæ n°a renunflat la idee, deøi greutæflile îl intimideazæ. 
Un detaliu meschin îl trædeazæ. La întrebarea dacæ Burillianu4 sæ mai scrie 
guvernatorilor bæncilor stræine de cesiune asupra controversei lui juridice, 
el spune cæ nu, ba mai mult, îl povæfluieøte sæ nu facæ proces, pentru cæ 
unul la mie dacæ ar pierde nu i°ar fi favorabil (îngrijorare de viitor 
prim°ministru). O notæ interesantæ. Îmi relateazæ conversaflia lui cu Sir 
Deterding5: „Nu înfleleg de ce am fost invitat în România“, mi°a spus zilele 
trecute la Londra. E foarte mægulit de primire, decoraflii etc. Dacæ va vorbi 
ziarelor, va spune cam urmætoarele: „Dv. suntefli o flaræ fericitæ, nu væ 
comparafli cu altele. Avefli pâine. Între mine øi România este o deosebire, când 
vreau sæ iau un împrumut mæ duc la bancher øi îi spun: «Am nevoie de bani. 
Iatæ condifliile în care te rog sæ mi°i gæseøti». Dumneavoastræ facefli împrumut, 
dar nu væ intereseazæ condifliile. Regret cæ, dorind o povaflæ din partea mea, 
nu m°afli chemat înainte de încheierea împrumutului.“ Nu este pentru o 
politicæ de concesionare, ci de aøteptare, fiindcæ doreøte binele acestei flæri 
øi nu poate sæ°øi suprime preocupærile umanitariste.

Mæ despart de Titulescu cu efuziune reciprocæ (pupæturi cum nu 
l°a dezvæflat Londra) øi cu convingerea cæ în curând revine la Bucureøti ca 
sæ°øi primeascæ consacrarea definitivæ a ambifliei øi a neputinflei.

Octavian Goga, Jurnal politic. 1931 ,text stabilit øi prezentat de Ioan Øerb; argument 
øi note istorice de Mircea Muøat, în „Revista de Istorie øi Teorie Literaræ“, an 
XXXIII, nr. 3/1985, pp. 162–163.

NOTE

1 Caius Brediceanu (1879–1953). Jurist, diplomat, om politic øi de stat român. Studii 
universitare la Paris, Montpellier øi Viena. Doctor în drept øi în øtiinfle politice. Subsecretar de 
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stat la Ministerul Afacerilor Stræine (1919). Delegat al României la Conferinfla de Pace de la Paris 
(1919) reprezentând interesele Banatului. Ministru de stat în guvernul Take Ionescu (17 
decembrie 1921–17 ianuarie 1922). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României 
la Rio de Janeiro (1 februarie 1928–16 iunie 1929); Buenos Aires (15 martie 1928–16 iunie 
1929); Vatican (16 iunie 1929–1 martie 1930); Viena (1 martie 1930–1 noiembrie 1936); 
Helsingfors (1 noiembrie 1936–1 ianuarie 1939). A semnat, la 7 iulie 1929, împreunæ cu Cardi
nalul Pietro Gasparri, procesul°verbal privind ratificarea Concordatului cu România. Membru al 
Partidului Naflional fiærænesc. Deputat (1919 øi 1926–1927). Trecut în retragere la 1 ianuarie 
1939 ca ministru plenipotenfliar cls. I.

2 Øtefan (Stjepan) Radiç. (1871–1928). Om politic croat. A organizat (1904) øi condus 
Partidul fiærænesc Croat. Viguros avocat al autonomiei øi independenflei Croafliei. Arestat øi 
închis de câteva ori (1919–1920). Membru al legislativului Iugoslaviei nou create. Ministru al 
Educafliei (1925–1926). Cade victimæ unui atentat criminal în parlament. 

3 Despre Iuliu Maniu, greco°catolic de confesiune religioasæ, se spunea deseori cæ de fapt era 
catolic [n. M.M.].

4 Dimitrie M. Burillianu (1878–m.?). Jurist. Doctor în drept al Universitæflii din Paris. 
Licenfliat al Øcolii de Øtiinfle Politice de la Paris, Secflia diplomaticæ. Membru al Partidului 
Naflional Creøtin. A fost neîntrerupt deputat de Mehedinfli în øase legislaturi. Guvernator al 
Bæncii Naflionale a României (1 ianuarie 1927–9 martie 1931). 

5 Sir Henri Wilhelm August Deterding (1866–1939). Om de afaceri englez. Director al 
Grupului Royal Dutch Shell, al Grupului Royal Dutch Petroleum. Cavaler al Imperiului 
Britanic. 

Octavian Goga

„Titulescu, eroul nostru de gelatinæ“

25 martie 1931
El [Carol – n.n. G.G.P.] schimbæ vorba: – „Ce zici de Titulescu?“ 

Ræspund prompt: – „Talent eruptiv, cu dezlænfluiri puternice øi imobilitate 
absolutæ dupæ descærcare. Între cutremur øi repaus, alternæri repezi. Guvernarea 
cere un ritm egal, færæ de care nu se poate închipui o vedere de ansamblu“. – 
„Da, dar s°a schimbat mult, în ultimii ani“. – „Tocmai asta mi se pare, sire, 
cæ e tot cel vechi. Remarca o fæceam deunæzi, ziceam, ciudat lucru: Ploieøtiul 
e mai tare ca Londra! În sfârøit, se va vedea. Eu mæ gândesc acuma numai la 
schimbare. Nu øtiu dacæ Majestatea Voastræ îøi dæ seama cum ne zbatem noi 
azi.“ […].



107

Carol nu cunoaøte meseria de rege øi°n dorinfla nebuloasæ de a pærea 
un inovator n°a reuøit sæ fie decât un diletant. De aceea, în criza politicæ 
care dæinuieøte de atâta vreme sub ochii lui, n°a izbutit încæ sæ se fixeze 
asupra solufliei. Repetæ necontenit: Guvern de concentrare, færæ sæ poatæ 
rezista la o discuflie asupra posibilitæflilor de realizare. Plec de la Palat cu o 
singuræ constatare, care mæ bucuræ: Vom avea, în sfârøit, declanøarea crizei 
imediat dupæ Paøti. Titulescu, eroul nostru de gelatinæ, va fi chemat sæ ia 
cârma în mâinile lui viguroase. Foarte bine! Sæ se dea drumul odatæ øi vom 
vedea mai pe urmæ. Pe deasupra acestor voinfli°piftie vor vorbi evenimentele 
cu cruzime. Sæ le aøteptæm.

Octavian Goga, Jurnal politic. 1931, text stabilit øi prezentat de Ioan Øerb; argument 
øi note istorice de Mircea Muøat, în „Revista de Istorie øi Teorie Literaræ“, an 
XXXIII, nr. 3/1985, pp. 165–166.

Octavian Goga

„Om°reclamæ în care eu n°am crezut niciodatæ“

5 aprilie 1931
Cum se va isprævi criza politicæ? Nu væd desigur limpede desfæøurarea 

lucrurilor. Logica de odinioaræ øi mæsurile de apreciere consacrate nu se 
mai potrivesc la noi, psihologia tulbure a Regelui nu se preteazæ la o analizæ 
uøoaræ. Tot astfel, Maniu øi Duca, faliflii politici ai momentului, sunt greu 
de descifrat în combinafliile lor, fiindcæ nu pot sæ°mi dau seama cât de 
departe îi va împinge conøtiinfla slæbiciunii lor. Titulescu a fost însærcinat 
telegrafic cu formarea guvernului. S°au nesocotit deci vechi uzanfle. 
Consultarea øefilor de partid a fost datæ la o parte.

Se va vedea ce va ieøi din încercarea cu acest om°reclamæ în care eu 
n°am crezut niciodatæ. Nu øtiu cum, dar m°au nævælit exact aceleaøi pre
sentimente ca°n ziua când Maniu a ieøit radios de la Palat ca prim°ministru1 
al flærii. Legenda zilei mi se pare øi azi ca øi atunci tot atât de falsæ, tot atât 
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de inconsistentæ. Titulescu vine ca salvator. Sunt convins însæ cæ, dupæ 
guvernare, România va fi mai bogatæ cu o decepflie scump plætitæ.

Octavian Goga, Jurnal politic. 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. 1/1986, p. I.

NOTE

1 Al LI°lea guvern (10 noiembrie 1928–7 iunie 1930) øi al LIII°lea guvern (13 iunie–
8 octombrie 1930). 

Octavian Goga

„Ideea guvernului de concentrare inventatæ de Rege øi lansatæ 
de Titulescu e o erezie apoliticæ cu mult ræsunet la analfabefli, 
dar absolut goalæ în raport cu realitatea“

9 aprilie 1931
A sosit azi dimineaflæ Titulescu: concomitent, jurnalele sunt pline 

de declarafliile lui. Debut deplorabil. Omul a cælcat cu stângul. Imediat la 
intrarea în flaræ a început sæ vorbeascæ. Judecat dupæ cuvintele lui n°ai de 
unde lua chiurasa de om de stat. E pur øi simplu flecar. Grandilocvent, 
inabil, criticæ acfliunea partidelor când vrea sæ se punæ de acord cu ele. 
În goanæ dupæ lozinca ræsunætoare, nu izbuteøte sæ lanseze decât gasco
nade: – „Vom mânca mæmæligæ øi ceapæ“. Are øi indelicatefle, care se pot 
întoarce împotriva lui, luând chiar o turnuræ penibilæ. Detestæ luxul de pe 
Calea Victoriei în termeni de neobiønuitæ asprime. Cititorul îøi zice cæ nu 
tocmai Titulescu era cel mai indicat sæ facæ pe biciuitorul luxului. Cei de 
pe Calea Victoriei dacæ fac risipæ o fac în definitiv pe banii lor, câtæ 
vreme…

Are øi note de ameninflare: – „Va cædea capul meu, dar înainte va 
cædea o pædure de capete“. Foc bengal. Rachete færæ consecinfle. Dau impresia 
omului fricos care strigæ noaptea în pædure ca sæ°øi facæ singur curaj. Aø 
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dori sæ mæ înøel spre binele flærii, dar nu cred cæ acest agitat eunucoid poate 
îndeplini rolul unui normal øef de guvern. Îl cred descalificat prin 
temperament øi prin insuficienfle fiziologice. Pentru orice activitate care 
cere un just echilibru de gândire øi o putere de muncæ desfæøuratæ metodic 
cu tact øi continuitate. Profefliile pe care mi le fac în intimitate sunt din 
cele mai triste. Încæ o legendæ care se va risipi, socot eu, mai repede decât 
altele.1 Prin venirea lui Titulescu, aspectul dezagreabil de laborator pe care 
øi l°a însuøit politica noastræ devine øi mai accentuat. Suntem cu totul ieøifli 
din ogaøa formulelor consacrate. Se dæ la o parte ordinea de gândire fixatæ 
de decenii pentru a nu se pune în loc decât încercæri hibride, pæreri de 
diletanfli. Ideea guvernului de concentrare inventatæ de Rege øi lansatæ de 
Titulescu e o erezie apoliticæ cu mult ræsunet la analfabefli, dar absolut 
goalæ în raport cu realitatea. S°a ræspuns, fireøte, de cætre toate partidele cu 
o adeziune de principiu, færæ ca cineva sæ creadæ în posibilitatea înjghebærii. 
Ziua de azi s°a epuizat în vizite de politefle øi în asiguræri platonice.

Octavian Goga, Jurnal politic. 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. 1/1986, p. V.

NOTE

1 Atitudinea excesiv de subiectivæ øi de nedreaptæ a lui Octavian Goga faflæ de N. Titulescu 
trebuie judecatæ prin prisma luptelor politice ale epocii, deformând profund realitatea øi 
posibilitatea de apreciere obiectivæ. Cititorul acestor pagini este rugat sæ revadæ, pentru o mai 
siguræ situare în contextul istoric, ideologic øi politic al timpului, articolul introductiv la 
„Însemnærile zilnice“ din 1931 ale lui Octavian Goga, semnat de istoricul Mircea Muøat în 
„Revista de Istorie øi Teorie Literaræ“, nr. 2/1985, pp. 155–156. [n. red].
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Octavian Goga

„Omul æsta sæ salveze România?“ „Cum poate fi cineva deøtept 
la Londra øi prost la Bucureøti?“

14 aprilie 1931
Mæ duc la Øosea, la locuinfla lui Titulescu, care, dupæ ce a colindat 

atâtea zile pe la Maniu øi Duca, a avut indelicateflea sæ mæ vesteascæ printr°un 
secretar al lui cæ mæ aøteaptæ dupæ masæ, la ora patru. Dupæ câteva momente, 
în care ræsunæ glasul eunucoid al marelui nostru diplomat, ne gæsim din 
nou faflæ în faflæ. Enervat ca totdeauna, între pupæturi øi flipete disperate, 
îmi expune teza lui, întrebându°mæ færæ mult înconjur câte cer, mandate, 
ministere etc. E exasperat øi pur øi simplu insuportabil. Conversaflia e færæ 
øir, programul pe care mi°l expune la repezealæ nu°fli poate da o idee cât de 
palidæ a unei judecæfli echilibrate, protestærile de amor cu care cautæ sæ mæ 
îmbune, færæ ca eu sæ le solicit îmi aratæ c°am væzut bine în presupunerile 
mele. Îi pun în vedere cæ nu sunt decât delegat care trebuie sæ prezint 
comitetului de direcflie ad referendum1 propunerile lui. Nu°mi dæ nimic 
precis. Ne°am despærflit, partida, „remis“, sæ reluæm discuflia a doua zi.

15 aprilie 1931
Vizitæ la Titulescu. Mæ primeøte în odaia de dormit. E într°o îmbræ

cæminte fantasticæ. Îl examinez mai îndeaproape. Nicæieri n°am væzut o 
asemenea apariflie. Parcæ e un øef de pirafli calmuci dintr°un vapor de pe 
Volga. Mutra de scapet în lumina matinalæ apare lividæ øi obositæ. Pe 
fruntea pergamentatæ sunt colfluri adânci, iar nasul plin de ræni dupæ priza 
continuæ de tutun, pare mumifiat, în vreme ce gura cu prea multæ salivæ îøi 
agitæ buzele proiectând râsete isterice peste enorma danturæ de cal. Are o 
îmbræcæminte de bâlci. E prea fenomenalæ ca sæ n°o detaliezi. Trupul 
læbærflat mi le°aratæ pe toate. Dedesubt un „jäger“, urmeazæ o pijama de 
mætase roz, peste care vine o altæ pijama groasæ de postav fraise, iar pe 
deasupra tuturor un fel de leiber scurteicæ în culoare ultramarin de grosimea 
plapumei. Cum se plimba prin casæ, agitându°øi braflele færæ muøchi, mi se 
pærea totul o farsæ. Omul æsta sæ salveze România? Conversaflia a început 
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pripitæ, ca de obicei, cu înjuræturi de „cucu°mæ°sii“, cu ræfloieli de „facu°i 
øi dregu°i“ øi cu declarafliile de amor cunoscute. Îi aræt în treacæt ce se poate 
aræta unei asemenea fiinfle permanent agitate cæ e pe drum greøit când 
crede în Maniu. Îi spun cæ vine cu o valutæ politicæ perimatæ. Zice cæ 
recunoaøte, dar cæ stræinætatea vede altfel lucrurile. Îl întreb de program 
din nou, mæ supune la un fel de interogatoriu, reia chestiunea repartizærii 
mandatelor. În mod timid îmi dezvæluie cæ nu poate da decât foarte puflin 
fiindcæ nu vrea sæ mæ jigneascæ. Îl strâng cu uøa øi iese la ivealæ cifra de 20 
de deputafli. Mæ pofteøte în guvern øi°mi oferæ un minister. Mi se pare 
totul o glumæ stupidæ. Îi aræt limpede pærerile mele. El se crede abil øi 
încearcæ un nou atac: – „N°ai vrea sæ mergi la Roma?“ Urmeazæ o serie de 
consideraflii asupra fascismului. Mæ ridic tranøant: – „La revedere, în cursul 
zilei de azi vei primi ræspunsul“. Protestæri, flipete disperate, pupæturi, tot 
ritualul eunucoid.

16 aprilie 1931
Mæ mir cum acest om, care vine din flara parlamentarismului, poate 

debita astfel de inepflii. Curios lucru. Îl væd cu totul afaræ din cadrul 
axiomelor politice cele mai elementare øi în mintea mea se rosteøte pe 
tæcute o crudæ întrebare: „Cum poate fi cineva deøtept la Londra øi prost la 
Bucureøti?“. Îmi dau seama cæ totul s°a isprævit øi toate combinafliile lui 
Titulescu vor fi aruncate la fier vechi. Îi ræspundem cæ va primi astæ searæ 
replica noastræ la ora 10 øi plecæm câteøitrei cu acelaøi zâmbet liniøtit pe 
care fli°l dæ numai conøtiinfla cæ adversarul a ajuns la cheremul tæu. […].

La ora 10 seara suntem din nou la Øosea. Pe câte°o foaie de hârtie 
ducem fiecare ræspunsul identic redactat, dar prezentat de fiecare separat. 
Titulescu citeøte, vede cæ s°a isprævit, începe sæ flipe: – „Plec la Palat! Dracul 
m°a pus sæ viu de la Londra sæ mæ terorizafli voi la Bucureøti!“. În flipetele lui 
guturale disting în mod precis accentele oltenilor ambulanfli. Niciodatæ nu 
mi°am închipuit cæ le voi întâlni în diplomaflie! Coborâm scærile, el repetæ 
vorba mea de alaltæieri: – „Alea jacta est!“2 øi urcæ în automobil, bælæbæ
nindu°se din tot trupul. Secretarii sunt consternafli în anticameræ, ziariøtii 
din fafla porflii dau nævalæ asupra noastræ. Mæ stæpânesc senzaflii hilare. 
Aceeaøi întrebare pe buzele tuturor: – „Ce°afli fæcut, dle Goga?“. – „Am jucat 
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actul al III°lea din «Samson øi Dalila»; am dærâmat casa!“. Stupoare între 
reporteri. Unul cu pistrui întreabæ zæpæcit: – „Când îl mai vedefli pe dl 
Titulescu?“. – „La varæ, la Lido!“ e replica mea øi, urcând în automobil cu 
Gheorghe Brætianu øi doctorul Lupu plecæm cætre casæ.

Sosifli acasæ, mi se aduce o ediflie specialæ: comunicatul lui Titulescu 
c°a eøuat øi guvernul de alegeri, ræmânând ca sæ formeze un guvern de 
tehnicieni.

Cu paøi siguri, deci, spre cælætoria spre neant.

Octavian Goga, Jurnal politic. 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. 2–3/1986, pp. III–IV, VII.

NOTE

1 Cu condiflia de a referi, de a aduce la cunoøtinfla celui în drept øi a afla hotærârea sau pærerea 
lui. (lat.)

2 Sorflii au cæzut! Zarurile au fost aruncate! (lat.) Exclamaflia aparfline lui Caesar, când a trecut 
Rubiconul (49 î.H.), deøi trecerea acestui râu, care despærflea Italia de Galia cisalpinæ, era opritæ 
de Senatul roman. Expresia se foloseøte atunci când cineva ia o hotærâre importantæ øi îndræzneaflæ 
dupæ ce a øovæit mult timp. 

Octavian Goga

„Nu ne°afli dat […] decât lozinci generale cu speranfle de realizæri 
îndepærtate øi problematice“

Bucureøti, 16 aprilie 1931

Stimate domnule Titulescu,
Examinând propunerea ce ne°afli fæcut pentru participarea la un 

guvern de concentrare, am onoarea a væ transmite ræspunsul Comitetului 
de direcflie al Partidului Poporului în urmætoarele:

Partidul Poporului a acceptat sæ discute cu dv. ideea unui gu vern 
de înfræflire a tuturor forflelor politice din flaræ, deøi era cælæuzit de 
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convingerea cæ numai o unitate de concepflie øi de acfliune mai poate salva 
ordinea moralæ øi materialæ a vieflii noastre de stat adânc zguduitæ azi. 
Mareøalul Averescu, ca întotdeauna, a înfrânt øi de data aceasta orice 
consideraflie personalæ øi a dat dovada unei rare abnegafliuni patriotice, 
consimflind sæ sprijineascæ prin partidul pe care°l prezideazæ stræduinflele 
dv. Atât atitudinea preøedintelui, cât øi hotærârea organelor noastre de 
conducere au fost îndrumate de sentimentul de adâncæ deferenflæ faflæ de 
apelul Majestæflii Sale Regelui, cæruia Partidul Poporului, urmând tradiflia 
sa consacratæ, i°a dat ascultare øi în aceastæ împrejurare.

Comitetul de direcflie al partidului, din primul moment a crezut cæ 
o guvernare de uniune naflionalæ nu se putea închipui decât având la bazæ 
un program bine definit, care sæ îmbræfliøeze problemele de existenflæ ale 
flærii, indicând soluflii precise menite sæ constituie un angajament pentru 
opinia publicæ de aici øi din stræinætate. Cu mult regret am constatat cæ din 
formule vagi øi fragmentare ce ne°afli prezentat nu am putut alege garanfliile 
necesare unei munci ordonate øi metodice cu care ne°am obiønuit în cele 
douæ guvernæri ale partidului nostru. Nu ne°afli dat, în complicatele 
chestiuni economice atât de arzætoare azi, decât lozinci generale cu speranfle 
de realizæri îndepærtate øi problematice, iar în fafla momentului greu prin 
care trece flara ne°afli pus în vedere proiecte de noi sarcini fiscale cu totul 
inoportune.

N°afli schiflat nici mæcar un gest de dezavuare a risipei banului 
public – care prin legile regiilor autonome øi a reformei administrative au 
ajuns sæ dezechilibreze în mod catastrofal bugetul statului – în schimb 
însæ, spre marea noastræ mirare, afli lansat ideea suspendærii stabilitæflii 
funcflionarilor, pe care România øi°a însuøit°o demult, ca o exigenflæ fireascæ 
a unei orânduiri de stat occidentale.

Partidul Poporului a cæutat zadarnic în programul dv. sancfliuni 
pentru infracfliunile atât de numeroase care au compromis ordinea moralæ 
la noi în ultimii trei ani. Dureroasa clætinare a principiului de autoritate, 
în loc de a fi stævilitæ printr°o atmosferæ de largæ purificare, dând astfel 
satisfacflie puternicului curent de reacfliune sufleteascæ a poporului nostru, 
a fost øi mai mult sporitæ prin covârøitoarea importanflæ ce afli acordat de la 
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început reprezentanflilor regimului de ieri cæzut sub apæsarea oprobriu lui 
public.

Partidul Poporului neînflelegând sæ facæ un târg ruøinos din repar
tizarea ministerelor øi mandatelor de parlamentari – crezând cæ pacea 
politicæ din flaræ nu se poate instala având laolaltæ învingætori øi învinøi – 
s°a crezut dator sæ preconizeze egalitatea de tratament a tuturor partidelor 
politice, ca unica platformæ de realizare a unui guvern de uniune 
naflionalæ.

Spre marea noastræ pærere de ræu, acest principiu leal n°a gæsit 
niciun ecou în judecata dv., prea susceptibilæ interesatelor dræmuiri electo
rale care au fost aproape unica preocupare a autorilor dezastrului de azi.

Ca o surprizæ caracteristicæ a situafliei, foarte greu de încadrat în 
rigorile Apusului øi aproape imposibil de conciliat cu însuøirile eminente 
atribuite reputatei dv. personalitæfli, am mai reflinut apoi neobiønuita dv. 
dorinflæ de a introduce în listele electorale ale partidelor un numær de 70 de 
aderenfli politici ai d°voastræ, necunoscufli nouæ pânæ acum, care se vor 
grupa probabil în jurul dvs. din cea dintâi clipæ a alcætuirii guvernului, 
potrivit unui vechi obicei al pæmântului pe care°l credeam cæzut în 
desuetudine.

În aceste împrejuræri, Partidul Poporului nu poate participa la 
guvernul de concentrare propus de d°voastræ.

Primifli, væ rog, asigurarea deosebitei mele stime
Octavian Goga

delegatul Comitetului de direcflie al Partidului Poporului.

Scrisoare, [Bucureøti], 16 aprilie 1931, Octavian Goga, fruntaø al Partidului 
Poporului, cætre Nicolae Titulescu, în contextul întrevederilor øi pertractærilor 
legate de formarea noului guvern, în „Universul“, 20 aprilie 1931.
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Octavian Goga

„O continuitate de acfliune, pe care strælucitul diplomat øi om 
politic a urmærit°o cu o incontestabilæ autoritate personalæ 
øi cu un talent recunoscut, aducând prin aceasta reale servicii 
flærii sale“

Domnule preøedinte, am onoarea a întreba pe d. preøedinte al 
Consiliului øi ministru al Afacerilor Stræine1 dacæ nu crede cæ ar fi bine 
pentru liniøtirea opiniei publice în flaræ øi pentru læmurirea stræinætæflii sæ 
dea explicafliile necesare asupra demisiei recente a dlui N. Titulescu?

Øtim, din cuprinsul unei scurte comunicæri, transmise prin mijlo
cirea unei agenflii telegrafice, cæ d. N. Titulescu a demisionat din postul 
sæu de ministru al României la Londra øi din calitatea de prim°delegat al 
României la Societatea Nafliunilor. Am mai aflat, din informafliile publicate 
în ziare, cæ în locul dlui N. Titulescu, conducerea delegafliei noastre la 
Geneva, într°un moment când sunt la ordinea zilei în politica internaflionalæ 
chestiuni de o însemnætate covârøitoare, a fost încredinflatæ dlui ministru al 
Industriei. Pânæ sæ fim ispitifli în treacæt mæcar a încerca vreo apreciere în 
privinfla înlocuitorului asupra cæruia a cæzut o sarcinæ atât de grea, trebuie 
sæ constatæm cu seninæ obiectivitate cæ opinia publicæ a flærii, înzestratæ cu 
un sensibil simfl al diferenflierii valorilor, punând în cumpænæ însuøirile 
celor douæ distinse personalitæfli øi comparând prestigiul cu care se înfæfliøeazæ 
fiecare înaintea stræinætæflii, n°are motive speciale sæ se declare deosebit de 
satisfæcutæ de schimbarea care a intervenit în reprezentarea intereselor 
româneøti la Societatea Nafliunilor.

Desærcinându°se în acelaøi timp de funcfliunea de ministru al 
României la Londra, d. N. Titulescu a întrerupt, spre surprinderea øi pære
rea de ræu a tuturor, o continuitate de acfliune, pe care strælucitul diplomat 
øi om politic a urmærit°o cu o incontestabilæ autoritate personalæ øi cu un 
talent recunoscut, aducând prin aceasta reale servicii flærii sale.

Aceastæ retragere neaøteptatæ a dlui N. Titulescu a produs, deo
potrivæ, îngrijoræri, nedumeriri øi foarte felurite comentarii. De aceea 
socotesc nimerit sæ doresc o limpezire a lucrurilor. Dacæ sunt la mijloc 
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chestiuni personale, care privesc exclusiv pe d. N. Titulescu, n°am nicio 
clarificare de cerut. Dar, dacæ au intervenit deosebiri de vederi fundamentale 
asupra orientærii noastre internaflionale, dacæ d. N. Titulescu a renunflat la 
însærcinærile sale, fiindcæ refuzæ sæ împærtæøeascæ ræspunderea politicii 
externe a guvernului actual, dacæ stau faflæ în faflæ douæ concepflii care se 
ciocnesc øi nu se pot împæca între ele, atunci gæsesc cæ este în însuøi interesul 
guvernului sæ liniøteascæ opinia publicæ a flærii øi sæ læmureascæ stræinætatea, 
dând explicaflii ample øi documentate asupra acestei deosebiri de concepflii, 
arætând temeinicia punctului sæu de vedere øi aducând justificærile tre
buincioase pentru a da tuturor sentimentul de siguranflæ, cæ interesele 
României pe calea pe care a ales°o, în dezacord cu primul delegat al flærii la 
Societatea Nafliunilor, vor fi bine øi suficient apærate.

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

NOTE

1 Alexandru Vaida°Voevod.

Octavian Goga

„Recunoaøterea fæfliøæ øi deplinæ a Basarabiei pe seama noastræ 
e înlocuitæ în schimbul de scrisori Titulescu–Litvinov cu formule 
øi circumscrieri menite sæ ne serveascæ echivalentul juridic“

Sunt convins cæ, în principiu, fiecare din noi vrea o normalizare a 
raporturilor noastre cu tofli vecinii. România, din moment ce øi°a indificat 
[identificat] graniflele sale politice cu cele etnice, neavând alte preocupæri 
decât de consolidare în interior, în actuala perioadæ istoricæ nu reprezintæ 
nicio tendinflæ de expansiuni în afaræ. Aceastæ constatare de ordin general 
se aplicæ, fireøte, øi la relafliile cu Rusia. Doctrina boløevicæ, cu tot cortegiul 
ei de nenorociri, adeværat ar putea constitui un impediment, dacæ nu 
ne°am da seama cæ o infiltraflie la noi nu e posibilæ, fiind o manifestare 
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localæ pe care specificul structurii noastre sufleteøti o refuzæ. La aceasta se 
mai adaugæ øi faptul cæ aproape toate statele stabilindu°øi legæturile cu 
Republica Sovietelor nu nouæ ne poate reveni rolul ingrat de°a face pe 
mentorii Europei. Concluzia logicæ deci este sæ ne punem de acord cu 
Moscova. Tocmai fiindcæ înflelegem acest lucru, am dori ca la baza reluærii 
de raporturi sæ fie din amândouæ pærflile o deplinæ sinceritate. Iatæ de ce 
regretæm cæ recunoaøterea fæfliøæ øi deplinæ a Basarabiei pe seama noastræ e 
înlocuitæ în schimbul de scrisori Titulescu–Litvinov, cu formule øi circum
scrieri menite sæ ne serveascæ echivalentul juridic.

Octavian Goga, Despre relafliile cu Rusia, în Paul Rædulescu, I. Adamescu, Modest 
omagiu marelui român, omul pæcii, Nicolae Titulescu, Tiparul Românesc, 
[Bucureøti, 1934], p. 20.

Octavian Goga

„Îmbræfliøæri cu Blum øi dragoste cu Litvinov“

Vittel, 14 iulie [1]936

Sire,
Rog pe Majestatea Voastræ sæ°mi îngæduie a pune în valoare øi de 

astæ datæ deosebita favoarea ce mi°a acordat de a°i comunica în scris 
anumite fapte sau constatæri care mi se par de însemnætate în legæturæ cu 
interesele superioare ale flærii.

Sunt aproape de patru sæptæmâni plecat în stræinætate, mai întâi la 
Ka[r]lsbad øi apoi aici, la Vittel, unde m°a îndrumat sfatul doctorilor. Am 
folosit acest timp ca sæ mæ documentez asupra stærilor din Occident øi sæ 
urmæresc desfæøurarea evenimentelor în politica externæ, privitæ prin prisma 
contactului cu flara noastræ.

Nu voi stærui mai pe larg asupra actualei dæræpænæri din Franfla, 
care de la alegeri încoace nu s°a potolit încæ. Ea se va prelungi ca nu peste 
mult, în toamnæ, sæ ducæ la zguduiri pline de incertitudine. Aici e nevrozæ 
generalæ care agitæ spiritele. Lumea e împærflitæ în douæ tabere ireconciliabile. 
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Amândouæ se fræmântæ necontenit, trebuie recunoscut însæ cæ inifliativa în 
acfliune revine deocamdatæ stângii comuniste, care dupæ toate semnele e 
diriguitæ de emisari ruøi. Grevele se flin lanfl øi azi, ca øi ocuparea fabricilor, 
cu toate declarafliile liniøtitoare ale oficialitæflii. Guvernul Blum1 nu se poate 
dispensa de sprijinul comunist, de aceea e conciliant, cæci færæ ajutorul 
acestor boløevici „frontul popular“ spærgându°se, el ræmâne în aer. Politica 
de dreapta n°a ajuns încæ sæ°øi fixeze un obiectiv precis, la care sæ tindæ. Se 
pare cæ pentru moment se observæ oarecare pasivitate anume pentru a læsa 
guvernul sæ meargæ din ræu în mai ræu, cu gândul de a°l compromite în 
opinia publicæ. Judecând însæ din gazete øi din convorbiri cu lumea 
anonimæ, e o stare extrem de tulbure, o tensiune tot mai accentuatæ care 
distanfleazæ categoriile sociale øi întrefline fermentul unor apropiate dezlæn
fluiri. Sunt prea departe una de alta concepfliile care stau faflæ în faflæ, ca sæ 
se poatæ gæsi o punte de înflelegere. Proletariatul e captat de mirajul moscovit 
pe care°l propagæ nenumærafli agitatori, iar în burghezie, pe lângæ speciala 
sensibilitate în materie economicæ, a intervenit øi o revoltæ de orgoliu 
naflional. Aceste douæ se gæsesc în ajunul furtunii, vor trebui sæ se ciocneascæ. 
Începe un proces de adânc zbucium interior care angajeazæ toate fibrele 
societæflii. Cât va fline? Nimeni nu poate prevedea. Cine va ieøi biruitor? 
Sunt diverse supoziflii, dar niciuna nu justificæ o profeflie. Un singur lucru 
mi se pare cert: faptul cæ în aceastæ perioadæ de preocupæri interne, care 
eclipseazæ prestigiul Franflei înæuntru øi peste hotare, Parisul nu va mai 
putea, chiar dacæ ar dori°o, sæ fie o forflæ protectoare realæ øi efectivæ pe 
seama aliaflilor sæi, mai mari sau mai mici. Dacæ vrem o dovadæ, o avem în 
diminuarea de autoritate a Ligii Nafliunilor, unde punctul arhimedic era în 
mod constant cuvântul Franflei, aservitæ astæzi tezei sovietice în toate 
raporturile internaflionale.

Trecutul ne învaflæ, Sire, mai ales trecutul nostru, cæ popoarele mici 
nu°øi pot permite luxul unui dogmatism rigid în materie de politicæ externæ, 
cæ tendinfla lor de autoconservare trebuie sæ le împingæ la un echilibru în 
jocul de forfle care stæpâneøte fafla vremilor. Împrejurarea cæ de la ræzboi 
încoace n°am fæcut decât sæ acceptæm în orientærile noastre, færæ obiecfliuni 
de care s°ar fi flinut seama, refletele lansate de la Quai d’Orsay, ne°au creat 
de atâtea ori situaflii paradoxale dezminflite de interesele noastre. Evoluflia 
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României pe planul european nu s°a desfæøurat conform necesitæflilor ei 
particulare. Am fost o anexæ foarte comodæ pentru aøa°zisul patron care 
øi°a væzut de°ale lui. În acest timp, toate gesturile de la Bucureøti au pus în 
evidenflæ originea inspirafliei lor, trecând în conøtiinfla publicæ de la noi øi 
din stræini mai mult ideea unei submisiuni de naflie minoræ, decât vrednicia 
unei solidaritæfli conøtiente. Ne°am surprins astfel în atitudini foarte 
nepotrivite cu exigenflele noastre: am bruscat bunele raporturi cu Italia2 
dupæ recunoaøterea Basarabiei øi am împins pe Mussolini spre unguri. 
Ne°am ræcit de Polonia3 contrar obligafliunilor fireøti ale aceleiaøi pre
destinæri geografice, am întors spatele Germaniei prin continue provocafliuni 
iritante øi, în sfârøit, am ajuns acum în postura ciudatæ de cvasi°amici ai 
Rusiei boløevice, cærora li se cere sæ încheie cu duømanul lor strævechi un 
pact de alianflæ militaræ.

Øtim cu toflii, Sire, asupra cui cade ræspunderea acestei stæri extrem 
de dificile, care azi°mâine ne poate singulariza, læsându°ne færæ prieteni 
peste frontieræ. D. Titulescu e personajul central care de peste zece ani a 
flinut toate firele în mânæ øi a diriguit totul, særind ca muøcat de øarpe de 
câte ori cineva era ispitit sæ examineze culisele politicii noastre externe. 
Titulescu, cu conformaflia lui unicæ psihicæ øi intelectualæ, senzitiv øi pripit, 
gelos øi intolerant, a exercitat un monopol în tot ce însemna preocupærile 
româneøti pe planul internaflional. Nu e scopul acestor rânduri sæ oglindeascæ 
personalitatea perpetuului nostru cancelar, de care sunt sigur cæ în curând 
se vor ocupa mulfli, atrægându°l în raza unor acerbe cercetæri critice. Dupæ 
un îndelung beneficiu al imunitæflii absolute, se vor gæsi destule tempe
ramente echilibrate care°i vor cere socotealæ – øi Majestatea Voastræ øtie cæ 
eu m°am înscris de mult în tabæra lor. Un lucru însæ trebuie accentuat, 
fiindcæ e în corelafliune organicæ cu situaflia delicatæ a momentului: velei
tæflile lui Titulescu de a fi un factor al aranjamentelor planetare la Liga 
Nafliunilor nu s°au putut pune de acord cu pretenfliile specifice ale Regatu
lui român. De aici, din aceastæ fatalæ absenflæ a unui simfl al proporfliilor, 
derivæ tragedia lui øi a noastræ. În acest chip s°a produs actuala disonanflæ 
penibilæ dintre curentele de gândire din flaræ øi directivele de politicæ 
externæ: de o parte, naflionalism øi anticomunism duse pânæ la violenfle, de 
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alta, îmbræfliøæri cu Blum øi dragoste cu Litvinov. E o contradicflie frivolæ 
pe care realitæflile sufleteøti o refuzæ, ræzbunându°se crunt pe urma ei.

Dar, Sire, nu aceste observaflii justificæ graba de a deranja pe Majesta
tea Voastræ cu scrisoarea mea, potrivnicæ rezervelor ce mi°am impus, ci un 
fapt pozitiv øi foarte recent care a trezit un puternic ecou în cercurile 
politice de pretutindeni. Pactul încheiat øi publicat ieri dintre Germania øi 
Austria4 e evenimentul care polarizeazæ atenflia tuturor, devenit subiectul 
de analizæ al presei europene. O lovituræ cu consecinfle formidabile. În 
vreme ce la Geneva s°au vânturat græmezi de vorbe færæ ræsunet øi s°a 
pronunflat sentinfla ceremonioasæ în chestiunea inoperantæ a „sancfliunilor“, 
în vreme ce la Montreux s°a înnæmolit Conferinfla Strâmtorilor øi amicul 
meu Titulescu a tras zgomotos la ræspundere perfidul Albion, ca sæ susflie 
penetrafliunea rusæ în Mediteranæ, Mussolini cu Hitler au înlæturat mærul 
de ceartæ austriac øi au pregætit platforma cooperærii de mâine. Presa 
francezæ e copleøitæ de stupoare, la Roma øi la Berlin se præznuieøte alianfla 
care va strânge laolaltæ fascismul øi naflional°socialismul, atrægând în aceeaøi 
orbitæ Polonia, Austria øi Ungaria, unde se jubileazæ astæzi. Nu sunt de 
felul meu alarmist, dar urmærile mi se par grave øi incalculabile. Evenimentul 
s°a sævârøit în afara Ligii Nafliunilor øi primul semn de solidaritate e refuzul 
Italiei de a sta de vorbæ asupra unui nou Locarno, færæ participarea germanæ. 
Suntem, desigur, la un început de mari transformæri, din care se anunflæ de 
pe acum o puternicæ contrapondere a boløevismului în Europa.

Pe mine însæ, Sire, mæ intereseazæ de°aproape rostul nostru în fafla 
acestei configuraflii noi, menite sæ influenfleze soarta lumii, de aceea îmi 
permit sæ împærtæøesc Majestæflii Voastre profundele mele îngrijoræri. Cum 
ne gæsim noi în fafla acestei recente stratificæri de forfle? Vom ræmâne în 
inerflie dupæ vechiul tipic? Desigur cæ de azi încolo ideea naflionalæ, færæ de 
care nu se poate închipui consolidarea noastræ de stat, ca øi protestarea 
anticomunistæ a românismului monarhic, au mai multe puncte de apropiere 
de ideologia de la Roma øi Berlin decât de actualele divagaflii ale oficialitæflii 
franceze, alunecatæ direct pe panta lozincilor marxiste. Nu e nicio îndoialæ 
pentru cine cunoaøte flara cæ dupæ încheierea alianflei italo°germane opinia 
publicæ de la noi ca un gest reflex va fi atrasæ de acest complex de forfle, 
fiindcæ existæ pe lângæ intuiflia sænætoasæ a maselor øi oameni care nu øi°au 
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interzis sæ gândeascæ, sau nu sunt încæ total zæpæcifli ca mintea înæcritului 
Maniu, care la Vinfl, alæturi de alte turpitudini, a træncænit øi despre 
„trædarea de neam“ a celor neîncremenifli în formulele moøtenite… Dar 
pânæ sæ intervie aceastæ rectificare de conøtiinflæ a mulflimii, totdeauna 
tulburatæ øi adesea plinæ de surprize, antenele susceptibilitæflii noastre 
politice ræmân oare complet paralizate? Ce bine ar fi fost, dacæ acest fapt 
nou nu ne gæsea clasafli definitiv alæturi de Blum–Litvinov, dacæ Titulescu 
bunæoaræ nu°øi etala deunæzi cu prea multæ îndærætnicie preferinflele pentru 
Negus, ca sæ°l înjure groaznic toatæ presa italianæ, ce bine°ar fi fost…

Sire, nu pot sæ ascund Majestæflii Voastre presentimentele care mæ 
neliniøtesc. Am impresia cæ, stând cu braflele încruciøate, putem cædea 
într°o izolare vecinæ cu primejdia. Cum vom izbuti sæ træim noi înconjurafli 
de acest enorm bloc în preparaflie, care dominæ Europa Centralæ øi care ne 
bareazæ orice næzuinflæ de contact cu Occidentul, læsându°ne pur øi simplu 
la cheremul Rusiei, în vreme øi Ungaria, în poftele ei de expansiune, va fi 
susflinutæ de întreg acest vast angrenaj de forfle coalizate? Îndræznesc sæ cred 
cæ intransigenfla noastræ de pânæ ieri trebuie sæ înceteze øi sæ înceapæ pipæirile 
discrete pentru cântærirea posibilitæflilor de încadrare în noua situaflie. 
Negreøit cæ aceastæ operæ de adaptare la împrejuræri nu se va îndeplini nici 
sunând clopotul cel mare, nici nu se va executa peste noapte. Important 
este acum sæ înlæturæm un non possumus5 ireparabil. Vor fi faze de evoluflie, 
determinate de dezvoltarea ulterioaræ a evenimentelor externe. Important 
ar fi însæ ca prin aceastæ scrutare la locurile competente sæ vedem de pe 
acum cum suntem apreciafli øi care ar fi câøtigul ce°ar trage în balanflæ? 
Necontestat cæ nu Titulescu e chemat sæ ducæ la bun sfârøit o astfel de 
însærcinare. El, la Roma øi la Berlin, pe drept sau pe nedrept, reprezintæ 
astæzi nofliunea unei lipse de credit desævârøite. Sunt convins, Sire, cæ 
suntefli informat de acest adevær, de aceea, poate, în împrejurærile actuale, 
delicatefla Majestæflii Voastre va reuøi sæ gæseascæ o altæ compensaflie pentru 
arhiræsplætitul Titulescu decât stæruinfla de a°l menfline într°o funcfliune în 
dezavantajul fiærii. Convingerea mea e fermæ cæ Majestatea Voastræ per
sonal prin legæturile ce are în Germania, læsând la o parte organele noastre 
diplomatice de°acolo, cam oropsite dupæ constatærile mele, sæ caute a 
transmite sugestiuni celor în drept. Dupæ cât øtiu, la Berlin persistæ încæ un 
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interes pentru noi øi drept ræsplatæ a neutralitæflii noastre într°un eventual 
conflict germano°rus ni s°ar putea obfline recunoaøterea hotarelor, închein
du°se un tratat de neagresiune. Nu°mi dau seama întrucât influenfla italianæ 
cu preferinfle declarate pentru unguri ar putea umbri rolul nostru, dar sunt 
încredinflat cæ orice ezitare øi amânare nu poate fi decât pægubitoare.

M°am crezut dator, Sire, sæ exprim aceste consideraflii pe care mi 
le°au impus cele petrecute, cu dorinfla de a fi judecate de chibzuinfla øi 
prevederea Majestæflii Voastre. Rog sæ fiu iertat pentru aceastæ prea lungæ 
înøiruire de fapte øi pæreri cu care poate v°am obosit. Dacæ le°aø fi trecut 
sub tæcere aø fi avut mustræri de conøtiinflæ, aøa mæ simt uøurat øi voi putea 
urmæri desfæøurarea lucrurilor cu mai multæ seninætate, cu deosebire cæ 
peste douæ sæptæmâni plec de aici la Berlin, sæ væd Jocurile Olimpice øi sæ 
descifrez ce voi putea pe cont propriu din laboratoriul german.

Primifli, Sire, expresiunea de profund devotament de la al Majestæflii 
Voastre prea plecat øi prea supus servitor

Octavian Goga

Memoriu, Vittel, 14 iulie 1936, Octavian Goga cætre Carol al II°lea, la Bucureøti – 
ANIC, Fond Casa Regalæ, Carol II, Cabinet Externe, dosar nr. 7, 1936, ff. 3–10.

NOTE

1 4 iunie 1936–2 iunie 1937; 13 martie–8 aprilie 1938. 
2 Vezi George G. Potra, Romania’s Foreign Policy (1932–1936) and Mussolini’s Regime, în 

„Romania – Pages of History“, an XI, nr. 2–3, 1986, pp. 190–219.
3 Idem, Die Aussenpolitik Rumäniens (1932–1936) und das Sanacjna Regime, în „Rumänian – 

Blätter der Geschichte“, an XII, nr. 1–2, 1987, pp. 156–178.
4 11 iulie 1936.
5 Nu putem, nu se poate (lat.) (vezi Apostolii, IV, 20). Se atribuie ræspunsului Sfântului Petre 

øi Sfântului Ioan dat preoflilor care voiau sæ°i opreascæ de a propovædui Evanghelia. În practicæ, 
semnificæ un ræspuns asupra cæruia nu se poate reveni.
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Octavian Goga

„Mai mult o senzaflie tristæ, decât o impresie alarmantæ […] 
o lumânare a cærei feøtilæ arde de amândouæ capetele“

Ne mai despart trei zile pânæ la 20 decembrie, data alegerilor 
generale. Lupta este înverøunatæ, toate grupærile politice se gæsesc pe teren, 
fiecare se stræduieøte sæ atragæ de partea sa, dacæ nu masele, cât mai multe 
voturi.

Din ciocnirea inerentæ a ideilor øi a patimilor, care se supraliciteazæ, 
este fatal sæ iasæ o stare de haos în opinia publicæ. Întâlneøti pretutindeni, 
în lumea care nu este angajatæ politiceøte în cutare sau cutare partid, 
nedumerire øi nehotærâre. Cele întâmplate în ultima vreme – „pactul de 
neagresiune“, scrisorile dlui Titulescu øi ræspunsurile ce i s°au dat, atitu
dinea dlui Maniu etc. etc. – au zæpæcit apoi complet lumea, hotærâtæ sæ se 
orien teze pentru o idee, dar nepregætitæ pentru debandada politicæ la care 
am ajuns.

Este nevoie, prin urmare, de cât mai multæ læmurire, de cât mai 
multe explicaflii, pentru ca opinia publicæ sæ fie pusæ în situaflia de a dezlega 
øarada în fafla cæreia se gæseøte! De aceea am crezut cæ avem datoria sæ ne 
adresæm – dupæ discursurile dlui Maniu, dupæ cuvântarea dlui Tætærescu 
øi dupæ circulærile dlui Codreanu – øi Partidului Naflional°Creøtin, rugân
du°l sæ ne exprime, prin conducætorii lui, punctul sæu de vedere asupra 
situafliei politice øi evenimentelor la ordinea zilei.

Am fæcut, în consecinflæ, apel la d. Octavian Goga, preøedintele 
partidului, sæ vorbeascæ, prin coloanele noastre, opiniei publice, care 
aøteaptæ cuvântul naflional°creøtinilor, nu numai fiindcæ el vine de la un 
mare partid, de care se leagæ nenumærate speranfle, dar pentru cæ, intransigent 
pe poziflia øi pe ideile sale, færæ a cædea la vreun compromis, Partidul 
Naflional°Creøtin s°a pæstrat departe de spectacolul deprimant øi umilitor 
pe care îl oferæ, de zece zile încoace, viafla noastræ politicæ.

Iatæ întrebærile pe care le°am pus dlui Octavian Goga øi ræspunsurile 
pe care D°Sa a binevoit sæ ni le dea:
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Situaflia politicæ? O adeværatæ babilonie.

– Cum judecafli situaflia politicæ, acum, în pragul alegerilor generale?
– Nu cred cæ greøesc când afirm cæ de la ræzboi încoace nu s°a 

înregistrat niciodatæ la noi în flaræ o stare haoticæ generalæ, ca azi. O ade
væratæ babilonie pe arena politicæ, zguduindu°se, parcæ, înseøi temeiurile 
de judecatæ normalæ ale celor mai multe formafliuni care îøi vor da întâlnire 
la urnæ. Este un vælmæøag zgomotos, pitoresc aø zice, în care tofli strigæ øi 
totul balanseazæ færæ astâmpær øi færæ consistenflæ. Nofliuni s°au compromis, 
baricade au cæzut, adversari se væd alæturi øi prieteni de ieri îøi sparg capetele 
cu cea mai sinceræ convingere reciprocæ.

Echilibristica!

Examinafli øi dumneavoastræ aceastæ tablæ de øah, în care figurile 
s°au încurcat, ræsturnatæ fiind cu ele øi cea mai elementaræ concepflie a 
jocului politic. Guvernul, cum vedefli, sub presiunea sentimentului public, 
evolueazæ spre numerus valahicus al dlui Alex. Vaida, care la rândul lui 
prezintæ semne îngrijitoare de cuminflenie în materie de naflionalism øi dæ 
lecflii de echilibristicæ în politica externæ, susflinând de altfel, în mod cât se 
poate de serios, cæ imediat dupæ alegeri îøi va relua faflæ de Partidul Liberal 
cunoscuta atitudine de opozant redutabil. În acelaøi timp, flæræniøtii, dupæ 
retragerea dlui Mihalache°Cincinat la Topoloveni, în frunte cu d. Iuliu 
Maniu, probabil cu binecuvântarea dlui Auschnitt, au luat øi ei posturæ de 
reformatori naflionaliøti. Tinerii „gardiøti de fier“, în schimb, dau semne de 
o elasticitate dezminflitæ de numele lor, când ies la brafl cu fostul preøedinte 
al Consiliului Dirigent, devenit la bætrânefle un fel de moralist republican.

La acest aspect tulburætor al cinematografului politic, în care pare a 
fi înnebunit filmul, ca zæpæceala sæ fie completæ se adaugæ øi apariflia 
tragico°grotescæ a dlui N. Titulescu, sosit proaspæt de la Saint°Moritz, ca 
sæ primeascæ milostenia lui Cæpæflâneanu de la Slatina øi sæ facæ tardive 
exerciflii de stil, din care se descifreazæ gesturi dezordonate, brodate toate 
pe tema exageratæ de pielea proprie… 
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Cum vedefli, haos, zgomot, behæituræ de târg oriental în care, mi se 
pare mie, singurii oameni normali sunt alegætorii. 

Ce°ar fi sæ înnebuneascæ [øi ei].

Nicio pactizare cu inamicul

– Dar atitudinea Partidului Naflional°Creøtin?
– Mi se pare singura care nu poate fi învinuitæ de concesii de 

circumstanflæ.
Partidului Naflional°Creøtin n°a participat la niciun târg care sæ°l 

punæ în contrazicere cu ziua de ieri. Nici tranzacflii de program, nici aprecieri 
schimbate la adresa adversarilor, nici pactizæri cu inamicul. Aceeaøi conøtiinflæ, 
aceeaøi atitudine, aceeaøi linie de conduitæ. Adeværat, linia dreaptæ, care e 
semnul nostru electoral, a început sæ ia proporflia unui simbol. Se datoreøte 
aceasta unui crez bine definit, care elimineazæ în mod firesc oportunismul 
cu toate ispitele lui? Negreøit cæ da. Mai sunt în joc, însæ, øi alte împrejuræri 
secundare, care în tabæra noastræ nu s°au devalorizat încæ. De exemplu: 
obraz, onestitate de gândire, scrupul de conøtiinflæ, credinflæ în Dumnezeu 
øi în Rege øi altele.

Cum vedefli, noi am ieøit la brafl numai cu concepflia noastræ øi cu 
distinsa personalitate a dlui Istrate Micescu, a cærui orientare, tot atât de 
naflionalæ øi creøtinæ ca øi a noastræ, ne predestineazæ aceleiaøi solidaritæfli 
indestructibile pentru ziua de mâine, spre bucuria adversarilor noøtri.

– Cum explicafli evoluflia puflin obiønuitæ a dlui Iuliu Maniu, ce credefli 
despre atitudinea guvernului faflæ de D°Sa?

– Vefli recunoaøte cæ în ce priveøte subiectul pe care mi°l punefli, 
oarecare competenflæ nu°mi lipseøte. Sunt vreo 30 de ani de când urmæresc 
evolufliile firavului [rupt ziarul – n.n. G.G.P.] de la Blaj, de când le combat, 
de când atrag atenflia de°aproape asupra unei firi øi asupra unei psihologii, 
care, recunosc, se pætrund greu aici, la Bucureøti, fiind oarecum complexe: 
omeneøte tulburi øi foarte puflin româneøti. Natura n°a pus la dispoziflia 
ambifliei acestui om calitæflile trebuincioase pentru a°i da o justificare, cæci 
altfel, cu fondul lui sufletesc, ar fi putut sæ fie primejdios. E o viaflæ negativæ, 
care s°a depænat aproape pânæ în pragul anilor 70, înfæøuratæ într°o legendæ  
faløæ, cea mai stupidæ din câte s°au næscocit la fraflii mei din Ardeal. Lipsit de 
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talent constructiv, træind prin ipocrizie, ferindu°se de lupta în câmp 
deschis, care cere ræspundere øi sacrificiu, lucrând prin insinuæri øi vindicte 
feminine, deficitar în viafla particularæ øi publicæ, silueta lui se va explica 
greu de cætre istoriograful de mâine, când se va cerceta anume pe ce temeiuri 
s°a rostit atât de des numele acestui om de duzinæ, în fræmântarea 
consolidærii noastre de dupæ ræzboi.

Duel personal cu Regele României

O notæ nouæ intervine acum în viafla acestui tip evaziv, care, într°o 
flaræ unde se vorbeøte mult, øi°a administrat cu netægæduit profit pentru el 
tæcerea, træind dintr°o ladæ goalæ. Din ce combinaflii tactice sau din ce 
resorturi morale a luat fiinflæ, mi se pare ingrat sæ analizæm acum, fapt este 
însæ cæ pentru întâia oaræ îl væd în postura omului care [cenzurat – n.n. 
G.G.P.].

Când se va scrie istoria acestor zile, cronicarul viitorului subliniind 
aceastæ ingratitudine va stærui desigur asupra compozifliei sufleteøti a 
fostului sclav, obræznicit în atmosfera de libertate øi devenit îndræznefl, pe 
mæsura inconøtienflii lui.

Ce vrea øi pentru cine lucreazæ?

Dincolo însæ de considerafliunile etice, se ridicæ problema politicæ, 
cu toatæ gravitatea ei excepflionalæ. Ce vrea acest om? Pentru ce øi pentru 
cine lucreazæ? Sæ sfærâmæm prestigiul Regalitæflii noastre øi sæ zguduim 
încrederea maselor faflæ de Tron, læsând în urmæ un gol, care ne împinge 
spre neant? Cine se bucuræ azi pe aceastæ chestiune? Budapesta? Sofia? 
Moscova? E un joc sinistru, în afaræ de øantajul electoral, e o refletæ de cap 
ghemuit, din care se desprinde absenfla desævârøitæ nu numai a ideilor con
structive, dar øi a impulsurilor tradiflionale care au diriguit istoria noastræ.

Nu retoricæ la radio, ci mæsuri reale!

Regret cæ guvernul pus în fafla acestei degradæri pare a nu se pætrunde 
de seriozitatea ei øi nu°i gæseøte leacul. Nu retoricæ la radio se cere înaintea 
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ignominiei, ci mæsuri reale cu consecinfle pozitive, care sæ taie scurt o 
îndræznealæ de ocazie. Altfel ea va creøte în mæsura în care nu e retezatæ de 
la început, drastic øi categoric. Nebunul care crede cæ se poate juca cu focul 
trebuie adus la realitate. Færæ a i se crea o aureolæ de victimæ, desfæcut de 
ceata înfometatæ care°l întoværæøeøte, poate fi oprit foarte repede în exhi
bifliile lui. Într°un camion încap, dupæ pærerea mea, tofli aceøti propagandiøti 
care pe vremea ungurilor erau blânzi ca porumbii!

Sæ ne înflelegem! În viafla politicæ sunt clipe când vorbele cad nepu
tincioase øi nu mai numæræ nimic. Arsenalul represiunii e mult mai bogat 
în fafla crimelor de stat. Nædæjduiesc cæ guvernul dlui Gh. Tætærescu 
cunoaøte acest adevær axiomatic. Dacæ nu, sæ fie sigur cæ mai sunt øi alflii în 
flaræ care îøi dau seama cæ pentru salvarea autoritæflii de stat existæ øi un 
limbaj mai comprimat cu efect radical øi sigur, de al cærui rezultat nimeni 
nu se îndoieøte.

O senzaflie tristæ…

– Paralel cu acfliunea dlui Iuliu Maniu se înregistreazæ, însæ, øi intrarea 
în viafla politicæ internæ a dlui N. Titulescu; în ce fel privifli dv. aceastæ 
apariflie, dle preøedinte?

– Aø zice: un caz profund regretabil! Mai mult o senzaflie tristæ, 
decât o impresie alarmantæ S°ar putea spune, o lumânare a cærei feøtilæ arde 
de amândouæ capetele. Dacæ mai fline aøa mult, pâlpâie cât mai pâlpâie øi 
se stinge…

Særmanul Titulescu!

Mai întâi, nenorocirea în sine: descinderea la Bucureøti în pragul 
alegerilor. Cine l°a povæfluit la aceastæ fatalæ cælcare cu stângul? De ce n°a 
venit înainte? De ce n°a amânat dupæ Sfintele Særbætori? Ar fi fost cruflat 
de penibila atitudine de suplicant, prin care a izbutit sæ primeascæ, drept 
premiu al umilinflei, capul de listæ al lui Cæpæflâneanu de la Slatina… Ce 
avalanøe, însæ, de gesturi dezordonate, de eclipse dureroase ale inteligenflei, 
de înfrângeri ale bunului gust se adaugæ la acest pas iniflial, care atrage dupæ 
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sine o vertiginoasæ præbuøire, cu atât mai fulgerætoare, cu cât prin distanfla 
dintre el øi flaræ, prin bunævoinfla scump gratificatæ a gazetelor interesate øi 
prea îndelungata protecflie a cenzurii, d. N. Titulescu izbutise, relativ 
demult, sæ proiecteze asupra sa o gloriolæ aproape unanim acceptatæ de 
spiritul de suprafaflæ al societæflii noastre.

Distanfla a fost sacrificatæ, realitatea îøi cere drepturile ei implacabile, 
a început operaflia de rectificare istoricæ.

Særmanul Titulescu!

O scrisoare deplorabilæ

Scrisoarea în care cautæ sæ se spele de ræspunderea dizolværii Gærzii 
de Fier e pur øi simplu deplorabilæ. Avem a face cu lipsa de seninætate a 
omului oropsit de împrejuræri, condamnat de motive meschine, greu de 
mærturisit, la denaturæri de fapte øi la pripeli ciudate care te pun pe gânduri. 
Cum adicæ? Cine nu øtia din toatæ fauna noastræ politicæ, cine nu øtia cæ 
înjghebarea dlui cæpitan Codreanu a trebuit sæ fie gâtuitæ la stræduinflele dlui 
Titulescu? Cine se mai îndoia cæ enorma greøealæ politicæ s°a fæcut ca un act 
volnic, dictat de o anumitæ concepflie în politica noastræ externæ, pe care d. 
Titulescu a afiøat°o totdeauna slugarnicæ în aceeaøi direcflie? Dupæ patru 
ani – probabil pentru a°øi înlesni peregrinærile de la Slatina sau øansele 
celui mai proaspæt „pact de neagresiune“ – D°Sa vine cu dezminfliri lamen
tabile, alæturi de adevær, pe care foøtii lui colegi le dezmint, dându°se astfel 
flærii un spectacol necunoscut, încæ, de pugilat electoral. Ce aspect îndoielnic 
de eleganflæ ne furnizeazæ cancelarul nostru de la Geneva… Prævælirea însæ 
nu se opreøte aci, epistola lanseazæ în mod confuz secrete de stat, afirmæ 
lucruri dezminflite necontenit, pune în circulaflie documente øi divulgæ 
atitudini de culise diplomatice – toate acestea de dragul mandatului de la 
Slatina al lui Cæpæflâneanu.

Risipirile de prestigiu nu se pot cârpi!

Jalnicæ descindere în arenæ… Reputaflia de risipitor a dlui Titulescu 
niciodatæ n°a fost pusæ astfel la contribuflie. Din nenorocire însæ risipirile 
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de prestigiu nu mai pot fi cârpite ca golurile bugetare prin credite noi de 
supliment…

Øi când te gândeøti cæ suntem abia la început, cæ o sensibilitate 
excesivæ abia acum începe sæ primeascæ lovituri în ciocnirea aspræ a 
fræmântærii noastre interne, dupæ acest preambul uluitor povestea în sine 
primeøte un impuls de tristæ conmizeraflie umanæ.

– Care va fi sfârøitul acestei agitaflii neobiønuite øi când credefli cæ vom 
intra în normal?

– Eu n°aø putea prevesti o apropiatæ dezlegare. Sæ aøteptæm 
deocamdatæ rezultatul alegerilor pe care Partidul Naflional°Creøtin le pri
veøte cu încredere, întrucât posibilitæflile de exprimare nu vor fi dirijate… 
Criza însæ nu va avea o potolire grabnicæ. S°au aruncat lozinci care au rænit 
adânc øi cer læmuriri definitive. Viafla noastræ de stat se resimte de nevoia 
unor primeniri, pe orizont apar puncte de întrebare. fiara a intrat în faza 
neliniøtii dinaintea furtunii.

Eu nu væd decât o singuræ formulæ salvatoare: ideea naflionalæ cu 
toate atributele ei fireøti – încheie d. Octavian Goga.

În faza neliniøtii dinaintea furtunii! Situaflia politicæ: babilonie øi echilibristicæ. 
Ce°ar fi dac°ar înnebuni øi alegætorii? D. Iuliu Maniu: o legendæ faløæ, cea mai 
stupidæ din câte s°au næscocit. A aøteptat sæ fie dezrobit de Rege. Cine se bucuræ de 
agitaflia dlui Maniu? Budapesta, Sofia, Moscova? Vertiginoasa præbuøire a dlui 
Titulescu. Cancelarul lipsit de eleganflæ. Impresionantele declaraflii ale dlui Octavian 
Goga – „Porunca Vremii“, 17 decembrie 1937.

Constantin Gongopol

„Fæcea prea multæ umbræ“

Acum când suntem liberi, când ghearele cenzurii au dispærut, 
împreunæ cu ea, de pe hârtia inocentæ, avem datoria sæ ne aducem aminte 
de acei oameni care ne°au ilustrat øi care nici morfli nu erau læsafli sæ dureze 
în amintirea noastræ.

Unul dintre ei øi cel mai de seamæ a fost Niculae Titulescu.



130

Este de o actualitate cu atât mai vie pomenirea acestui mare mort, 
cu cât el a fost întâiul øi convinsul partizan al prieteniei cu Rusia 
Sovieticæ.

Era în vremea Ligii Nafliunilor.
Legæturile personale ce le avea cu Litvinov, pe atunci delegat al 

Sovietelor în Adunarea de la Geneva, înlesnise un schimb de vederi din ce 
în ce mai apropiate. Øi nu ar fi fost departe de un aranjament, sau un pact, 
dacæ de la acele utile øi înflelepte conversaflii Titulescu n°ar fi fost împiedicat 
de ostilitatea unor cercuri politice mioape.

Titulescu avea poate defecte. Din cauza cærora øi°a zdruncinat o 
sænætate robustæ øi a murit din nefericire aøa de înainte de vreme.

Dar aceste defecte, din care geloziile mærunte øi meschine fæceau 
capete de acuzaflie, nu au adus flærii niciun neajuns.

Nicolae Titulescu a fost un strælucit ministru de Externe.
Øi a fost mai mult decât atât. La Ministerul Afacerilor Stræine, la 

Liga Nafliunilor, sau într°o ambasadæ, Titulescu înfæfliøa România într°o 
formæ care impresiona.

La ministerele de Externe din Paris øi din Londra era ascultat cu 
atenflie øi uneori consultat cu consideraflii. Cuvântul sæu avea greutate. Cæci 
Românul de la Dunære era socotit un European atunci pe când Europa nu 
ajunsese o provincie a lui Hitler.

Marele talent oratoric al lui Titulescu îi fæcuse o faimæ peste tot øi 
dincolo de hotare. Duelul de la Liga Nafliunilor cu contele Apponyi în 
chestia optanflilor, øi unde fusese învingætorul marelui pledant ungur, 
ræmæsese celebru.

Dar remarcabila uøurinflæ a lui Titulescu era cum inteligenfla sa 
superioaræ pætrunsese viitorul.

Consolidarea Micii Înflelegeri sporitæ prin adeziunea Turciei1 – øi 
nu din vina sa nu furæ atrase Bulgaria îndoielnicæ øi Polonia orgolioasæ – nu 
era decât o centuræ, graflie cæreia flærile mai mici sæ poatæ træi libere, putând 
însuma o forflæ care sæ se poatæ apæra.

Dacæ ar fi fost ascultat!
Cæci avea aprehensiunea unei Germanii refæcute øi ameninflætoare, 

precum øi credinfla într°o Rusie reînnoitæ øi puternicæ.
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Niciodatæ nu a putut înghifli pe „Boøi“2 øi neîncrederea în amiciflia 
Italiei era statornicæ. Incidentul cu gazetarii italieni gælægioøi de la Liga 
Nafliunilor, pe care o prezida3, nu era decât reflexul unei stæri sufleteøti 
mai vechi.

Câtæ dreptate avea a dovedit°o dictatul de la Viena.
Omul, care adusese flærii sale atât de mari øi luminoase servicii, fu 

dat la o parte, færæ sæ øtie, pe când era bolnav în stræinætate, pentru a fi 
înlocuit cu un pseudo°anonim4.

Pretextul: satisfacflia dlui Mussolini, inamicul nostru de totdeauna.
Adeværul: Titulescu fæcea prea multæ umbræ.
Nicolae Titulescu a murit prea devreme. Øi prin marile servicii pe 

care le°ar mai fi putut aduce øi prin trista satisfacflie de a vedea realizându°se 
prevederile sale.

În vagonul care°l aducea în flaræ din multele sale absenfle în stræinæ
tate, ne vorbea despre ce putea fi øi ce ar trebui sæ facem, cu acea elocinflæ 
subjugantæ, care îi era caracteristicæ.

…Într°o zi nu s°a mai putut vorbi de Titulescu.
O dictaturæ pasionatæ nu mai tolera fizionomia atât de mare care se 

profila pe ecranul vieflii româneøti.
Titulescu muri. O dictaturæ funestæ øi ridicolæ nu îngædui sæ se 

vorbeascæ de el, cæci se supærau nemflii.
Dar acum, Nicolae Titulescu îøi poate reocupa piedestalul pe care 

îl meritæ în admiraflia øi recunoøtinfla flærii, a cærui mândrie a fost øi va 
ræmâne.

C. Gongopol, Amintire, în „Viafla“, 1 septembrie 1944.

NOTE

1 Redactare confuzæ care ar putea læsa sæ se creadæ, de cætre un neavizat, cæ Mica Înflelegere ar 
fi inclus cumva øi Turcia. Desigur, este vorba de un lapsus calami, avându°se în vedere Înflelegerea 
Balcanicæ, care grupa România, Iugoslavia, Turcia, Grecia, la care Bulgaria øi Albania au refuzat 
sæ adere, Polonia nefiind luatæ niciodatæ serios în consideraflie pentru aceastæ structuræ 
regionalæ.

2 Peiorativ pentru neamfl.
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3 Inexact! Nicolae Titulescu fusese preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor în 1930 øi 
1931. În 1936, în calitate de ministru de Externe, participa la lucrærile Adunærii Societæflii 
Nafliunilor ca prim°delegat al României la Geneva.

4 Victor Antonescu.

Alexandru Gorsky

„Providenfla lucreazæ mai divin decât voinflele sau reavoinflele 
omeneøti“

Corpul Vânætorilor de Munte
Cabinetul Comandantului

10 sept. 1931

Mult stimate domnule ministru,
Mæ gæsesc la manevre în Munflii Bistriflei, lucru pentru care vefli 

primi mai târziu scrisoarea de faflæ. 
Nu am cuvinte spre a°mi exprima satisfacflia øi mândria renumirii 

d°voastre ca Preøedinte al Ligii Nafliunilor.
Se vede cæ Providenfla lucreazæ mai divin decât voinflele sau 

reavoinflele omeneøti øi, dacæ nu afli fost chemat astæ varæ la cârmuirea fiærii, 
faptul dovedeøte cæ væ era rezervatæ o cârmuire mai importantæ.

Iau parte din inimæ la importantul eveniment øi væ doresc multæ 
sænætate ca sæ putefli duce la bun sfârøit sarcinile ce vor apæsa umerii dv.

Cu cele mai sincere omagii doamnei Titulescu, væ rog a primi 
asigurarea distinselor mele sentimente.

(ss) General Gorsky 

Adnotare N.T.: Cælduroase mulflumiri. T.

Scrisoare, 10 septembrie 1931, general Alexandru Gorsky, comandant al Corpului 
vânætorilor de munte, 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 
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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. 395, p. 1 113.

Dino Grandi di Mordano

„Însemnele unite ale distincfliei Marelui Cordon al Ordinului 
Sfinflilor Maurizio øi Lazzaro“

Subsecretar de Stat la Afacerile Stræine ale Italiei

Excelenflei Sale,
Domnul Nicolae Titulescu,
Ministru al Afacerilor Stræine al României

Roma, 27 ianuarie 1928°VI

Excelenflæ, 
 Prin plæcuta însærcinare datæ de Excelenfla Sa1, primul°ministru, 
ministru al Afacerilor Stræine, îmi revine misiunea de a remite Excelenflei 
Voastre însemnele unite ale distincfliei Marelui Cordon al Ordinului 
Sfinflilor Maurizio øi Lazzaro, conferit Excelenflei Voastre la propunerea 
Cavalerului Mussolini, propunere agreatæ de Majestatea Sa Regele.

Totodatæ, am onoarea sæ væ exprim bucuria mea øi profit de ocazie 
pentru a væ confirma încæ o datæ, Excelenflæ, înalta consideraflie pe care 
v°o port.

Scrisoare (it.), Roma, 27 ianuarie 1928, Dino Grandi di Mordano, subsecretar de 
Stat øi director al Direcfliei Politice din Ministerul Afacerilor Stræine al Italiei, cætre 
Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al României – Hoover Archives, 
Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:36.

NOTE

1 Benito Mussolini. La 25 decembrie 1925, preøedintele Consiliului de Miniøtri primeøte o 
nouæ denumire: „capo del Governo“; la 16 mai 1944 s°a revenit la vechea formulæ.
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Dino Grandi di Mordano

„A fost pusæ placa ce i°a fost încredinflatæ de antifasciøti de la 
Paris“

Dupæ cunoscutele pelerinaje fæcute recent la Londra de cætre iudeul 
Blum øi, de curând, de cætre agreabila piazæ°rea Tabouis, un alt sinistru 
personaj a apærut în aceste zile la Londra, trimis de la Paris drept avocat de 
încredere al frontului social°boløevic – Titulescu. Sosit pe calea aerului în 
ziua de 5 curent, primit de funcflionari ai Legafliei române de aici, Titulescu 
a afirmat, într°o scurtæ declaraflie cætre presæ, cæ vizita sa în Capitala 
britanicæ este motivatæ de simple rafliuni de afaceri, în legæturæ cu profesia 
sa de avocat, adæugând cæ va profita de øederea sa aici „pentru a vizita 
câfliva vechi prieteni“. 

Am aflat cæ Titulescu a cerut sæ fie primit de øi a avut convorbiri cu 
Halifax, Seattle, Eden, Lloyd George, Duff Cooper, Lord Beaverbrook øi 
Leith°Ross, precum øi cu Vansittart øi Cadogan. Titulescu a avut, în afaræ 
de acestea, contacte printre diplomaflii stræini, în mod deosebit cu 
ambasadorul sovietic Maiski.

Invariabil, cu tofli aceøtia Titulescu, fæcând în prealabil obiønuitele 
declaraflii de dezinteres politic øi de ataøament personal faflæ de persoana 
Regelui Carol, a pus placa ce i°a fost încredinflatæ de antifasciøtii de la Paris, 
încercând sæ°i convingæ pe englezi sæ depæøeascæ „reflinerea“ care i°a apucat 
faflæ de ultimele cereri ale lui Molotov øi sæ°øi înfrângæ ultimele ezitæri. Am 
aflat, de asemenea, cæ Titulescu nu a omis sæ punæ în fafla prietenilor sæi 
conservatori de stânga necesitatea urgentæ de a se opune cu hotærâre acfliunii 
pe care Chamberlain øi Halifax au inifliat°o recent în direcflia unei posibile 
îmbunætæfliri a relafliilor cu puterile Axei. 

Telegramæ (it.), Londra, 11 iunie 1939, Dino Grandi di Mordano, ambasadorul 
Italiei în Marea Britanie, cætre Galeazzo Ciano, ministrul de Externe a Italiei, în 
Documenti diplomatici, Seria 81; 1935–1939, vol. XII, Libreria dello Stato, Roma, 
1952, doc. nr. 185, pp. 165–166.



135

Tiberiu C. Grecescu

„Tofli vom face zid împrejurul tæu, sprijinindu°te în marea 
operæ de asanare, readucând la o nouæ viaflæ populaflia acestei 
fiæri“

 Bucureøti, 11.I.1927
Str. Gl Berthelot 8

Luceafær al României, 
 Ceea ce am prevæzut, s°a înfæptuit. 
 Astæzi, chiar cei ce te pizmuiau øi cæutau a°fli reduce din marea 
valoare ce o posezi, au capitulat. 

Nu mai ræmâne alt de fæcut decât de a veni în fiaræ øi a pune regulæ 
în trebile statului. 

Tofli vom face zid împrejurul tæu, sprijinindu°te în marea operæ de 
asanare, readucând la o nouæ viaflæ populaflia acestei fiæri, arzând cu fierul 
roø toate plægile øi întronând dreptatea øi curæflenia sufletului; iar pe 
deasupra, pentru completarea ei, sæ vindeci rana cea mare de la C.F.R., 
cæci nu mai poate merge înainte din cauza multora din conducætorii ei 
care, færæ nici o remuøcare, o furæ de aøa fel încât, în puflin timp, s°au 
îmbogæflit, iar aceastæ mare arteræ nu mai poate acfliona mai departe, dacæ 
oameni noi øi curafli la cuget nu vor interveni cât mai este timp pentru a o 
pune din nou pe roate. 

fii°am scris, iubitul meu amic, aceste rânduri izvorâte din o judecatæ 
curatæ øi din impulsul inimii mele care bate sincer pentru tine. 

Rog pe Dumnezeu, pærintele întregii omeniri, a te fline sænætos, 
împreunæ cu scumpa ta soflie, precum øi o viaflæ lungæ pentru a fi folositor 
fiærii øi tuturor ce te înconjoaræ cu dragoste øi inimæ curatæ. 

Te fac interpretul meu, rugându°te a transmite dnei Titulescu sin
cere særutæri de mâini, iar tu, scumpul meu amic, primeøte cordiale îmbræ
fliøæri, sincere særutæri øi expresia înaltei stime ce°fli conserv. 

(ss) Tiberiu C. Grecescu
Øef de birou Direcfliunea Întreflinerii C.F.R.
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Scrisoare, Bucureøti, 11 ianuarie 1927, Tiberiu C. Grecescu 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. 154, pp. 722–723.

Robert Hyde Greg

„Îmi permit sæ adaug cât de fericit sunt la gândul cæ voi lucra 
cu un ministru de Externe […] care a dobândit o poziflie atât 
de specialæ la Londra“

10 iulie 1927, Bucureøti

Stimate domnule ministru,
Foreign Office nu este absolut sigur dacæ afli primit scrisoarea lui 

Sir William Tyrrell1 din 29 luna trecutæ, prin care îøi lua ræmas bun de la 
dumneavoastræ øi væ transmitea cele mai bune uræri în noul dumneavoastræ 
post øi de aceea mi°au trimis o copie a ei. Dacæ afli primit originalul, væ rog 
sæ o rupefli pe cea de faflæ. Dacæ nu, væ rog sæ o considerafli originalæ pânæ 
la sosirea scrisorii.

Îmi permit sæ adaug cât de fericit sunt la gândul cæ voi lucra cu un 
ministru de Externe care cunoaøte atât de bine Anglia, atât de multe 
personalitæfli engleze øi care a dobândit o poziflie atât de specialæ la 
Londra.

Cu umilinflæ øi într°o sferæ mult mai restrânsæ, mi°am dat întreaga 
silinflæ, de la sosirea mea încoace, de a apropia cele douæ flæri, din punct de 
vedere economic øi financiar, întrucât sunt bucuros sæ væ spun cæ, oficial 
vorbind, relafliile noastre au fost întotdeauna excelente øi este o realæ 
satisfacflie pentru mine sæ constat cæ atât eforturile mele, cât øi ale altora, au 
fost încununate în nu micæ mæsuræ de succes în ultimele opt luni.
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Din fericire, mai sunt doar pufline chestiuni ce îøi aøteaptæ rezolvarea 
între cele douæ flæri ale noastre øi faptul acesta pregæteøte terenul pentru o 
muncæ serioasæ øi cu adeværat constructivæ, læsatæ în suspensie de câfliva ani 
încoace.

Îmi permit, cu toate acestea, sæ atrag atenflia Excelenflei Voastre 
asupra cazului cæii ferate Lemberg–Cernæufli–Iaøi în care sunt interesafli 
acflionarii britanici. În cercurile financiare ale Londrei, cazul acesta a cæpætat 
o importanflæ cam tot atât de mare ca øi faimosul caz al Uzinei de Apæ de 
la Galafli, ivit cu câfliva ani în urmæ. Întrucât nu este vorba decât de o sumæ 
de circa 20.000 de lire sterline, am credinfla cæ problema îøi va gæsi în 
curând rezolvarea. Faptul acesta va crea o impresie excelentæ atât la Foreign 
Office, cât øi în cercurile financiare ale Londrei. I°am atras deja atenflia 
domnului Vintilæ Brætianu asupra acestei probleme øi înfleleg cæ a øi fæcut 
cercetærile de rigoare.

Al dumneavoastræ sincer,
(ss) Robert Greg

Scrisoare (engl.), Bucureøti, 10 iulie 1927, Sir Robert Hyde Greg, trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al Marii Britanii la Bucureøti, cætre Nicolae Titulescu, 
ministru al Afacerilor Stræine al României – ANIC, Fond Nicolae Titulescu, vol. 
231, f. 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. 12, p. 128.

NOTE

1 Sir William George Tyrrell, lord of Avon (1866–1945). Om politic øi diplomat britanic. 
Unul dintre principalii colaboratori ai lui Balfour. A intrat în 1886 la Foreign Office pe un post 
modest. A fost rapid promovat în Direcflia politicæ. Din 1890 a devenit secretar particular al 
Lordului Sanderson, subsecretar de stat permanent. Timp de zece ani a fost apropiat al lui Sir 
Edward Grey, la început ca redactor (precis writer) (decembrie 1905–mai 1907) øi ulterior ca øef 
de cabinet (private secretary) (mai 1907–iunie 1915). Subsecretar de stat adjunct (din 1918) cu 
rang de ministru plenipotenfliar (1925–1928). Ambasador la Paris (1928–1934). 
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Mihail P. Grigoriu

„Felul de a fi al Excelenflei Voastre ne uimeøte øi ne impresioneazæ 
adânc“

Bucureøti, 2 iulie 1929

Excelenflæ, 
Chiar azi am primit scrisoarea Excelenflei Voastre, trimisæ din 

Barcelona, scrisoare care, pentru noi, constituie un eveniment, de o im
portanflæ covârøitoare.

Trebuie sæ væ mærturisesc, Excelenflæ, cæ felul de a fi al Excelenflei 
Voastre ne uimeøte øi ne impresioneazæ adânc.

Cum facefli, Excelenflæ, cæ, prins în vârtejul unor ocupafliuni aøa de 
complexe øi de înalte, în care cuvântul Excelenflei Voastre, reprezentând, 
pentru cei mai mari oameni de stat din lume, autoritate de lege, hotæræøte 
soarta popoarelor, gæsifli totuøi timpul, øi mai ales atâta bunævoinflæ, încât 
sæ scriefli, pe 4 pagini mari, sfaturi pentru un pærinte, preocupat de soarta 
copilului sæu.

În acest fel, vefli înflelege cât de sinceræ este recunoøtinfla mea, cæ afli 
binevoit a°mi scrie – øi încæ repetat – sfaturile ce væ rugasem a°mi da.

Væ mulflumesc din inimæ cæ, înflelegând preocuparea mea de pærinte, 
nu v°afli mulflumit sæ°mi dafli numai indicafliuni vagi, ci mi°afli precizat: 
drumul de urmat; obiectivele de atins øi mijloacele de întrebuinflat.

Væ asigur, Excelenflæ, cæ nu v°afli pierdut timpul zædarnic. Fiul meu 
nu are decât o singuræ tendinflæ: aceea de a realiza milimetric øi punct cu 
punct programul ce i°afli trasat. Iar eu, ca pærinte, prin indicafliile Excelenflei 
Voastre, sunt în mæsuræ øi voi cælæuzi continuu paøii copilului meu pe 
aceastæ cale.

Citind øi recitind scrisoarea Excelenflei Voastre, am mulflumirea sæ 
constat cæ fiul meu este în mæsuræ sæ satisfacæ toate cerinflele puse de 
Excelenfla Voastræ.

Nu numai cæ nu este înstræinat de sufletul românesc, dar, crescut 
într°un mediu cinstit øi cu dragoste de neam, sufletul sæu vibreazæ puternic 
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la tot ce intereseazæ neamul nostru. În legæturæ cu aceasta, permitefli°mi, 
Excelenflæ, sæ væ mærturisesc bucuria nemærginitæ ce mi°a produs parfumul 
de românism øi de dragoste de neam, ce se degajeazæ din toatæ scrisoarea 
Excelenflei Voastre.

Sufletul curat românesc al fiului meu este dublat însæ de o judecatæ 
destul de coaptæ pentru vârsta lui, care îl face sæ vadæ øi lipsurile noastre. În 
acelaøi timp, este animat de dorinfla vie ca, în sfera lui de activitate – oricât 
de modestæ ar fi ea – sæ contribuie, cu toate puterile lui, la împlinirea 
acestor lipsuri.

Vom face exact aøa cum ne învæflafli. Va urma în paralel dreptul øi 
øcoala de øtiinfle politice, la Paris. 

Aø vrea ca, mai întâi, sæ°øi facæ serviciul militar. Cum însæ nu øtiu de 
va fi posibil, fiindcæ nu are decât 17½ ani, de nu se va putea altfel, îl voi 
duce, chiar în toamna aceasta la Paris. 

Sunt mulflumit cæ, prevæzând nevoia, fiul meu a început deja sæ învefle 
limba englezæ cu un profesor particular øi, în acest moment, a ajuns la 
punctul cæ, citind o carte englezeascæ – færæ dicflionar – înflelege cam 50% 
din ea. 

Munca øcolaræ, peste mæsuræ de încordatæ din anul acesta øi preocupæri 
de ordin mai urgent, ca bacalaureatul, l°au fæcut sæ cam neglijeze engleza; 
dar chiar de acum va începe sæ citeascæ zilnic ziarul „Times“.

În privinfla problemelor de actualitate româneøti, flin sæ væ asigur cæ se 
intereseazæ de toate øi chiar în timpul øcolii, cu toatæ ocupaflia, citea gazetele 
de care eu nu mæ pot dispensa øi în plus revista „L’Illustration“ 

Dacæ împrejuræri independente de mine nu mæ vor opri, desigur cæ 
va merge în Anglia, Germania øi Italia pentru a cunoaøte lumea din acele 
flæri øi felul lor de a træi øi înflelege lucrurile.

De altfel, chiar pânæ atunci (doctorat) sper cæ, anual voi cælætori cu ai 
mei øi deci øi cu el, prin acele flæri.

Spiritul sæu de observaflie este foarte ascuflit øi foarte just.
Cu regret trebuie însæ sæ recunosc cæ nu prea se stræduieøte sæ înfleleagæ 

pe alflii.
Nu øtiu dacæ aceastæ lipsæ provine dintr°o prea mare încredere în sine 

sau este numai o simplæ manifestare a vârstei sale.
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Oricare ar fi cauza, eu care mæ ocup foarte de aproape de formarea 
lui, ataøez o importanflæ deosebitæ acestei træsæturi øi nædæjduiesc cæ voi 
reuøi sæ°l schimb mai ales acum, când stræduinfla mea este aøa de puternic 
întæritæ prin intervenflia Excelenflei Voastre.

fiin, Excelenflæ, sæ væ mærturisesc cinstit cæ cea mai vie dorinflæ a mea 
øi cea mai mare bucurie pentru mine ar fi ca Excelenfla Voastræ sæ acorde 
formærii fiului meu un pic de interes. Fæcându°væ aceastæ mærturisire, vefli 
aprecia ce entuziasm øi ce bucurie de nedescris a produs la noi tofli finalul 
scrisorii Excelenflei Voastre, prin care binevoifli a ne promite øi alte sfaturi.

Pentru a væ caracteriza mai complet pe fiul meu, pentru care îndræz
nesc sæ solicit bunævoinfla Excelenflei Voastre, îmi permit sæ væ comunic 
cæ, în 2 prilejuri, diametral opuse – la înmormântarea unui coleg al lui øi 
la banchetul de terminarea øcolii – fiind însærcinat a fline cuvântæri, a 
impresionat pe tofli cu darul sæu de a vorbi.

A terminat liceul cu media 9,61, deflinând astfel un record pentru 
toate øcoalele din A[lba] Iulia.

La examenul oral de bacalaureat, am asistat øi eu. Am fost felicitat 
atât de preøedinte – un domn profesor universitar – cât øi de tofli membrii 
comisiei examinatoare, pentru cantitatea øi profunzimea cunoøtinflelor lui; 
pentru claritatea ideilor øi forma elegantæ a expunerii lor, cât øi pentru 
spiritul sæu de ascuflime øi pætrundere.

Îmi permit sæ væ alætur øi o fotografie, din care se vede cæ nici fizicul  
nu°l dezavantajeazæ.

Terminând, væ mulflumesc din nou, cu efuziune, pentru interesul ce 
a°fli binevoit a da rugæciunii mele, asigurându°væ de recunoøtinfla mea cea 
mai profundæ øi de sentimentele mele cele mai distinse.

Am onoarea a væ saluta
(ss) Colonel Mihail P. Grigoriu

Scrisoare, Bucureøti, 2 iulie 1929, colonel Mihail P. Grigoriu 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°di
plomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), partea a II°a, volum îngrijit de 
George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, 
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Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2004, doc. nr. 261, pp. 896–898.

Mihail P. Grigoriu

„Singurul român capabil sæ hotærascæ drumul pe care flara 
noastræ trebuie sæ°l urmeze ca sæ ajungæ la liman“

Bucureøti, 3 decembrie 1929

Excelenflæ,  
 Ca român – în general – øi ca unul care am fæcut apel la sfatul 
Excelenflei Voastre – în particular – mæ folosesc de prilejul fericit al zilei 
onomastice a Excelenflei Voastre pentru a ruga pe Dumnezeu sæ væ dæruiascæ 
sænætate deplinæ øi pentru multæ vreme, liniøte øi mulflumire sufleteascæ, 
noroc øi spor în toate întreprinderile øi fericire din plin. 
 Cu un cuvânt, sæ væ flinæ D°zeu sænætos øi fericit pentru norocul øi 
mândria familiei Excelenflei Voastre, cât øi pentru binele flærii øi pentru 
îndeplinirea nædejdilor noastre, a celor care credem în Excelenfla Voastræ, 
ca în singurul român capabil sæ hotærascæ drumul pe care flara noastræ 
trebuie sæ°l urmeze ca sæ ajungæ la liman. 
 Desigur cæ Excelenfla Voastræ este mai în curent, ca oricare dintre 
noi profanii, cu greutæflile nesfârøite din afaræ prin care trece flara noastræ. 
Pânæ la noi nu ajung decât ecouri slabe, despre aceste greutæfli øi totuøi ne 
dæm seama cæ interminabila afacere a optanflilor; încæpæflânarea ungurilor 
øi bulgarilor în chestiunea despægubirilor orientale; dificultatea atragerii 
capitalurilor stræine la noi etc. etc. constituiesc atâtea øi atâtea dificultæfli 
externe, pe care nu le poate rezolvi decât un singur român øi anume 
Excelenfla Voastræ.  
 Convingerea noastræ este cæ, chiar atunci când alfli politicieni s°au 
amestecat în ele, cu ifose de a le rezolvi ei, prin nepriceperea lor, mai ræu 
au încurcat lucrurile øi la urmæ v°au læsat tot pe Excelenfla Voastræ sæ dregefli 
øi ce au stricat ei. Din cauza aceasta, tofli din flaræ eram convinøi cæ Excelenfla 
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Voastræ facefli foarte bine cæ ræmânefli în stræinætate, acolo fiind chestiunile 
cele mai capitale de rezolvit ale noastre.  
 De câtva timp însæ, situaflia din flaræ este aøa de complicatæ; nemul
flumirile tuturor claselor sociale au crescut în aøa grad øi pe bunæ dreptate; 
manifestarea exterioaræ a acestor nemulflumiri a luat aspecte aøa de vædit 
îngrijorætoare, într°un cuvânt, furtuna clocoteøte aøa de violent încât ne 
temem ca nu cumva în dezlænfluirea ei sæ nu ræstoarne tot ce va gæsi în cale 
ræu, dar øi bun. Øi în aceastæ grijæ generalæ, credinfla øi nædejdea de îndreptare 
a tuturor acestor nenorociri este numai în persoana Excelenflei Voastre! 
Suntefli singurul om de stat în care flara mai are încredere! Pæcat cæ nu væ 
putefli dedubla, nu numai ca spirit, dar øi ca fizic. Numai aøa afli putea 
rezolvi ambele nevoi, interne øi externe. Totuøi încrederea noastræ în 
Excelenfla Voastræ este aøa de nelimitatæ, încât suntem siguri cæ spiritul 
ascuflit al Excelenflei Voastre va gæsi mijlocul sæ facæ faflæ ambelor nevoi.  
 De aceea, vefli înflelege cæ nu este o simplæ politefle… diplomaticæ, 
când scriam mai sus cæ, în general, ca român, væ urez numai bine! 
 În ceea ce mæ priveøte pe mine personal, am cuvinte øi mai puternice 
sæ væ doresc sincer tot binele. Bunævoinfla cu care afli ræspuns rugæciunii 
mele, un necunoscut; sfaturile ample ce mi°afli dat privitor la formarea 
carierei diplomatice a fiului meu, pe care eu le°am urmat øi le urmez cu 
sfinflenie øi – ad literam – nædejdea cæ Excelenfla Voastræ vefli binevoi a mæ 
ajuta cu noi sfaturi øi de acum înainte øi cæ atunci când fiul meu va termina 
studiile, de°l vefli gæsi cæ meritæ aceastæ mare favoare, îl vefli lua sub puter
nicul scut ocrotitor al Excelenflei Voastre, toate acestea mæ fac sæ strig din 
toatæ inima, eu øi tofli ai mei: 
 „Sæ træifli Excelenflæ, la mulfli øi fericifli ani!“ 
 O datæ cu aceastæ sinceræ urare, væ rog sæ primifli øi expresiunea 
profundului meu respect øi a admirafliei mele depline. 

Am onoarea a væ saluta
(ss) Colonel Mihail P. Grigoriu

Bucureøti, str. Popa Petre 35

Pe plic: 
À Son Excellence
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Monsieur Nicolas Titulesco
Ministre de Roumanie
à Londres
England

Scrisoare, Bucureøti, 3 decembrie 1929, colonel Mihail P. Grigoriu 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°di
plomaticæ. 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. 287, pp. 942–943.

Petru Groza

„Era profund moral“

Am fost coleg cu Titulescu în guvernul Averescu, constituit în 1920 
ianuarie1. Doi ani de strânsæ colaborare ajunge ca sæ cunoøti omul øi 
politicianul. Naivul, expansiv, aproape copilæresc se îmbina cu inteligenfla 
sclipitoare a debatteurului, totdeauna gata de atac, de o promptitudine 
uimitoare în ripostæ. În acelaøi guvern aveam coleg øi pe Take Ionescu. 
Patronul – i se spunea – øi dascælul lui Titulescu. Dar elevul lua zboruri la 
înælflimi, deasupra maestrului.

Ca tânær ardelean, începætor în arena politicæ a Bucureøtilor, pri
veam uimit încruciøærile lor de spadæ, în consiliile nocturne ale celei mai 
grele guvernæri. Gestul „felonic“ al lui Take Ionescu – aøa se numea pe 
atunci øiretenia politicæ –, prin care a doborât „pe dinlæuntru“ guvernul 
Averescu, l°a mâhnit adânc pe Titulescu, fiindcæ el era profund moral. 
Sunt oameni cinstifli chiar øi în politicæ. Cinstea întotdeauna este. Cinstea 
nu totdeauna e certatæ cu abilitatea øi inteligenfla. Uneori chiar sângereazæ.

Titulescu a fost unul din aceste fenomene rare pe firmamentul 
bizantin al vieflii noastre „politice“.

Petre Groza, Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.
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NOTE

1 Al XLV°lea guvern (13 martie 1920–13 decembrie 1921).

Gustave Guillaume

„Discursul pe care l°afli pronunflat la Geneva este cea mai fru moasæ 
coroanæ a admirabilei dumneavoastræ acfliuni diplomatice“

[Bucureøti], 11 decembrie 1934
Domnule ministru, 
Aflat sub emoflia incomparabilului succes pe care l°afli obflinut la 

Geneva pentru fericirea Europei øi gloria Micii Înflelegeri, væ adresez 
expresia felicitærilor mele cele mai sincere.

Øtiu mai bine decât oricine altcineva – øi prin confidenflele pe care 
afli binevoit sæ mi le facefli – cât era de angoasantæ øi delicatæ situaflia în 
urmæ doar cu câteva zile. Dar, cu încrederea mea oarbæ în talentele dum
neavoastræ, nu am putut nici mæcar un singur moment sæ mæ îndoiesc de 
rezultatul misiunii dumneavoastræ øi sunt bucuros sæ pot constata astæzi cæ 
toate speranflele mele au fost depæøite: discursul1 pe care l°afli pronunflat la 
Geneva este cea mai frumoasæ coroanæ a admirabilei dumneavoastræ acfliuni 
diplomatice.

Mæ græbesc, domnule ministru, sæ væ revæd øi sæ væ spun prin viu 
grai marea mea admiraflie.

Væ doresc sæ petrecefli în Elveflia, cu cele mai mari satisfacflii, odihna 
meritatæ pe care contafli sæ o avefli acolo øi væ rog sæ credefli, domnule 
ministru, în cel mai respectuos, sincer øi profund devotament al meu.

(ss) Gustave Guillaume

Scrisoare (fr.), [Bucureøti], 11 decembrie 1934, baronul Gustave Guillaume, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Belgiei la Bucureøti, cætre Nicolae 
Titulescu, ministru de Externe al României – Muzeul Judeflean de Istorie øi 
Arheologie Prahova, nr. inv. 6.4.°37 174; copie în AFET.`
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NOTE

1 La 10 decembrie 1934, la Sesiunea extraordinaræ a Consiliului Societæflii Nafliunilor, Nicolae 
Titulescu rosteøte un discurs în care subliniazæ semnificaflia politicæ a atentatelor, relaflia dintre 
revizionism øi terorism, cerând luarea de mæsuri pentru preîntâmpinarea atentatelor øi asasinatelor 
politice – N. Titulescu, L’attentat de Marseille – Les contradictions hongroises. Procès du terrorisme 
international et du révisionisme, Paris, 1935, „L’Europe Orientale“, Janvier–Février 1935.

Dimitrie Gusti

„Am fi fericifli dacæ vom avea ræspunsul d°voastræ“

Institutul Social Român
I.S.R. 

Bucureøti, 20 iulie 1923
Calea Victoriei, 102 III

Domnule ministru, 
 În numele Institutului Social Român, væ rugæm sæ onorafli cu flinerea 
conferinflei inaugurale ciclul de prelegeri publice asupra problemelor de 
politicæ externæ, pe care Institutul îl organizeazæ pe anul 1922/1923 [sic!]. 
 Opinia publicæ româneascæ, cæreia I.S.R. îi închinæ prelegerea, væ 
cere, prin noi, sprijinul d°voastræ îndeosebi de prefluit, ca unul ce suntefli 
cel mai indicat a deschide seria prelegerilor cu expunerea, pe cât de im
portantæ, pe atât de dificilæ, asupra „Principiilor øi spiritului ultimelor 
tratate de pace“. 
 Dupæ cum væ este cunoscut, de doi ani a intrat în tradiflia Institutului 
øi în obiønuinfla publicului flinerea anualæ a unui ciclu de prelegeri publice 
asupra însemnatelor probleme de actualitate. 
 Ne permitem a adæuga cæ tratarea øtiinflificæ, adicæ cât mai metodicæ 
øi documentatæ, a acestor probleme n°a împiedicat, ci chiar a favorizat 
frecventarea prelegerilor, surprinzætor de numeroasæ øi constantæ din partea 
unui auditor atent. 
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 Prelegerile sunt stenografiate øi apoi publicate în volum; pânæ acum 
au apærut: vol. I, Noua Constituflie a României (23 de prelegeri) øi vol. II, 
Doctrinele politice (19 prelegeri). 
 Ne luæm voia a væ alætura programul prelegerilor flinute în anul 
1922/1923 øi a væ ruga sæ binevoifli a ne ræspunde dacæ suntefli dispuøi a 
vorbi în a doua jumætate a lunii noiembrie ori la începutul lunii decembrie. 

Prelegerile vor avea loc în fiecare duminecæ, orele 11 dim., în aula 
Fundafliei Carol I. 
 Am fi fericifli dacæ vom avea ræspunsul d°voastræ pânæ cel mai târziu 
la 10 septembrie. 
 Cu acest prilej, comitetul Institutului Social Român væ adreseazæ 
cele mai vii mulflumiri pentru preflioasele reviste pe care binevoifli a le 
trimite sælii noastre de lecturæ. 
 Primifli, væ rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele stime øi 
sincerei admiraflii.

(ss) Dimitrie Gusti
Preøedintele Institutului Social Român

Vicepreøedintele Academiei Române

Scrisoare, Bucureøti, 20 iulie 1923, academician Dimitrie Gusti, preøedinte al 
Institutului Social Român, 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. Corespon
denflæ, 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. 6, 
pp. 482–483.
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Dimitrie Gusti

„Toatæ admiraflia ce o port eminentei d°tale personalitæfli, repre
zentativæ pentru un neam øi un timp“

Bad Gastein, 22 septembrie [1]927

Mult stimate domnule coleg, 
Câteva rânduri din partea unui coleg de la Universitatea din 

Bucureøti – prin care îmi solicitæ insistent votul pentru alegerea de la 1 oc
tombrie – mæ fac atent øi°mi aduc noutatea cæ eøti øi d°ta printre 
candidafli. 

Dacæ n°aø fi convins cæ nu este nevoie de votul meu pentru a ieøi 
triumfætor, mi°aø întrerupe cura, care, o datæ începutæ, sunt nevoit sæ o 
urmez aici, pânæ la începutul lunii octombrie. 

Regret profund cæ nu pot avea o modestæ ocazie pentru a aræta 
toatæ admiraflia ce o port eminentei d°tale personalitæfli, reprezentativæ 
pentru un neam øi un timp. 

Primeøte, totuøi, te rog, omagiile mele cele mai cordiale pentru 
succesul repurtat la Geneva, în acele øedinfle memorabile ale Consiliului, 
pe care germanii, în ziarele lor, le numeau „hoch°dramatisch“1!

Cu cele mai distinse salutæri colegiale, al d°tale 
(ss) Dim. Gusti

Adnotare NT pe verso, pentru ræspuns: „D. Gusti. Foarte miøcat 
scrisoarea d°tale. Mulflumesc. Amiciflii. Titulescu“

Pe plic: 
S. Excellenz
Herrn Minister 
N. Titulescu
Rumänien
Bucureøti 
Ministerul de Externe
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Scrisoare, Bad Gastein, 22 septembrie 1927, academician Dimitrie Gusti, preøedinte 
al Institutului Social Român, 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. 183, pp. 762–763.

NOTE

1 Extrem de dramatice. (germ.)

Dimitrie Gusti

„Graflie d°voastræ, la Geneva, România este socotitæ ca mare 
putere!“

Vittel, 8 septembrie 1931

Mult stimate domnule Titulescu,
Nu væ pot spune emoflia cu care am citit la Casino°ul de aici 

telegrama din Geneva privitoare la realegerea d°voastræ.
Este un triumf de care trebuie sæ fie mândru øi fericit orice român!
Cæci, de mult, graflie d°voastræ, la Geneva, România este socotitæ ca 

mare putere!
Urez flærii mele ca foarte curând sæ beneficieze de privilegiul 

excepflional al autoritæflii mondiale de care væ bucurafli, punându°væ în 
fruntea conducerii ei, unde de altfel de mult trebuia sæ fifli!

Primifli, scumpe domnule Titulescu, expresia celei mai vii admiraflii 
øi regretul de a nu væ putea vedea, ca de obicei øi în acest an la Geneva, cæci 
din Vittel sunt obligat sæ mæ reîntorc la Bucureøti prin Paris øi Berlin, 
oprindu°mæ în fiecare din aceste oraøe câteva zile pentru studii.
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Arætafli, væ rog, respectuoase omagii doamnei, cu cele mai afec
tuoase øi devotate salutæri.

(ss) D. Gusti

Scrisoare, Vittel, 8 septembrie 1931, academician Dimitrie Gusti, preøedinte al 
Institutului Social Român, 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. 387, p. 1 104.

Hailé Selassié

„Înscris în inimile tuturor etiopienilor“

Relafliile dintre Etiopia øi România nu sunt de datæ recentæ. Noi 
ne°am cunoscut de foarte multæ vreme øi cunoaøterea s°a transformat de 
mult în simpatie øi prietenie. Îndeosebi, eu personal nu voi uita niciodatæ 
sprijinul curajos pe care l°am primit din partea dlui Titulescu, pe atunci 
ministru al Afacerilor Externe al României, în ziua nefericitæ când am cerut 
în fafla Ligii Nafliunilor ajutor împotriva fasciøtilor care au cotropit Etiopia.1 
„Ceea ce Titulescu a fæcut pentru poporul etiopian este înscris în inimile 
tuturor etiopienilor øi amintirea faptelor sale va træi veønic.“

Hailé Selassié, Toastul împæratului Etiopiei… la dejunul oferit de preøedintele 
Consiliului de Stat al României, Gheorghe Gheorghiu°Dej, 26 septembrie 1964, în 
„Scânteia“, 27 septembrie 1964.

NOTE

1 Ion Babici, Actions de solidarité du peuple roumain avec la lutte héroïque du peuple d’Ethiopie 
contre l’agression fasciste (1935–1936), în „Revue Roumaine d’Histoire“, tom VI, nr.2, 1967, 
pp. 257–273; N.Z. Lupu, Conflictul italo°etiopian øi problema nerecunoaøterii achizifliilor 
teritoriale obflinute prin forflæ, în Relaflii internaflionale în perioada interbelicæ, Editura Politicæ, 
Bucureøti, 1980, pp. 131–173; Idem, Ræzboiul italo°etiopian 1935–1936: mari crize ale vieflii 
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internaflionale interbelice, Editura Politicæ, 1981, 318 p.; Idem, Diplomaflia românæ øi ræzboiul 
Italiei fasciste împotriva Etiopiei, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura 
Junimea, Iaøi, 1982, pp. 204–217. În capitala Etiopiei, la Addis Abeba, figura lui Nicolae 
Titulescu continuæ sæ fie omagiatæ, de decenii, dincolo de toate confruntærile tribale, religioase 
øi politice øi de ræsturnærile de regim. În Holy Trinity Cathedral, principala bisericæ ortodoxæ 
coptæ din Addis Abeba, pe cupola impozantului edificiu a fost fixatæ, în frescæ, figura lui Nicolae 
Titulescu, ca preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor – vezi George G. Potra, Titulescu 
alæturi de sfinfli, în „Magazin Istoric“, an XXXIX, serie nouæ, nr. 11 (464), noiembrie 2005, 
pp. 63–64+2 imagini color (planøa coperta III); Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu – 
Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2008, pp. 383–386. 

Constantin Hamangiu

„Nimic nu e imposibil marelui øi strælucitului diplomat øi jurist 
N. Titulescu“

Excelenflæ øi ilustre maestre,
Nu mæ adresez strælucitului nostru ministru de la Londra, cæruia 

flara°i datoreøte atât de mult.
Mæ adresez omului de inimæ øi de sentiment, precum øi juristului 

pasionat dupæ dreptate.
Mæ vefli scuza dacæ voi fi inoportun.
Voi fi scurt.
La 1 octombrie c. devine vacant locul de preøedinte la Curtea de 

Casaflie øi… voiesc sæ fiu preøedinte!
Sunt de 12 ani consilier al acestei Curfli, dar, pe lângæ aceastæ 

vechime destul de mare, am la activul meu, ceea ce nimeni altul nu are, 
urmætoarele avantagii de ordin juridic øi cultural:

1) Sunt membru onorar al Academiei Române ales pentru (citez 
textual): „bogata øi întinsa activitate juridicæ øi pentru impulsul dat culturii 
naflionale prin însemnata donafliune de 5 milioane lei ce a°fli fæcut Academiei 
Române“.

2) Sunt autorul a o mulflime de studii øi lucræri de drept, dintre care: 
„Tratatul de drept civil român“, în 3 volume, fiecare de peste 1000 pagini 
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(în genul lui Planiol); „Codul civil adnotat cu doctrinæ øi jurisprudenflæ“, 
în 8 vol. (în genul lui Fuzier Alman) øi, acum în urmæ (1930), „Recursul 
în Casaflie øi Contenciosul Administrativ“, dupæ doctrinæ øi jurisprudenflæ, 
un mare volum de 1200 pagini.

Am indicat aci numai lucrærile pur juridice, nu øi acele de legislaflie.
Am în lucru, aproape terminat, „Doctrina Curflii de Casaflie“, în 

5 mari volume, în genul repertoriilor Dalloz.
3) Sunt autorul primului studiu dezvoltat asupra „Proprietæflii 

literare øi artistice“, fiind øi autorul legii din iunie 1923 asupra acestei 
materii.

4) Sunt fondatorul øi directorul celei mai mari øi mai occidentale 
reviste de drept din România „Pandectele Române“, care apare regulat de 
9 ani.

5) Am publicat în diferite reviste øi cærfli stræine o serie de studii 
asupra dreptului øi legislafliunii române, ultimul scris dupæ însærcinarea 
Ministerului de Externe øi publicat în limba englezæ în marele volum de 
legislaflie comparatæ: „The Lawyers Directory 1930“, ce apare de 48 de ani 
în Philadelphia, pe care°l putefli gæsi la orice legaflie sau consulat american 
sau englez. 

Lupta pentru locul de preøedinte, vacant la 1 octombrie, este mare, 
mai ales cæ intræ în joc øi elementul politic. 

Nu cred însæ cæ se poate trece aøa de uøor peste drepturile mele øi 
peste „bogata øi întinsa mea activitate juridicæ“, dupæ cum recunoaøte 
Academia Românæ.

Øi acum, de ce mæ adresez dvs.? Øtiu cæ dorinfla øi cuvântul dvs. 
cætre dl prim°ministru sunt hotærâtoare. De asemenea, dl Maniu1, în 
Consiliul de Miniøtri, unde se va hotærî numirea de preøedinte la Casaflie, 
are cuvântul decisiv. dvs., ocazional, fie întâlnind pe dl Maniu, fie 
scriindu°i, afli putea sæ°i cerefli aceasta, øi sunt sigur cæ el væ va asculta, mai 
ales cæ ar face un act de dreptate øi de apreciere justæ a rarei mele activitæfli 
juridice. 

Termin scrisoarea. Las totul aprecierii dvs. suverane de a face 
tot ceea ce e posibil. Dar, cum l’impossible n’est pas français2, tot aøa cred 
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cæ nimic nu e imposibil marelui øi strælucitului diplomat øi jurist N. 
Titulescu.

Cu cele mai alese sentimente
(ss) C. Hamangiu

Bucureøti, Calea Moøilor 99. Iunie 14/[1]930

Scrisoare, Bucureøti, 14 iunie 1930, juristul Constantin Hamangiu 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°di
plomaticæ. 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. 321, pp. 994–996.

NOTE

1 Iuliu Maniu (1873–1953). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri la acea datæ (13 iunie–10 
octombrie 1930).

2 Imposibilul nu este francez. (fr.)

Constantin Hamangiu

„fiara noastræ nu poate ieøi decât înælflatæ, prin aceste rare 
øi strælucite manifestæri intelectuale ale unui român“

 Excelenflæ øi ilustre maestre 
 În prim loc, dafli°mi voie de a væ exprima felicitærile mele cele mai 
entuziaste pentru marele succes ce afli avut la celebra Universitate din 
Cambridge1. Øi cu aceastæ ocazie, ca øi cu ocazia conferinflei ce afli flinut la 
Berlin2, flara noastræ nu poate ieøi decât înælflatæ, prin aceste rare øi strælucite 
manifestæri intelectuale ale unui român. 

Profit de aceastæ împrejurare pentru a væ trimite felicitæri øi cu 
prilejul zilei numelui dvs.  
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 În scrisoarea ce v°am trimis astæ varæ la Geneva, væ rugam sæ°mi 
trimitefli un articol sau un studiu pentru caietul 1 din ianuarie 1931 al 
revistei mele „Pandectele române“, care intræ în al 10°a an de neîntreruptæ 
apariflie. Cunoaøtefli, desigur, revista fondatæ de mine acum zece ani, 
deoarece vi se trimite la Minister, la Legafliune. E o publicafliune occidentalæ, 
care meritæ atenfliunea unui articol de°al dvs.  
 Afli putea sæ°mi trimitefli, în acest scop, fie conferinfla pronunflatæ la 
Cambridge, fie pe aceea pronunflatæ la Berlin (se poate publica øi în textul 
francez). Acest caiet 1 va fi un caiet excepflional, publicând øi articole de ale 
celor mai strælucifli profesori universitari din Franfla øi Italia. 
 Sunt încredinflat cæ nu mæ vefli uita.  
 Cu cele mai alese øi devotate sentimente 

(ss) C. Hamangiu
Consilier la Înalta Curte de Casaflie

Membru onorar al Academiei Române

Bucureøti, 29 nov. [1]930

Scrisoare, Bucureøti, 29 noiembrie 1930, Constantin Hamangiu, jurist, 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. 353, p. 1 050.

NOTE

1 La 19 noiembrie 1930, Nicolae Titulescu a flinut la Cambridge conferinfla despre Progresul 
ideii de pace.

2 Conferinfla despre Dinamica pæcii, flinutæ de Nicolae Titulescu în Reichstag, la 6 mai 
1929.
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Hassan Bey

„Poporul nostru nu poate decât sæ væ fie recunoscætor“

Este pentru noi o adeværatæ bucurie de a putea prezenta Excelenflei 
Voastre, în numele Grupului naflional turc, felicitærile cele mai cælduroase 
pentru semnarea Pactului de Înflelegere Balcanicæ, în care nu numai cele 
patru flæri ale noastre, ci øi toate nafliunile balcanice færæ excepflie, trebuie sæ 
vadæ un nou øi solid gaj de liniøte comunæ.

Îndeplinind aceastæ operæ grandioasæ, pentru care poporul nostru 
nu poate decât sæ væ fie recunoscætor, afli dat dezminflirea cea mai ræsunætoare 
spiritelor neîncrezætoare, care persistau a nu vedea pânæ acum în modestele 
noastre sforflæri decât un idealism istoric puflin susceptibil de a fi realizat. 
Aceste sforflæri, grupurile noastre naflionale le°au desfæøurat de patru ani 
încoace færæ întrerupere øi ele nu vor înceta de a le continua în viitor, pânæ 
când idealul lor, adicæ unirea øi fraternizarea popoarelor balcanice, va fi pe 
deplin înfæptuit.

Telegramæ, Ankara, februarie 1934, Hassan Bey cætre Nicolae Titulescu, în numele 
Grupului turc pentru Conferinfla Balcanicæ, în „Universul“, 15 februarie 1934.

Arthur Henderson

„Nu avem niciun motiv sæ modificæm sistemul actual“

Adunarea va recunoaøte færæ îndoialæ cæ postul de preøedinte este o 
funcfliune pentru care alegerea trebuie sæ se facæ în persoana cea mai califi
catæ, în afaræ de orice consideraflii de naflionalitate øi cæ talentul personal 
este prima calitate de care trebuie sæ se flinæ socotealæ.

Nu este locul acum sæ aducem vreo schimbare în regulile dupæ care 
se face actualmente alegerea preøedintelui.

Færæ a voi sæ critic câtuøi de puflin pe preøedinflii din anii trecufli, 
trebuie sæ spun cæ dacæ metoda în vigoare ne permite sæ avem ca preøedinte 
pe d. Titulescu, nu avem niciun motiv sæ modificæm sistemul actual.
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Arthur Henderson, Discurs rostit de…, ministrul de Externe al Marii Britanii, în 
Adunarea Societæflii Nafliunilor, în legæturæ cu ameliorarea lucrærilor Adunærii, 
Geneva, 1 octombrie 1930, în „Universul“, 3 octombrie 1930.

Charles Henry

„Dupæ patru zile a murit“

S°a vorbit mult despre destinele extraordinare. Cred mai curând cæ 
e vorba de destinul oamenilor de a deveni într°o bunæ zi cæpitani de vas, 
purtând la înælflime, împotriva furtunilor, pavilionul flærii lor, øi cæ geniul 
lor, mai puternic decât furtuna, triumfæ asupra tuturor vicisitudinilor. 
Titulescu! Îl væd øi acum pæøind cu înfæfliøarea lui juvenilæ, înalt, cu figura 
lui atât de græitoare øi de aparte, strælucitoare de inteligenflæ. Îi plæcea sæ 
surâdæ întâmpinându°te cu acea graflie încântætoare caracteristicæ românilor. 
Îl întâlnisem la Geneva în timpul lucrærilor Ligii Nafliunilor, unde eram 
colaboratorul preøedinflilor Paul Painlevé øi Édouard Herriot. Titulescu 
mi°a arætat încredere øi simpatie. Øi cred cæ nu existæ o mai mare favoare a 
destinului decât sæ træieøti în preajma marilor spirite ale secolului – Einstein, 
Paul Valéry, doamna Curie1, Titulescu. Painlevé øi Herriot îi spuneau 
simplu: Titus.

Îmi amintesc cariera lui diplomaticæ: ambasador la Londra timp de 
cinci ani, reprezentant al României la Liga Nafliunilor øi la Comisia 
Internaflionalæ de Cooperare Intelectualæ2, animator al Micii Înflelegeri 
împreunæ cu Elena Væcærescu. Titulescu era unul dintre cei mai desævârøifli 
partizani ai menflinerii pæcii, ameninflate atunci de hitlerism. Titulescu, 
spirit european, vedea cu claritate acest pericol. Politica lui se baza pe Mica 
Înflelegere aliatæ cu Franfla øi pe prietenia cu Uniunea Sovieticæ. Aceastæ a 
doua laturæ a politicii sale întâmpina pe atunci opoziflii în România.

Cum se întâmplæ adesea marilor cetæfleni, cum i s°a întâmplat lui 
Demostene, Titulescu a fost alungat de la putere, unde prezenfla lui ar fi 
fost atât de utilæ. Oamenii de stat nu pæreau sæ înfleleagæ pe vremea aceea 
cæ trebuiau sæ înfrunte „cea mai mare epidemie mentalæ care s°a manifestat 
din Evul Mediu încoace“. Titulescu a înfleles acest lucru… A venit sæ mæ 
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vadæ la Paris în 1939. Cu acel prilej øi°a exprimat din nou pærerea cæ toate 
popoarele ameninflate de fascism trebuiau sæ se uneascæ, sæ se înarmeze, sæ 
se alieze.

„Sunt sætul sæ joc rolul Casandrei, m°am sæturat sæ trec drept nebun, 
îmi spunea atunci Titulescu. Dar te autorizez sæ comunici din partea mea 
autoritæflilor franceze sæ semneze de urgenflæ pactul franco°sovietic.“

În primævara anului 1941 locuia într°un hotel la Cannes. Mi°a 
telefonat de acolo la St. Jean Cap Ferrat, invitându°mæ sæ°l vizitez de 
urgenflæ. Deøi nu prea existau mijloace de transport øi eram extrem de 
ocupat, m°am dus sæ°l væd: dormitând pe jumætate, mi°a vorbit cu greu, 
absent. Din discreflie, am scurtat vizita. Dupæ patru zile a murit… Mai 
târziu, doamna Titulescu mi°a scris: „Am gæsit în carnetul soflului meu 
aceste rânduri: «Charles Henry a venit sæ mæ vadæ øi m°a privit cum priveøti 
pe cineva pe care nu°l vei mai revedea niciodatæ»“.

Amintirea lui Titulescu este de o pregnanflæ covârøitoare. Pânæ la 
sfârøitul vieflii, inteligenfla acestui mare om a strælucit cu nestinsæ putere.

Charles Henry, Un om politic clarvæzætor, în „Lumea“, an IV, nr. 11 (125), 
10 martie 1966, pp. 22–23.

NOTE

1 Maria Skłodowska°Curie (1867–1934). Savantæ polonezæ. Dublu laureatæ a Premiului 
Nobel: fizicæ (1903) øi chimie (1911).

2 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.
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Édouard Herriot

„Vom vorbi despre draga Românie“

Camera Deputaflilor

Paris, 29 mai 1924
 
 Dragul meu Titulescu,  
 Îfli mulflumesc pentru afectuoasa scrisoare care mi°a parvenit doar 
astæzi, la reîntoarcerea mea de la Lyon1. Mulflumirile tale îmi sunt foarte 
preflioase. Voi încerca sæ nu decepflionez aceastæ mare atenflie, servind în 
acelaøi timp Franfla. Criza nu s°a sfârøit. Poate rezerva surprize. Dacæ voi fi 
învestit2, sper sæ înfleleg bine poporul englez, cæruia îi apreciez loialitatea. 
Vom încerca sæ fim inteligenfli; øtii mai bine ca oricine ce vrea sæ însemne 
acest lucru. 
 Te voi vedea3 deci fie la Londra, fie la Paris. Vom vorbi despre 
draga Românie.  
 Omagiile mele doamnei Titulescu.

Cu afecfliune,
(ss) E. Herriot

Scrisoare (fr.), Paris, 29 mai 1924, Édouard Herriot, deputat francez, 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:40.

NOTE

1 Édouard Herriot a fost primar al oraøului Lyon (din 1905 pânæ la moarte, cu excepflia 
perioadei celui de°al Doilea Ræzboi Mondial).

2 În perioada 14 iunie 1924–17 aprilie 1925, Édouard Herriot a avut demnitatea de 
prim°ministru øi ministru de Externe.

3 Vezi Nicolae Raicoviceanu, Rolul ce a jucat, în 1924, N. Titulescu în politica de apropiere 
dintre Anglia øi Franfla, în Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mærturiile unei prietenii, 
culegere de documente alcætuitæ de Emil Pæunescu, Nicolae Petrescu, George G. Potra, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, pp. 42–48.
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Édouard Herriot

„Politicæ în stil mare“

Acest ministru al unei flæri mici face politicæ în stil mare. […].
Ce om uimitor! În politica externæ e îmbarcat pe o firavæ luntriøoaræ 

pe care o conduce ca pe un vapor mare; în politica internæ stæ cælare pe o 
scânduræ putrezitæ cæreia pânæ la urmæ îi dæ o stabilitate de stâncæ. Ce om 
uimitor!

Geneviève Tabouis, 20 de ani de tensiune diplomaticæ, Editura Politicæ, Bucureøti, 

1965, p. 154.

Édouard Herriot

„Nu va avea niciodatæ pereche“

Om uimitor, care nu a avut øi nu va avea niciodatæ pereche.

Geneviève Tabouis, La 25 de ani de la moartea lui N. Titulescu. Un om uimitor, în 

„Scânteia“, 16 martie 1966.

Frederick Cyril Nugent Hicks

„Însuøiri înfæptuitoare“

Excelenflæ,
Sanctitatea Voastræ,
Mulflumesc dlui ministru Titulescu pentru generoasa ospitali

tate, pentru admirabilele cuvinte în care a interpretat vizita noastræ în 
România.
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D°Sa este acela care, prin strælucitele sale însuøiri înfæptuitoare, a 
contribuit cel mai mult la întærirea legæturilor dintre Anglia øi România øi 
la stabilirea unei amiciflii durabile între cele douæ flæri.

Frederick Cyril Nugent Hicks, Cuvântarea Preaînaltului reverend…, episcop de 
Lincoln, la dejunul oferit la Ministerul Afacerilor Stræine în onoarea delegafliei de 
înalfli prelafli øi profesori universitari anglicani, participanfli la conferinfla bisericeascæ 
anglicano°ortodoxæ, Bucureøti, 9 iunie 1935, în „Universul“, 11 iunie 1935.

Constantin Hiott

„Întreaga mea admiraflie pentru frumoasa operæ de apærare 
a marilor interese ale flærii“

Casa M.S. Regelui
Cabinetul Ministrului

[Bucureøti], 17 ianuarie 1926

Stimate domnule ministru, 
Væ pândeam întoarcerea în Europa pentru a væ scrie ca sæ vi°l 

recomand pe fiul meu1, care a fost numit în subordinea dumneavoastræ. 
Este încântat, la fel ca øi mine. Øtiu cæ va face tot ce°i va sta în putinflæ 
pentru a væ mulflumi øi sper sæ reuøeascæ. Din nefericire, încæ de la început 
a apærut un uøor obstacol.

Iatæ despre ce e vorba. Fiul meu a contractat în timpul ræzboiului 
un reumatism, care l°a fæcut sæ sufere foarte mult, øi de care credea cæ a 
scæpat. Dar iatæ cæ a reapærut. Medicul care l°a examinat la Paris i°a cerut 
categoric sæ pæræseascæ Londra pentru moment øi, timp de douæ luni, sæ se 
trateze mai întâi la Paris øi apoi, poate, în altæ parte. Cum nu a cutezat a vi 
se adresa direct, mæ adresez în locul lui cu rugæmintea sæ°i acordafli un 
concediu de 60 de zile, pentru a merge sæ se trateze serios în altæ parte 
decât la Londra. Sper cæ nu sunt nelalocul meu, stimate domnule ministru. 
Considerafli cæ væ vorbeøte un tatæ: este vorba de sænætatea copilului sæu. 
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Nu aø vrea sæ închei færæ a væ exprima întreaga mea admiraflie pentru 
frumoasa operæ de apærare a marilor interese ale flærii, pe care o împlinifli în 
mod strælucit øi atât de patriotic de câfliva ani încoace. 

La revedere, stimate domnule ministru. Trebuie sæ væ mulflumesc 
anticipat?

Primifli, væ rog, asigurarea sentimentelor mele cordiale øi devotate.
(ss) C. Hiott

Scrisoare (fr.), [Bucureøti], 17 ianuarie 1926, Constantin Hiott, ministru al Curflii 
Regale, 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. 121, pp. 681–682.

NOTE

1 Constantin Dinu Hiott (1896–m.?). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în drept al 
Universitæflii din Iaøi. Grade diplomatice: ataøat de legaflie (1921); secretar de legaflie cls. III 
(1923); secretar de legaflie 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). Secretar general 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). Însærcinat cu 
afaceri la Bratislava (15 septembrie 1939–1 martie 1940). Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar la Vichy (15 octombrie 1940–1 octombrie 1944).
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Constantin Hiott

„Felicitærile mele pentru succesele dumneavoastræ, care sunt 
totodatæ øi ale noastre, de la Londra, Geneva øi Paris“

Casa M.S. Regelui
Cabinetul Ministrului

 
 [Bucureøti], 29 decembrie 1926

Stimate domnule ministru,
Domnul Laptew are amabilitatea de a væ transmite aceste rânduri. 

Ar fi oare nepotrivit sæ væ cer un concediu de trei sæptæmâni pentru fiul 
meu, pe care va veni sæ°l petreacæ împreunæ cu familia, dupæ 15 ianuarie? 
Nu îndræzneøte sæ vi°l cearæ el însuøi. Væ mulflumesc anticipat, dacæ i°l vefli 
putea acorda. Profit de apropierea Anului Nou pentru a væ adresa cele mai 
bune uræri de Anul Nou. Adaug felicitærile mele pentru succesele dumnea
voastræ, care sunt totodatæ øi ale noastre, de la Londra, Geneva øi Paris, 
unde sper cæ deznodæmântul ultimei noastre confruntæri cu ungurii, pe 
care o conducefli cu atâta mæiestrie, se va întoarce în defavoarea adversarilor 
noøtri, era gata°gata sæ spun duømanii noøtri, dacæ ar fi sæ mæ iau dupæ 
atitudinea lor.

De pe aici, ce sæ væ spun: sfârøim anul foarte îngrijorafli øi ne 
întrebæm ce ne va aduce 1927!

Am aflat de la fiul meu cæ doamna Titulescu a fost suferindæ, dar 
am primit cu bucurie vestea cæ la ora actualæ se simte bine.

Binevoifli, væ rog, stimate domnule ministru, a°i prezenta omagiile 
mele respectuoase øi primifli expresia sentimentelor mele cele mai sincere.

(ss) C. Hiott

Scrisoare (fr.), [Bucureøti], 29 decembrie 1926, Constantin Hiott, ministru al 
Curflii Regale, 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 
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Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 150, pp. 718–719.

Adolf Hitler

„România […] a fost dusæ pe cæi absolut greøite de dl Titulescu“

[…] Führerul ia apoi cuvântul, arætând pe larg motivele de nemul
flumire ale Reichului cu politica de pânæ acum a României, care a fost dusæ 
pe cæi absolut greøite de dl Titulescu øi apoi continuatæ de succesorii sæi. 
Aratæ cæ primirea garanfliei anglo°franceze în aprilie 1939 a fost consideratæ 
de Reich ca un joc politic menit sæ încercuiascæ Germania øi sæ°i creeze 
dificultæfli cu Rusia, menflinând suspiciunea cæ Reichul ar avea intenflii 
agresive în Sud°Est. Cu acest prilej, Führerul afirmæ în mod solemn, ceea 
ce spusese în 1938 øi M.S. Regelui, cæ Germania nu are nicio revendicare 
de ordin politic sau teritorial contra României øi cæ, din contræ, este inte
resatæ ca ea sæ fie puternicæ øi prosperæ, pentru ca legæturile economice ce 
le are cu Reichul sæ poatæ fi cât mai folositoare ambelor pærfli. Führerul îøi 
aratæ nemulflumirea cæ România nu a reacflionat mai puternic la intriga 
englezæ din martie 1939, când s°a publicat øtirea pretinsului ultimatum 
german cætre România. D°Sa crede cæ dacæ România nu fæcea toate aceste 
greøeli i s°ar fi putut evita unele din amæræciunile de acum. Dezvoltæ pe 
larg ideile sale despre jocul perfid al Angliei de a da garanflii ce nu pot fi 
flinute, numai în scopul de a atrage în ræzboi contra Germaniei un numær 
cât mai mare de state. Face un istoric al conflictului germano°polon øi 
germano°anglo°francez, arætând cæ în repetate rânduri a dat dovadæ de 
spirit împæciuitor øi moderafliune, de curând încæ prin discursul sæu în 
Reichstag din 19 iulie 1940. Afirmæ cæ Anglia va fi înfrântæ, cæci Germania 
are astæzi nu numai o necontestatæ superioritate militaræ øi în special 
aviaticæ, dar øi superioritatea economicæ, ea putând, la rândul ei, bloca 
Marea Britanie.

Führerul spune cæ deoarece România, prin organul guvernului sæu, 
i°a cerut un sfat, îl va da cu francheflæ. D°Sa crede cæ România va trebui în 
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primul rând sæ se înfleleagæ prin tratative directe cu Ungaria øi Bulgaria 
asupra diferendelor teritoriale cu aceøti vecini, øi anume chiar acum. 
România trebuie sæ facæ acest lucru în interesul menflinerii pæcii în Sud°Est 
øi Balcani, cæci cel mai mic conflict în aceste regiuni riscæ sæ degenereze 
într°un ræzboi „al fiecæruia contra tuturora“, cæci Balcanii sunt „un butoi 
cu praf de puøcæ“. Recomandæ øi un schimb de populaflii øi ar vedea chiar 
øi un eventual plebiscit sub controlul a douæ state neutre, de exemplu: 
Italia øi Spania.

Refuzæ însæ un arbitraj, cæci îøi aduce aminte cæ a mai arbitrat odatæ 
într°o chestiune ungureascæ øi n°a avut decât neplæceri de la unguri în 
urma acestui arbitraj. (Cred cæ a fæcut aluzie la arbitrajul de la Viena din 
1939 în chestiunea fixærii graniflei slovaco°ungare).

Odatæ chestiunile teritoriale eliminate, România devine o flaræ mai 
consolidatæ øi prezintæ deci pentru Reich un interes economic deosebit. 
Acest interes îi dæ justificarea sæ se gândeascæ la o garantare teritorialæ, dacæ 
România ar justifica aceasta prin legæturi economico°comerciale cu Reichul 
pe o duratæ de 10–15 ani, nu ca tratatele de pânæ acum ce trebuiau revizuite 
la fiecare 3–4 luni. Dezvoltæ pe larg beneficiile reciproce dintr°o asemenea 
fixare pe termen mai lung a preflurilor, tarifelor vamale etc., care ar permite 
ambelor pærfli contractante sæ°øi facæ un program economic de urmat timp 
mai îndelungat øi le°ar feri de fluctuafliuni valutare sau de prefluri.

Führerul terminæ arætând cæ în condifliunile de mai sus ar vedea cu 
ochi buni o garanflie teritorialæ datæ României de mai multe puteri, mai cu 
seamæ de Germania øi Italia, dar ar accepta, eventual, ca numai Germania 
sæ dea o asemenea garanflie. Afirmæ cu tærie cæ o lume întreagæ va øti sæ 
respecte o garanflie germanæ. […]

Ion Gigurtu øi Mihail Manoilescu, Rezumatul convorbirilor româno°germane de 
la Berghof (de partea germanæ: Adolf Hitler, cancelar; Joachim von Ribbentrop, 
ministru de Externe; Wilhelm Fabricius, ministrul Germaniei la Bucureøti; de 
partea românæ: Ion Gigurtu, prim°ministru; Mihail Manoilescu, ministru de 
Externe; Alexandru Romalo, ministrul României la Berlin) din ziua de 26 iulie 
1940, orele 16–19 – AMAE, Fond 71/Germania, vol. 79, ff. 242–246; apud 
Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Univers Enciclopedic, Bucureøti, 1999, 
pp. 41–42.
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Adolf Hitler

„Ministrul de Externe al României a jucat un rol extrem de 
nefericit pentru viitorul flærii sale“

[…] Führerul a ræspuns cæ este dificil sæ dea un astfel de sfat øi 
înainte de toate a definit astfel interesele germane în România: se imputæ 
Germaniei în mod frecvent interese politice într°o zonæ în care ea nu are 
astfel de interese øi nu poate sæ le aibæ. Parisul øi Londra au fæcut astfel de 
acuzaflii pentru a mobiliza flærile interesate împotriva Germaniei. O ade
væratæ manie de acuzaflii false a fost declanøatæ øi ea a fost susflinutæ mulfli 
ani în România de aøa°numita politicæ a lui Titulescu. Ministrul de Externe 
al României a jucat un rol extrem de nefericit pentru viitorul flærii sale, 
pentru cæ era clar cæ starea de lucruri stabilitæ în 1919 era intolerabilæ pe 
termen lung øi cæ, esenflial, interesele reale ale Germaniei se vor afirma. 
Numai Germania, totuøi, este sincer interesatæ în România, în timp ce 
Anglia øi Franfla pur øi simplu folosesc aceastæ flaræ pentru propriile lor 
scopuri, ca un pion în politica de putere. Færæ Germania nu poate exista o 
piaflæ europeanæ echilibratæ. Reichul german nu este numai un furnizor 
important – mai sunt øi alte flæri –, dar are øi o mare importanflæ în calitate 
de consumator. Ea este nu numai dornicæ de export, dar øi sæ°øi satisfacæ 
propriile necesitæfli. De aceea, Germania reprezintæ singurul factor eco
nomic de valoare pentru România øi flærile balcanice. Acest element a fost 
trecut cu vederea, atât de Titulescu, cât øi de Gafencu. […]

Ion Gigurtu øi Mihail Manoilescu, Notæ asupra convorbirii dintre Adolf Hitler, 
cancelarul Reichului, øi primul°ministru român, Ion Gigurtu, la Berghof (de partea 
germanæ: Adolf Hitler, cancelar; Joachim von Ribbentrop, ministru de Externe; 
Wilhelm Fabricius, ministrul Germaniei la Bucureøti; de partea românæ: Ion 
Gigurtu, prim°ministru; Mihail Manoilescu, ministru de Externe; Alexandru 
Romalo, ministrul României la Berlin) din ziua de 26 iulie 1940 – DGFP, vol. X, 
doc. nr. 234, pp. 307–316 (varianta originalæ în ADAP, Seria D, vol. X, pp. 252–
259); apud Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Univers Enciclopedic, Bucureøti, 
1999, pp. 48–49.
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Marcel Désiré Hoden

„Væ forflez în numele prieteniei øi, bineînfleles, al interesului 
României øi al Societæflii Nafliunilor“

Societatea Nafliunilor                                                        Liga Nafliunilor

Geneva, 19 august 1924

Stimate domnule ministru,
Sunt, iatæ, douæ zile de când tot amân clipa în care sæ væ scriu aceastæ 

scrisoare, deøi ideile mele sunt foarte clare în privinfla ræspunsului ce vi°l 
datorez.

Am fost foarte supærat øi, alæturi de mine, tofli prietenii dumneavoastræ 
de la Secretariat, când am aflat cæ væ simflifli foarte obosit. M°am gândit 
atunci cæ reuniunea de la Londra1 a fost pentru dumneavoastræ prilejul 
unui nou surmenaj, pentru cæ væ este cu neputinflæ a væ ocupa de o chestiune 
færæ sæ væ dedicafli ei cu trup øi suflet. Mai cunosc însæ, pe de altæ parte, færæ 
a vorbi despre sentimentele ce avefli pentru flara dumneavoastræ, viul interes 
øi puternica simpatie ce le nutrifli pentru Societatea Nafliunilor, unde, de la 
prima dumneavoastræ trecere prin Geneva, afli øtiut a aøeza România pe un 
loc important. Pentru aceste motive øi cu riscul de a væ pærea un prieten 
nemilos, nu voi insista prea mult pe lângæ dumneavoastræ pentru a væ 
determina sæ pæræsifli la 30 august paradisul de la Engadine øi sæ venifli 
pentru a væ relua locul printre delegaflii la Adunarea Societæflii Nafliunilor.

Mi se spune cæ este probabil ca domnul Duca în persoanæ sæ vinæ 
anul acesta pentru a asista la lucrærile Adunærii. Ne bucuræm de pe°acum 
pentru utilitatea prezenflei sale, atât pentru România cât øi pentru Societatea 
Nafliunilor. Dar, dupæ pærerea mea, prezenfla domnului Duca nu°øi va avea 
întreaga valoare decât dacæ°i vefli fi alæturi øi îi vefli aduce în sprijin 
cunoaøterea mediului øi a oamenilor. Aø mai adæuga cæ o chestiune impor
tantæ, chiar gravæ, va domina în acest an dezbaterile de la Geneva. Mæ refer 
la chestiunea armamentelor, privitæ sub aspectul securitæflii. Este o chestiune 
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pe care o cunoaøtefli bine øi pentru a cærei soluflionare concursul dum
neavoastræ va fi extrem de preflios. Øtifli cæ prim°miniøtrii Franflei øi Marii 
Britanii vor veni la Geneva la începutul Adunærii. Îi cunoaøtefli pe amândoi 
pentru cæ suntefli ministru la Londra øi oaspetele favorit al salonului 
Brisson.

Domnii MacDonald øi Herriot nu vor ræmâne probabil la Geneva 
dincolo de 8 septembrie. În aceste condiflii, cred cæ prezenfla dumneavoastræ 
la Geneva în prima jumætate a lunii septembrie este indispensabilæ.2 Nu væ 
putefli închipui ce dezamægire ar fi pentru noi, øi vorbesc în numele prie
tenilor dumneavoastræ de la Secretariat, pe care i°am consultat, dacæ nu væ 
vom vedea la 1 septembrie în fotoliul dumneavoastræ de la Societate.3

Îmi cer scuze din nou pentru cæ væ forflez în numele prieteniei øi, 
bineînfleles, al interesului României øi al Societæflii Nafliunilor. Contæm 
însæ tofli pe faptul cæ væ vom vedea în curând.

Credefli, væ rog, stimate domnule ministru, în sentimentele mele 
afectuos devotate.

(ss) Marcel Hoden

Domnului Nicolae Titulescu
Hotel Suvretta
Saint°Moritz

Scrisoare (fr.), Geneva, 19 august 1924, Marcel Désiré Hoden, înalt funcflionar la 
Secretariatul 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 Boriceanu, Cristina Pæiuøan, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 45, pp. 558–559.

NOTE

1 În perioada 16 iulie–16 august 1924, la Londra s°a desfæøurat Conferinfla internaflionalæ în 
domeniul reparafliilor de ræzboi (Planul Dawes). Nicolae Titulescu a condus delegaflia românæ la 
aceastæ conferinflæ. A desfæøurat o amplæ acfliune pregætitoare, de informare øi documentare, de 
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elaborare a documentelor fundamentând punctul de vedere românesc, a susflinut activ øi a apærat 
viguros interesele româneøti.

2 La 1 aprilie 1924, Nicolae Titulescu a fost numit delegate permanent al României la 
Societatea Nafliunilor.

3 În ciuda problemelor de sænætate, Nicolae Titulescu va participa în septembrie 1924 la 
lucræriile Societæflii Nafliunilor. La 25 septembrie 1924, Nicolae Titulescu avea sæ expunæ la 
Geneva, la cea de a V°a sesiune a Adunærii Societæflii Nafliunilor, în Comisia a III°a (reducerea 
armamentelor), punctul de vedere al României.

Alex. Hodoø

„N°are specialitatea gesturilor de curaj. Nu mânuieøte spada, 
ci împunge cu acul“

A circulat odatæ prin lume o vorbæ cu tâlc: idolii se ridicæ prin alflii 
øi cad prin ei înøiøi. E adeværat. Nimeni nu contribuie cu mai multæ osârdie 
la risipirea unei legende, decât chiar beneficiarul ei. Cazul dlui N. Titulescu 
vine sæ confirme încæ o datæ aceastæ ciudatæ pornire de autofagie. Ce°øi face 
omul singur, nici Dumnezeu nu mai drege…

D. N. Titulescu, dupæ propria sa mærturisire, de care nu se mai 
simflea nevoie, s°a arætat a fi, ca tofli ceilalfli muritori, o persoanæ cu defecte 
øi însuøiri. Asupra celor dintâi eram cu toflii de acord. Øtiam, de pildæ, cæ 
fostul învæflæcel al ræposatului Take Ionescu nu°i prea cruflætor cu banul 
statului, cæ°i place sæ træiascæ în mijlocul unei opulenfle de maharadjah øi cæ 
sutele de milioane ridicate din tezaurul public au curs printre degetele lui 
ca nisipul în mâna nevinovatæ a copiilor, care se joacæ veseli pe plaja de la 
Lido. Cu o dezinvolturæ de surâzætoare ingenuæ, d. N. Titulescu îndemna 
pe cei ræmaøi acasæ sæ consume mæmæligæ cu ceapæ, dar sæ nu i se taie 
cumva dumisale porflia de icre negre aduse cu avionul øi tainul de øampanie 
franfluzeascæ… Tot astfel, nimeni nu°øi fæcea iluzia cæ d. N. Titulescu ar 
putea, în vreo împrejurare oarecare, sæ aibæ ceea ce se cheamæ o atitudine 
bærbæteascæ. Trimisul nostru la Geneva, la Bad Gastein øi la St.°Moritz 
n°are specialitatea gesturilor de curaj. Nu poartæ panaøi, ci flanelæ. Nu 
mânuieøte spada, ci împunge cu acul. Se îmbracæ la croitori pentru domni, 
dar glasul acestui manechin împodobit cu eleganflæ se ridicæ pânæ la cel mai 
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autentic diapazon feminin. D. N. Titulescu are nervi – øi încæ foarte des! – 
dar n°are muøchi. N°are oase, are cartilagii. 

Are unghii, dar n°are pumni. Nu strânge în brafle, ci pupæ. Nu 
strigæ, flipæ. A dovedit, câteodatæ, cæ are inimæ de aur: întrefline dupæ el o 
armatæ de parazifli. N°a fost, însæ, niciodatæ un caracter de bronz… A jurat 
iubire eternæ tuturor øefilor de guvern din România øi i°a pæræsit pe rând, 
pe tofli, cu surâsul pe buze.

Cusururile acestea erau, deopotrivæ, cunoscute øi iertate. Românii 
ziceau: are multe caprifluri Titulescu øi ne costæ cam scump, dar ce°i al lui, 
e al lui. Oltean deøtept øi cu meøteøug la vorbæ! Nimeni n°ar fi putut sæ 
piardæ cu atâta strælucire, ca el, faimosul proces al optanflilor, pe care, ca 
avocaflii meøteri de la tribunal, l°a lungit cât a putut. Inteligenflæ, talent… 
Iatæ însuøirile pe care lumea i le°a atribuit cu dærnicie dlui N. Titulescu, în 
deplina convingere cæ i°au fost puse în leagæn de ursitoare. E drept cæ, 
pentru a întrefline iluzia, au intervenit tot soiul de efecte luminoase, farduri 
øi dresuri folosite cu dichis. O armatæ de gazetari stræini, væ închipuifli cæ 
nu de amorul artei, a fost mobilizatæ sæ facæ atmosferæ vedetei. La Bucureøti, 
de asemenea, confraflii noøtri bine instruifli în acest scop întreflineau o 
atmosferæ de admiraflie, cu gura cæscatæ øi cu mâna întinsæ, în jurul gene
rosului îndrumætor al politicii externe româneøti. Fiecare întrevedere era 
istoricæ. Fiecare plimbare un triumf diplomatic. Fiecare silabæ o frânturæ 
de genialitate… Iar noi, care încercam sæ coborâm pe terenul realitæflii 
româneøti aceastæ euforie de superlative gras subvenflionate, eram împie
dicafli sæ vorbim. Pe cei care îl læudau, d. N. Titulescu îi ræsplætea regeøte. 
(Nu din caseta sa particularæ, desigur). În schimb, cerea guvernului, cu 
scene de isterie øi bætæi muiereøti din picior, sæ punæ cæluø la guræ celor care 
îndræzneau sæ°i scoatæ la luminæ erorile. Scriitorul acestor rânduri are un 
volum întreg de articole despre actualul candidat la alegerile din Olt, pe 
care Cenzura de pe vremuri nu le°a læsat sæ aparæ. Numai unul a væzut 
lumina tiparului, dupæ ce am recurs la o vorbire cu aluzii, înlocuind numele 
de familie al dlui N. Titulescu printr°o poreclæ ciugulitæ din Caragiale. 
I°am spus: „nepotul lui Farfuride“. Noroc cæ cititorii l°au ghicit.

*
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Ei bine, nepotul lui Farfuride s°a întors în flaræ. E în campanie 
electoralæ, ca tot românul care se respectæ; scrie articole la gazetæ; a intrat 
în polemicæ færæ sæ mai fie apærat de creionul roøu al dlui colonel Hotineanu; 
dæ læmuriri øi primeøte riposte; se scuzæ, se acuzæ øi se recuzæ; a coborât în 
pragul arenei øi lumea îl vede de°aproape, færæ avantajele distanflei; uriaøul 
de pe afiøele colorate nu mai pæcæleøte pe nimeni, pentru cæ acum trebuie 
sæ se ia la trântæ cu luptætori în carne øi°n oase…

Aøa da!
Dar, iatæ cæ, dispærând prestigiul depærtærii o datæ cu tæmbælæul 

reclamei, d. N. Titulescu apare, nici mai mult, nici mai puflin, decât aøa 
cum este. A fost de ajuns o singuræ încercare de stil øi compoziflie, pagina 
publicatæ în ziarul „Universul“ øi intitulatæ Eu øi Garda de Fier, pentru ca 
vælul vræjit sæ cadæ brusc øi adeværul brutal sæ se arate în toatæ goliciunea 
lui. Unde°i deøteptæciunea? Unde°i farmecul cuvântului? Unde°i talentul? 
Unde°i strælucirea gândirii? O jalnicæ platitudine, øtearsæ, aproape gângavæ, 
lamentabilæ ca formæ, dezgustætoare în toate intenfliile ei, montatæ cu o 
lipsæ de dibæcie care n°ar fi îngæduitæ niciunui debutant! De la primul pas 
al sæu în fræmântarea vieflii publice din flaræ, fostul nostru întreflinut de la 
Societatea Nafliunilor a buclarisit°o. Nu numai cæ a început sæ umble cu 
stângul, dar a cælcat de°a dreptul în stræchini…

Acestea nu sunt simple aprecieri ræutæcioase, ci constatæri întemeiate. 
Vefli judeca.

Ce°a voit, din capul locului, d. N. Titulescu sæ arate mai înainte de 
a pleca spre Gura Boului cu cel mai proaspæt colaborator al sæu, diplomatul 
Cæpæflâneanu, în campanie electoralæ? Ca sæ scape de pactul de… agresiune, 
pe care i l°a pus în vedere d. Corneliu Z. Codreanu, i°a venit în gând ideea 
de a se disculpa de acuzaflia cæ ar fi avut vreun amestec în dizolvarea Gærzii 
de Fier, acum patru ani, în decembrie 1933. Va sæ zicæ, o tardivæ justificare 
de circumstanflæ cu scopul de a°øi apæra pielea. Ræu moment psihologic! 
Frica duce de°a dreptul spre laøitate; iar laøitatea se bâlbâie, minte øi se 
contrazice…

Mai întâi, admirafli eleganfla moralæ. D. N. Titulescu, pentru a se 
scoate din cauzæ øi a obfline iertarea Cæpitanului, næscoceøte o poveste 
neadeværatæ, ræstælmæceøte faptele, întoarce pe dos lucruri petrecute aievea 



170

øi aruncæ pe seama unui om mort ræspunderea actului de autoritate cerut 
de el însuøi… Are dreptate fratele celui dispærut, d. Grigore Duca: e mai 
mult decât o impietate, e o monstruozitate…

Aceastæ posturæ eticæ a dlui N. Titulescu, dacæ ne gândim mai bine, 
n°ar însæ nimic surprinzætor. Cine ar fi putut sæ°øi închipuie cæ acest 
vorbærefl gesticulator va face vreodatæ figuræ de erou, luându°øi cavalereøte 
întreaga responsabilitate a propriei sale biografii. Altceva ar putea sæ mire 
pe unii: neîndemânarea cu care autorul pledoariei Eu øi Garda de Fier îøi 
susfline teza lui, de la început compromisæ. Ca sæ scape, d. N. Titulescu 
spune cæ „nu s°a amestecat în politica internæ“, n°a fost decât „un tehnician 
al Afacerilor Stræine“ øi, prin urmare, în chestiunea cu dizolvarea Gærzii de 
Fier, nu poate „sæ devinæ flap ispæøitor“ al unei politici care n°a fost a sa.

N°a fost a sa? Ce afirmaflie nesocotitæ! Ce minciunæ sfruntatæ! Ce 
ræsturnare cu fundul în sus a unui capitol de istorie! Riposta a venit mai 
repede decât îøi închipuia d. N. Titulescu. Tofli cei cincisprezece foøti cola
boratori ai lui I.G. Duca în guvernul din luna decembrie 1933 au særit ca 
arøi, punând lucrurile la punct printr°o scrisoare categoricæ, claræ øi tran
øantæ ca o muche de paloø, cu declaraflia concisæ øi brutalæ cæ „d. N. Titulescu 
a cerut dizolvarea Gærzii de Fier ca o soluflie reclamatæ imperios de necesitæflile 
politicii externe“ øi cæ „færæ aceastæ dizolvare se vedea silit sæ demisioneze 
irevocabil din guvern“. Va sæ zicæ, dizolvarea Gærzii de Fier a fost condiflia 
sine qua non, pe care o punea tehnicianul N. Titulescu pentru a consimfli 
sæ conducæ mai departe politica externæ a României. Aceastæ mærturisire, 
venitæ dupæ patru ani, din partea celor mai indicafli s°o facæ, are calitatea de 
a confirma întrutotul informaflia publicatæ de noi atunci. Ræsfoifli colecflia 
ziarului „fiara Noastræ“ øi vefli vedea cæ în ceea ce ne priveøte am înfleles øi 
am aflat cæ prigoana îndreptatæ împotriva miøcærii naflionaliste în România 
n°a ræsærit dintr°o nevoie a politicii interne, ci au pretins°o anumite cercuri 
cu puternicæ influenflæ de peste graniflæ, al cæror exponent la Bucureøti era 
øi mai este încæ d. N. Titulescu. Prieteni ai noøtri, nu væ aducefli aminte de 
câte ori am pronunflat, între altele, numele bancherului Finaly?

În mod firesc, acfliunea Gærzii de Fier, oricât ar fi fost de turbulentæ, 
nu prezinta, mai ales în preajma alegerilor din decembrie 1933, o primejdie 
atât de mare øi de iminentæ în calea reuøitei guvernului I.G. Duca pentru 
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a fi nevoie de o soluflie atât de drasticæ øi de iritantæ ca aceea a dizolværii. 
Adeværul adeværat este cæ d. N. Titulescu a venit cu alarma cæ unii din 
aliaflii noøtri sunt îngrijorafli de progresul pe care îl realizeazæ în România 
curentul de extremæ°dreaptæ, cu vædite tendinfle hitleriste øi fasciste. Pentru 
menflinerea bunelor raporturi dintre d. N. Titulescu øi prietenii sæi, pentru 
a înlesni îndeplinirea unor complicate manevre ale acestuia, guvernul 
liberal de la 1933 a dizolvat Garda de Fier, luându°øi o ræspundere pe care 
a purtat°o færæ sæ ezite øi pe care o mai poartæ încæ.

*

D. N. Titulescu nu face altceva, în explicafliile sale, decât sæ arate 
prea vizibil cæ øi în acele zile de încordare din decembrie 1933 a încercat sæ 
se eschiveze, sæ dea bir cu fugiflii øi sæ creeze o aparenflæ faløe, cæci singur 
povesteøte cum voia s°o øteargæ în Cehoslovacia, ca sæ nu fie de faflæ când 
se va semna Jurnalul Consiliului de Miniøtri cu dizolvarea… A vrut sæ fugæ 
de ræspundere atunci, cum n°o sæ arunce vina pe alflii acum? În douæ 
ipostaze, ræsfrângerea aceluiaøi portret moral. O admirabilæ consecvenflæ a 
lipsei de curaj! Un monument de ipocrizie, de faløitate øi de duplicitate. 
Parcæ ar purta pecetea spiritualæ a dlui Iuliu Maniu. Bine spunea maestrul 
Istrate Micescu: „cine se aseamænæ, se adunæ!“

Aceleaøi calitæfli de sinceritate øi de onestitate sunt øi în celelalte 
douæ capitole din articolul dlui N. Titulescu. „Atitudinea faflæ de Germania 
øi Italia“ øi „Atitudinea faflæ de U.R.S.S.“, dar despre acestea în numærul 
viitor.

Alex. Hodoø, Noi øi d. N. Titulescu. Ræspuns la Eu øi Garda de Fier, în „fiara 
Noastræ“, 16 decembrie 1937; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplo ma
ticæ (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. 330, 
pp. 1 380–1 383.
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Alex. Hodoø

„D. N. Titulescu a încercat zadarnic sæ ræstælmæceascæ reali
tatea“

Sæ intræm de°a dreptul în subiect.
În declarafliile fæcute gazetelor, pentru a explica inexplicabilul pact 

de neagresiune al miøcærii legionare cu internaflional°flæræniøtii înfierafli cu 
atâta hotærâre pânæ mai ieri, d. Corneliu Z. Codreanu a arætat cæ bunævoinfla 
dumisale nu se extinde øi asupra dlui N. Titulescu, din douæ motive. Mai 
întâi, fiindcæ d. N. Titulescu a avut acum patru ani un rol hotærâtor în 
dizolvarea Gærzii de Fier, iar în al doilea rând, pentru cæ d. Corneliu Z. 
Codreanu are în politica externæ convingeri cu totul opuse celor pe care le 
profeseazæ fostul nostru delegat la Societatea Nafliunilor.

Obsedat de aceastæ adversitate, sub stæpânirea fricii, d. N. Titulescu 
a publicat recentele explicaflii, stârnind, cum s°a væzut, dispreflul unora, 
revolta altora, ca øi compætimirea câtorva. Ne°am ocupat, la rândul nostru, 
de lamentabila disculpare în chestiunea dizolværii Gærzii de Fier, constatând 
cæ d. N. Titulescu a încercat zadarnic sæ ræstælmæceascæ realitatea, aruncând 
asupra unui om mort ræspunderea mæsurii, pe care el cel dintâi o ceruse, 
din motive cu totul stræine de necesitatea menflinerii ordinii în flaræ.

D. N. Titulescu a mers însæ øi mai departe cu temenelele. A flinut 
sæ dea mai mult decât era nevoie, ignorând, desigur nu din neøtiinfla limbii 
franceze, proverbul cu aluzii la excesul de zel în materie de pupæturæ: qui 
trop embrasse, mal étreint1… D. Corneliu Z. Codreanu spusese, færæ prea 
multæ toaletæ de stil øi compoziflie: – „Dacæ aø veni la guvern, în 48 ore aø 
încheia alianflæ cu Germania øi cu Italia!“ Iar candidatul lui Cæpæflâneanu 
de la Olt, ca sæ intre în voia Cæpitanului, care nu vrea sæ°l ierte, se juræ pe 
tot ce are mai scump cæ nici el nu urmæreøte altceva! – „Da, este adeværat, 
sunt prietenul Franflei – zice d. N. Titulescu – dar aceasta nu mæ împiedicæ 
sæ fac o politicæ de apropiere øi cu Italia, øi cu Germania.“ Câte vorbe, 
atâtea minciuni. D. N. Titulescu nu°i nici prietenul Franflei, cæreia i°a 
fæcut un ræu serviciu prin toate manevrele sale, dupæ cum nici n°a cæutat 
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vreodatæ sæ se apropie de Italia øi de Germania. N°o spunem noi. O øtie o 
lume întreagæ, fiindcæ faptele sunt prea bine cunoscute tuturor.

Hotærât lucru, d. N. Titulescu sævârøeøte douæ erori inifliale, care°i 
taie de la început orice posibilitate de a convinge pe cineva. Îøi închipuie 
cæ nimeni nu aflæ ceea ce se petrece øi°i socoteøte pe cititori mai proøti decât 
i°a læsat Dumnezeu. E o purtare care nu dovedeøte inteligenflæ. Pisica s°o fi 
crezând foarte isteaflæ când îøi acopere murdæria cu cenuøæ ca sæ nu miroasæ; 
dupæ cum struflul are o diplomaflie cu totul personalæ când bagæ capul în 
nisip, ca sæ nu fie væzut. Iatæ°l pe fostul nostru ministru de Externe în 
atitudinea unui mare prieten al Romei øi al Berlinului… Habar n°avefli 
dumneavoastræ cât îl iubeøte d. N. Titulescu pe Mussolini! (Nici Ducele 
însuøi n°a aflat încæ…)

Pentru Adolf Hitler, cel puflin, nutreøte o veritabilæ slæbiciune. 
(Dacæ ar fi putut sæ bænuiascæ mæcar, Führer°ul, ce mare prieten avea în 
mijlocul Micii Antante!) Cu o seninætate de muiere guralivæ, care nu 
recunoaøte cæ a cælcat strâmb nici când e prinsæ în flagrant delict, d. N. 
Titulescu ne aruncæ praf în ochi øi îøi închipuie cæ ipocrizia sa mai face 
victime. Nici pomenealæ!

– „În ce priveøte Italia, voi expune în Parlament rolul pe care l°am 
jucat în chestiunea sancfliunilor“, se eschiveazæ din capul locului d. N. 
Titulescu. În Parlament? Când? Dupæ særbætorile Cræciunului, prin februa
rie? De ce sæ aøteptæm pânæ atunci? Cum va fi în stare s°o mai învârteascæ 
marele diplomat ca sæ facæ din zi, noapte øi din alb, negru? Rolul pe care 
l°a jucat în chestiunea sancfliunilor nu°i secret. Drama nu s°a petrecut între 
culise, ci în væzul lumii. Mulflumitæ italofobiei dlui N. Titulescu, România 
a fost flara care s°a græbit sæ aplice cu cea mai mare stræønicie planul de 
represiune economicæ împotriva Italiei, luând înainte pe tema aceasta chiar 
guvernului din Londra. La aceasta s°a mai adæugat faimosul incident cu 
ziariøtii italieni de la Geneva, venit sæ confirme un interviu mai vechi, în 
care d. N. Titulescu îl batjocorise pe d. Mussolini cu ironii usturætoare, 
foarte apreciate în tabæra Honigmanilor øi Blumenfelzilor de la noi…

Se înflelege cæ asemenea repetate manifestæri de ostilitate nu puteau 
sæ ræmânæ færæ replicæ. Întreaga presæ fascistæ s°a repezit asupra dlui N. 
Titulescu, atacându°l cu o înverøunare specific meridionalæ. Ministrul 



174

nostru de Externe era copleøit de o adeværatæ avalanøæ de epitete, pome
nindu°se despre maimufle, despre mongoli, despre fligani, sub pornirea 
unei declarate vindicte personale. Cum a izbutit d. N. Titulescu sæ°øi aran
jeze în toatæ Italia aceastæ atmosferæ, care numai amicalæ nu se putea numi? 
Îl priveøte. În orice caz, sentimentul public italian îi era atât de ostil, încât, 
cu adeværat, o apropiere între cele douæ flæri devenise cu neputinflæ, câtæ 
vreme politica externæ a României se gæsea, ca o moøie prost gospodæritæ, 
pe mâna dlui N. Titulescu! (Adæugæm, în parantezæ, cæ acelaøi lucru s°a 
întâmplat cu Polonia: din motive cu totul personale, d. N. Titulescu 
încercase sæ strice o alianflæ de cea mai mare însemnætate pentru apærarea 
hotarelor româneøti în Ræsærit.)

D. N. Titulescu ar dori acum sæ punem la o parte toate aceste dovezi 
øi sæ°l credem pe cuvânt cæ toatæ Italia îl iubeøte… Dar øtifli ce argument 
aduce? Iatæ°l, copiat textual din proza sa proprie: – „Dacæ aø fi avut o 
atitudine neamicalæ faflæ de Italia, n°aø fi avut plæcerea sæ væd pe d. Ugo 
Sola, venit sæ mæ asculte în Gara de Nord…“ Da, da, nu væ mirafli, nu væ 
facefli cruce, nu scuipafli în sân, aøa vorbeøte sforarul genial, diplomatul 
care s°a mæsurat cu contele Apponyi, olteanul deøtept, strælucitul orator de 
la Geneva! Ca agent electoral de mâna a doua, de pe vremea ræposatului 
Take Ionescu. Într°adevær, ca la Maidanul Dulapului… Cum, adicæ? D. 
N. Titulescu, întorcându°se din stræinætate øi purtând încæ pe joben urmele 
ouælor clocite cu care l°a gratificat toatæ opinia fascistæ, de la Veneflia la 
Taormina øi de la Genova la Brindisi, a zærit pe peronul Gærii de Nord 
silueta ministrului Italiei la Bucureøti øi dintr°odatæ s°a liniøtit øi øi°a zis în 
sinea lui: – „Gazetele italiene nu øtiu ce scriu, cu Mussolini stæm bine!“

fiara poate sæ°øi dea seama astæzi de uluitoarea lipsæ de seriozitate a 
dlui N. Titulescu. Noi eram læmurifli mai demult…

*

Cu Germania, d. N. Titulescu pretinde cæ urmærea încheierea unei 
strânse înflelegeri. – „În anul 1936, pe când eram la Paris, cu prilejul vizitei 
M.S. Regelui, am însærcinat pe ministrul nostru la Berlin2 sæ ofere Germa
niei un pact de asistenflæ mutualæ.“ Un pact de asistenflæ mutualæ, øtifli bine 
ce însemneazæ. Dintr°o asemenea legæturæ decurg îndatoriri de sprijin øi 
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ajutor reciproc, pe cale politicæ, diplomaticæ øi militaræ. Lucru læmurit… 
Dar, ne întrebæm noi, contra cui s°ar fi îndreptat pactul de asistenflæ 
mutualæ cu Germania? Færæ îndoialæ, nu contra Poloniei, cu care suntem 
aliafli. Nici contra Cehoslovaciei, cu care ne gæsim alæturi în Mica Înflelegere. 
Ci, pur øi simplu, contra Rusiei Sovietice. O garanflie de liniøte øi de 
siguranflæ faflæ de guvernul de la Moscova? Nimic de spus. Excelentæ idee!

Atât numai cæ, în acelaøi timp, d. N. Titulescu – øiret nevoie mare! – 
trata øi cu guvernul de la Moscova øi Rusia Sovieticæ. Contra cui? Desigur, 
nu contra Bulgariei, nici contra Chinei. Ci, evident, contra Germaniei. 

D. N. Titulescu s°o fi mirat de ce propunerea sa n°a fost imediat 
acceptatæ la Berlin, ba chiar o fi ræmas mâhnit de refuzul, de altfel politicos, 
cu care a fost întâmpinat. Trebuia sæ se gândeascæ puflin sæ°øi dea seama cæ 
poziflia navigatorului cu fundul în douæ luntrii nu°i niciodatæ cea mai 
comodæ. Bigamia nu°i îngæduitæ, nici în materie de politicæ externæ. Nu 
pofli sæ fii øi cu Hristos øi cu Iuda. Zicætoarea româneascæ glumeøte cæ°i ræu 
sæ ajungi vizitiu la cal alb øi bærbat la nevastæ væduvæ. Dar nici slugæ la doi 
stæpâni nu°i bine…

Slugæ la doi stæpâni? Nu. D. N. Titulescu n°a izbutit sæ meargæ atât 
de departe. Metoda duplicitæflii n°a dat roade. Germania l°a refuzat. Iar 
fostul dictator al politicii noastre externe a ræmas în brafle cu U.R.S.S. Aici 
nu mai încap îndoieli. Pactul de asistenflæ mutualæ cu Rusia Sovieticæ 
a vrut sæ°l încheie. Pe vremea când îl negocia, a tægæduit necontenit. Noi, 
însæ, am cunoscut adeværul. Cartea dlui Jan Šeba3, fostul ministru al Ceho
slovaciei la Bucureøti, l°a confirmat. Acum vine d. N. Titulescu însuøi øi nu 
numai cæ mærturiseøte tratativele cu d. Litvinov, dar dæ în vileag chiar 
clauzele pe care ar fi fost sæ le cuprindæ pactul, în ceea ce priveøte trecerea 
trupelor sovietice prin România. Iar d. N. Titulescu ne îndeamnæ sæ nu fim 
prea alarmafli, fiindcæ armatele lui Voroøilov4 n°ar fi trecut Nistrul decât cu 
prealabilul consimflæmânt al dumisale. Foarte mulflumifli de o asemenea 
chezæøie…

*

Nu mai continuæm. Suntem læmurifli. O legendæ de°o viaflæ se 
præbuøeøte în færâme la pæmânt. A cæzut prestigiul distanflei, mirajul s°a 
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risipit. D. N. Titulescu a fost tratat în stea europeanæ, a avut impresari care 
i°au întreflinut faima cu tot soiul de øiretlicuri, a avut un strælucit contract 
în valutæ forte, dar l°a costat mult reclama… Acum, totul s°a redus la 
proporflii normale. Ræsfæflatul reuniunilor de pe malul Lacului Leman scrie 
articole la „Universul“ øi candideazæ, în cæpæflâna listei, la alegerile din Olt.5 
Acasæ la noi, apare aøa cum a fost totdeauna, grandilocvent, neserios øi cu 
pandalii… 

Vedeta de cinema, dupæ ce s°au stins reflectoarele, s°a øters fardul øi 
a dispærut trucajul peliculei, se aratæ, între ai ei, aøa cum a næscut°o maicæ°sa: 
lælâie øi toantæ.

Alex. Hodoø, Noi øi d. N. Titulescu. Politica externæ: Atitudinea faflæ de Germania, 
Italia øi U.R.S.S., în „fiara Noastræ“, 17 decembrie 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. 337, pp. 1 404–1 407.

NOTE

1 Cine aleargæ dupæ doi iepuri, nu prinde niciunul. (fr.)
2 Nicolae Petrescu°Comnen, în acea perioadæ trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 

României la Berlin (1 februarie 1928–1 mai 1930; 1 mai 1932–17 februarie 1938).
3 Jan Šeba, Rusia øi Mica Înflelegere în politica lumii, Editura Malentrich, Praga, 1936.
4 Kliment Efremovici Voroøilov (1881–1969). Comandant militar øi om politic sovietic. S°a 

alæturat boløevicilor în 1903. Dupæ victoria Revolufliei din 1917, a devenit membru al Guvernului 
provizoriu ucrainean øi comisar al poporului pentru Afacerile Interne. Comandant militar în 
timpul Ræzboiului civil (1918–1920). În timpul Ræzboiului civil, a organizat apærarea oraøului 
fiariflîn. Aici l°a cunoscut pe Stalin, cæruia i°a devenit prieten apropiat øi aliat de nædejde. Membru 
al CC al PCUS (1921–1961). Comisar al poporului pentru Afacerile Armatei øi Marinei (1925–
1934) øi preøedinte al Consiliului Militar Revoluflionar al URSS (1925–1934). Membru al 
Biroului Politic (1926–1952) øi al Prezidiului CC al PCUS (1952–1960). A fost profund implicat 
în acfliunile de epurare inifliate de Stalin de la sfârøitul celui de°al patrulea deceniu al secolului 
trecut. Comisar al poporului pentru Apærare (1934–1940). Avansat la gradul de mareøal al 
Uniunii Sovietice în 1935. Din 1940 – vicepreøedinte al Consiliului Comisarilor Poporului 
(Consiliul de Miniøtri) øi preøedinte al Comitetului Apærærii de pe lângæ Consiliul Comisarilor 
Poporului. În timpul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, membru al Consiliului de Stat pentru 
Apærare. A fost comandantul trupelor sovietice în ræzboiul sovieto°finlandez din noiembrie 1939 
pânæ în ianuarie 1940, dar, datoritæ incompetenflei sale, Armata Roøie a suferit pierderi uriaøe. 
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Nikita Hruøciov avea o pærere extrem de proastæ despre Voroøilov, pe care îl caracteriza drept „cel 
mai mare sac cu rahat din armatæ“. Dupæ declanøarea invaziei hitleriste a Uniunii Sovietice din 
iunie 1941, a fost numit comandant al Fronturilor de Nord°Vest, Leningrad øi miøcarea de 
partizani, dar în ciuda bravurii personale – la un moment dat a condus personal un contraatac 
împotriva tancurilor germane – a eøuat în încercarea de a preveni încercuirea Leningradului øi a 
fost schimbat din funcflie. Din 1943 – reprezentantul Marelui Cartier General pe fronturi. În 
1945–1947 a fost însærcinat cu supervizarea procesului de instaurare a comunismului în Ungaria 
(preøedintele Comisiei Aliate de Control în Ungaria). Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri 
(1946–1953). Preøedinte al Prezidiului Sovietului Suprem (15 martie 1953–7 mai 1960), 
avându°i în subordine pe Nikita Hruøciov ca prim°secretar al PCUS øi pe Gheorghi Malenkov ca 
premier al Uniunii Sovietice. Voroøilov, Hruøciov øi Malenkov au pus la cale arestarea lui Lavrenti 
Beria, unul dintre cei mai apropiafli colaboratori al lui Stalin øi unul dintre executanflii epurærilor 
staliniste. Dupæ denunflarea de cætre Hruøciov a crimelor staliniste (1956), Voroøilov s°a alæturat 
temporar facfliunii conservatoare a lui Malenkov, Kaganovici øi Molotov, în încercarea de 
ræsturnare de la putere a lui Hruøciov din 1957. Voroøilov a schimbat la timp tabæra, alæturându°se 
lui Hruøciov, supraviefluind astfel din punct de vedere politic înfrângerii „grupului antipartinic“. 
La 7 mai 1960, Sovietul Suprem i°a aprobat lui Voroøilov „cererea de retragere“. Comitetul 
Central l°a eliberat pe mareøal øi din funcflia de membru al Prezidiului Partidului (aøa cum fusese 
redenumit Biroul Politic în 1952) pe 16 iulie 1960. În octombrie 1961, a fost desævârøitæ 
înfrângerea sa politicæ în timpul celui de al XXII°lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, când a fost exclus din CC al PCUS. Dupæ cæderea lui Hruøciov, Brejnev l°a reactivat 
pe Voroøilov, oferindu°i o poziflie decorativæ. Mareøalul a fost reales membru al Comitetului 
Central în 1966 øi i°a fost acordat un al doilea titlu de Erou al Uniunii Sovietice (1968). 

5 George G. Potra, Un paradox politic. Senatorul Nicolae Titulescu candideazæ pentru un post 
de deputat, în „Historia“, an VIII, nr. 74, februarie 2008, pp. 45–50 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. 258–268.

Ioan Hudiflæ

„Moare în momentul când politica preconizatæ de el, în anii 
când conducea destinele flærii, s°a præbuøit în întregime din 
nepriceperea colegilor sæi francezi øi englezi, precum øi din vina 
ticælosului de Carol øi a complicilor acestuia“

17 ianuarie 1938
Væd între 11 øi 12 pe Savel Rædulescu. Nu are veøti directe de la 

Titulescu de la plecarea lui din flaræ, însæ a vorbit zilele acestea cu Neniøor1, 
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cumnatul2 lui, care l°a væzut sæptæmâna trecutæ la Viena. Nu e mulflumit 
de cum l°a læsat. Paralel cu plæmânii lui slabi, Titulescu este ameninflat øi 
de o sclerozæ, care nu prea are leac; ea poate fi cel mult opritæ sæ se dezvolte 
prea rapid, dar nu vindecatæ definitiv. Astæzi el trebuie sæ fie la St.°Moritz, 
unde vrea sæ se instaleze pentru câteva luni. În concluzie, Savel Rædulescu 
e foarte sceptic øi nu crede cæ Titulescu mai poate activa pe teren politic. 
Ne°am pus de acord însæ sæ nu ajungæ aceste lucruri la cunoøtinfla adversari
lor noøtri.

Øi lui Ostrovski3 i°a spus aceleaøi lucruri ca øi mie. Convingerea lui 
este cæ din momentul înlæturærii lui Titulescu din guvernul Tætærescu, 
Sovietele au înfleles în mod definitiv cæ nu e de fæcut nimic cu România cât 
va fi pe tronul ei Carol al II°lea. „Litvinov i°a spus în mai multe rânduri lui 
Titulescu øi a declarat lucrul acesta øi altora, zice Savel Rædulescu, cæ 
înlæturarea lui din guvern s°a datorat ostilitæflii lui Carol faflæ de Soviete.“ 
Savel Rædulescu e de acord cu mine cæ Regele Carol a fæcut o crimæ faflæ de 
flaræ refuzând sæ semneze protocolul Titulescu°Litvinov din iulie 1936 
privitor la Basarabia. Sunt, la fel, de acord cu el cæ Sovietele pândesc ocazia 
sæ ne atace øi, desigur, din punctul lor de vedere, ar avea perfectæ dreptate. 
Litvinov ne°a prevenit destul de clar øi de loial pe Lupu4 øi pe mine, la 
Geneva, în iulie 1936, fiind prezent la discuflie øi Titulescu. […]

25 ianuarie 1938
[…] Se discutæ apoi chestiunea plecærii lui Ostrovski. Înainte de a 

pæræsi flara, a fost primit în audienflæ de Carol. Lupu øi cu mine regretæm cæ 
nu°l mai putem vedea pentru a°l întreba dacæ i°a spus øi lui ceea ce ne°a 
declarat nouæ în legæturæ cu greøeala fæcutæ cu privire la înlæturarea din 
guvern a lui Titulescu øi a refuzului de a semna protocolul Titulescu°Litvinov. 
Lupu crede cæ toate aceste lucruri i le°a spus „pe øleau“, întrucât Ostrovski 
vorbea foarte liber, ca øi cum nu era diplomat de carieræ. El lasæ în locul sæu 
pe Teodor Butenko, un intelectual ucrainean, absolvent al unei øcoli 
diplomatice de la Moscova; acesta ræmâne cu titlul de însærcinat de afaceri. 
Lupu crede cæ plecarea lui Ostrovski este primul semn cæ Sovietele se 
pregætesc sæ ne atace când vor socoti ele momentul potrivit. […]
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2 aprilie 1938
[…] Maniu m°a întrebat apoi dacæ el mæ poate ajuta cu ceva în 

chestiunea catedrei mele de la Facultatea de Litere, întrucât, zice el, acest 
lucru mi°ar da toatæ libertatea de miøcare pentru a mæ pregæti în vederea 
succesiunii lui Titulescu la Ministerul de Externe. I°am mulflumit cælduros 
pentru interesul pe care mi°l poartæ, dar i°am arætat cæ, în faza de azi a 
lucrurilor, el nu mæ poate ajuta cu nimic. L°am pus în curent apoi cu 
demersurile pe care le°am fæcut pânæ azi øi el a ræmas foarte mulflumit. El e 
convins cæ voi fi un excelent ministru de Externe, întrucât am în plus faflæ 
de Titulescu „øi un puternic temperament politic, care lui îi lipsea“. […]

4 mai 1938
[…] Seara, la 6, ne°am întâlnit la locuinfla lui Lupu membrii 

comitetului R.U.P.5, pentru a lua ultimele mæsuri impuse de regimul de 
azi. Filipescu6 a væzut ieri dimineaflæ pentru a treia oaræ pe Cælinescu7, care 
refuzæ net orice libertate pentru a activa în cadrul asociafliei noastre. El 
susfline cæ Regele i°a recomandat în mod special sæ nu permitæ nicio 
activitate unei societæfli pe care el o consideræ drept „agenturæ sovieticæ“. 
Filipescu e de pærere sæ se ducæ Lupu la Rege øi sæ°i explice clar cæ 
R.U.P.°ul, care are preøedinte de onoare pe Titulescu, iar pe Lupu preøe
dinte activ, nu poate fi o agenturæ sovieticæ. „Mai bine mæ închid în casæ øi 
fac greva foamei decât sæ cer audienflæ acestei bestii, a spus Lupu; cât timp 
persevereazæ în regimul lui de dictaturæ, consider o dezonoare pentru 
orice om cu demnitate sæ°i cearæ audienflæ; dacæ aø fi mai tânær, øtiu ce aø 
face, i°aø cere audienflæ øi, odatæ în fafla lui, aø descærca în el un revolver 
întreg.“ […]

30 iulie 1938, [Agigea]
Azi la næmol am întâlnit pe ziaristul Cherciu8, care mi°a spus cæ 

guvernele englez øi francez au numit de curând pe Titulescu preøedinte al 
consiliului de administraflie al Societæflii Canalului de Suez, plætit „cu o 
sumæ fabuloasæ“. N°am væzut nimic în presa noastræ despre aceastæ numire. 
Cherciu spune cæ a citit°o în ziarele engleze de sæptæmâna trecutæ. […]
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5 septembrie 1938, [Paris]
Væd la 9 pe Titulescu, care ocupæ douæ camere foarte frumoase, 

salon, baie, la Hotelul Chatham. E øi doamna Titulescu cu el. Îl gæsesc 
foarte slæbit, galben de tot la faflæ, îmbætrânit øi demoralizat. Face reale 
eforturi pentru a vorbi øi a dovedi cæ este încæ în putere. Mæ întreabæ de 
Maniu, de Mihalache øi de Lupu øi de atmosfera din flaræ faflæ de Regele 
Carol øi de regimul sæu de dictaturæ. Dupæ ce i°am ræspuns la toate 
întrebærile lui, l°am pus în curent cu cele discutate ieri cu Louis Marin9 øi 
cu audienfla care o am azi la Bonnet10. Titulescu începe prin a ridiculiza pe 
Bonnet. „Nu pricepe nimic în materie de politicæ externæ, e fricos øi°øi 
pæzeøte postul pe care øtie cæ nu°l meritæ; nu iese din cuvântul lui Daladier11, 
care i°a dat Externele pentru a nu°i fline umbræ altul mai capabil ca el, ca 
de exemplu Paul°Boncour.“ Despre Daladier are pæreri tot aøa de proaste. 
„Un radical socialist, zice el, cu vederi de dreapta, care nu înghite pe 
socialiøti øi are oroare de comuniøti; nu înflelege pe Blum, care°l eclipseazæ 
øi nici pe Herriot, cu totul superior lui, sub raportul formafliei politice øi 
intelectuale; Daladier e fericit cæ are o acoperire pentru politica lui næroadæ, 
în Chamberlain12 øi Halifax13, din al cæror cuvânt nu vrea sæ iasæ în ruptul 
capului.“ În actualul guvern francez, Titulescu nu apreciazæ decât pe Paul 
Reynaud14, care vede mai clar problemele externe, dar care, „din pæcate, nu 
are nicio putere øi predicæ în pustiu, ca øi Herriot“. Pe Blum, Titulescu îl 
consideræ „nepotrivit“ pentru rolul de øef al socialiøtilor în împrejurærile de 
azi. „Intelectualul fin din el e lipsit de energia necesaræ pentru a lua taurul 
de coarne øi a deschide ochii adormifli ai politicienilor francezi. Tofli 
oamenii aceøtia poartæ ræspunderea dezastrului care ameninflæ aceastæ flaræ 
minunatæ; tofli ar merita sæ fie îndepærtafli cu forfla de la conducerea ei øi 
trimiøi într°un lagær de reeducare politicæ. Bietul popor francez nu are în 
prezent la conducere oamenii politici la înælflimea împrejurærilor; aproape 
tofli tremuræ pentru posturile lor privilegiate, sunt îmbuibafli de bine øi se 
mulflumesc cu alianfla englezæ în care°øi pun toatæ nædejdea.“ Titulescu e 
pur øi simplu disperat. El crede, în rezumat, cæ Hitler øtie foarte bine toate 
aceste lucruri øi de aceea, când va aprecia el cæ pregætirile lui militare sunt 
terminate, va da drumul armatei sæ realizeze proiectele lui, puse la punct 
de ani de zile. „Dacæ Hitler nu va începe ræzboiul acum, continuæ el, pentru 
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cæ timpul urât bate la uøæ, cel mai târziu în primævara viitoare el va lichida 
Cehoslovacia, probabil øi Polonia, dupæ care va ataca Rusia; Anglia se va 
mulflumi cu o simplæ declaraflie de dezaprobare, ca øi în cazul Austriei, iar 
Franfla va ofta uøuratæ cæ ræspunderea cade asupra Londrei øi se va ralia cu 
ea, desigur cu mari regrete.“

Despre Thierry15, Titulescu crede cæ el e câøtigat de Carol pentru „o 
importantæ sumæ de bani pusæ la dispoziflia lui prin intermediul doamnei 
Lupescu, prietenæ foarte bunæ cu soflia lui, altæ evreicæ afaceristæ“. Titulescu 
a cæutat sæ punæ în curent pe Herriot øi pe Daladier cu aceste lucruri, însæ 
n°a fost crezut. „Thierry este puternic susflinut de Blum øi de masoneria 
francezæ, zice el, foarte puternicæ la Quai d’Orsay“. Titulescu va vedea 
zilele acestea pe câfliva fruntaøi politici francezi, dar nu°øi face nicio iluzie 
asupra rezultatului acestor întrevederi. „Spune domnului Maniu, a zis el la 
despærflire, cæ Regele Carol øi oamenii lui care l°au ajutat sæ facæ ceea ce au 
fæcut, vor plæti curând cu capul lor crima de a fi slæbit încrederea Franflei 
în noi, în Iugoslavia øi Polonia, pentru cæ øi politica acestor flæri, de apropiere 
de Germania øi de ostilitate faflæ de Soviete, a contribuit într°o mare mæsuræ 
la decepflia Parisului øi la hotærârea lui de a se sprijini numai pe Anglia.“ 

Când am plecat din camera lui, Titulescu era øi mai obosit de cât a 
vorbit, transpira øi ræsufla din greu. Nu mi°a plæcut deloc sænætatea lui. A 
încercat sæ se ridice din fotoliul în care øedea, dar n°a putut. M°a condus 
pânæ la uøæ doamna Titulescu. Mæ întreb cum se va duce el la întrevederile 
pe care le plænuieøte, când e aøa de slab. […]

La 6 øi cinci minute am intrat în cabinetul lui Bonnet. […] Îl pun 
în curent pe scurt cu situaflia din flaræ, cu lupta partidului nostru în contra 
dictaturii regale øi cu neînflelegerile profunde dintre partidul nostru øi Rege 
în privinfla politicii externe, neînflelegeri care s°au agravat øi mai mult din 
septembrie 1936, de când a fost îndepærtat din guvern Titulescu, care e 
membru astæzi în partidul nostru øi fæcea atunci politica externæ preconizatæ 
de acest partid. Bonnet m°a întrerupt, întrebându°mæ pentru ce noi am 
fæcut atunci pact cu Garda de Fier, partid care urmæreøte alianfla cu 
Germania. De°abia mi°am putut stæpâni indignarea. „Întrebarea d°voastræ, 
domnule ministru, i°am ræspuns eu, dovedeøte cæ domnul Thierry nu v°a 
informat exact. D°voastræ trebuie sæ øtifli cæ din vara lui 1936, când era 
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prim°ministru domnul Blum, noi, Partidul Naflional fiærænesc, cel mai 
mare partid din flaræ øi ataøat profund alianflei franceze, am cerut în mod 
constant, în acord cu Titulescu, ministrul nostru de Externe, rechemarea 
domnului Thierry, care nouæ nu ne inspiræ nicio încredere øi care, de atunci 
øi pânæ astæzi, susfline fæfliø politica de dictaturæ a Regelui Carol, cu care 
colaboreazæ strâns, evitând sistematic orice relaflii cu noi, singurul partid, 
repet, care combate energic dictatura regalæ øi mai ales politica externæ a 
Regelui, care umblæ dupæ o înflelegere øi colaborare cu Hitler øi cu Mussolini. 
Prietenul nostru Titulescu, care se aflæ în prezent la Paris øi pe care l°am 
væzut în dimineafla aceasta, væ poate confirma în întregime afirmafliile sale. 
El ar putea sæ væ dea øi alte explicaflii în legæturæ cu motivele domnului 
Thierry de a sprijini pe Regele Carol. La întrebarea d°voastræ væ ræspund 
doar atât: pactul nostru cu Garda de Fier din decembrie 1937, a fost un 
simplu pact de neagresiune pe timpul alegerilor, pact care a fost semnat øi 
de alte partide în opoziflie cu Regele øi care nu privea decât garantarea unor 
alegeri libere, neavând absolut nicio legæturæ cu programele noastre politice. 
În acele alegeri noi am trântit guvernul nepopular al Regelui, care, în loc 
sæ ne aducæ pe noi la putere, care am câøtigat alegerile, a chemat la con
ducerea statului un partid favorabil alianflei cu Germania, iar dupæ o lunæ 
l°a înlæturat øi pe acesta, suspendând Constituflia øi întronând un regim de 
dictaturæ, care are toatæ nafliunea în contra lui. Domnul Thierry, în loc sæ 
informeze exact flara lui, o trædeazæ, pentru a°øi salva interesele sale perso
nale; ca prieten sincer al Franflei, eu mæ simt dator sæ væ spun toate aceste 
lucruri“. Impresionat de ræspunsul meu ferm øi sincer, Bonnet m°a întrebat 
dacæ i°aø putea da o notæ scrisæ în legæturæ cu Thierry, pentru a o putea 
discuta cu colegii sæi din guvern. I°am promis sæ i°o aduc mâine dimineaflæ 
la ora 11 øi s°o predau øefului sæu de cabinet. […]

Iau masa la restaurantul hotelului øi apoi scriu nota referitoare la 
Thierry, pe care o voi bate°o la maøinæ mâine dimineaflæ la cabinetul lui 
Bonnet. Însemn apoi conversafliile mele de azi cu Titulescu øi cu Bonnet.

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, 1 ianuarie–15 septembrie 1938. Începuturile dictaturii 
regale, introducere øi note de acad. Dan Berindei, Editura Fundafliei PRO, 
Bucureøti, 2002, pp. 53, 61, 186, 224, 310, 334–338.
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29 octombrie 1938
[…] Seara, la familia Giosanu, cu soflii Gavrilæ Marinescu. Spre 

surprinderea mea, gæsesc pe Gavrilæ Marinescu foarte optimist în ce 
priveøte situaflia noastræ externæ. Dupæ el, Hitler øi°a atins toate obiectivele 
lui „rezonabile“ cu ajutorul Angliei. Din cuvântul ei, el nu va putea ieøi, 
pentru cæ altfel e ræzboi cu Franfla, Mica Înflelegere, Polonia øi Uniunea 
Sovie ticæ øi „aøa ceva Hitler nu e nebun sæ provoace, cæci ar merge sigur la 
înfrângere“. Cum Regele va merge curând la Londra, unde „e sigur cæ va 
obfline sprijinul Angliei“, noi putem fi siguri cæ nu avem nimic de temut 
din partea lui Hitler. „Nu este exclus, continuæ Gavrilæ Marinescu, dacæ 
Regele ajunge la un modus vivendi cu Hitler, sæ se revie asupra desfiinflærii 
partidelor øi sæ asistæm poate chiar øi la un guvern cu câfliva legionari în el; 
totul depinde de situaflia care va gæsi°o la Londra Regele“. La obiecflia mea 
cæ Regele nu se bucuræ de o atmosferæ prea bunæ la Londra–Paris, Gavrilæ 
Marinescu îmi ræspunde cæ eu sunt „prost informat sau tendenflios infor
mat“ din partea lui Titulescu. „Este adeværat cæ acest caraghios de Titulescu, 
zice el, de când a cæzut cæræmida peste capul lui, nu°øi mai revine øi face 
efor turi disperate pentru a crea o atmosferæ proastæ Regelui la Paris øi la 
Londra; s°au luat însæ toate mæsurile necesare pentru a contracara pro
paganda lui øi pot afirma cæ azi, de când s°a lichidat definitiv Garda de 
Fier, Regele se bucuræ de o excelentæ presæ la Paris øi Londra; de azi înainte 
se poate da peste cap acest caraghios øi intrigile øi minciunile lui nu vor 
mai prinde.“ […]

7 noiembrie 1938
Sunt invitat la 5 dupæ°masæ la Mihai Popovici, împreunæ cu Maniu, 

Lupu, Ghiflæ Pop16, Ionel Pop17, Mihalache øi Madgearu. Mâine fiind ziua 
onomasticæ a lui Popovici, el a flinut sæ se vadæ cu noi astæzi, întrucât el 
dimineaflæ pleacæ la Braøov. Mihalache, venind cel din urmæ, a adus cu el 
øi pe Viøoianu, pentru a ne pune în curent øi pe noi cu pærerile lui Titulescu 
asupra situafliei externe dupæ München. Viøoianu spune cæ el l°a væzut pe 
Titulescu sæptæmâna trecutæ la Cap Martin. L°a gæsit cam bolnav, amærât 
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øi foarte pesimist asupra situafliei pe care el o vede „în culori foarte negre“. 
Titulescu blameazæ pe englezi, care poartæ cea mai mare parte de ræspun
dere în tragedia cehoslovacæ; pe francezi el e supærat mai puflin, pentru cæ 
înflelege cæ ei nu pot face nimic færæ sprijinul Angliei. Dupæ Titulescu, 
Franfla ar fi putut împiedica actuala stare de lucruri din Europa acum câfliva 
ani, înainte ca Hitler sæ se înarmeze, dacæ ea ar fi fæcut atunci un act de 
autoritate, Hitler n°ar mai fi azi stæpânul Europei Centrale. Titulescu nu 
vede azi decât o singuræ soluflie pentru salvarea pæcii, o alianflæ militaræ a 
Franflei øi Angliei cu Sovietele, însæ e sceptic dacæ ea se va realiza, întrucât 
Chamberlain øi prietenii lui cred încæ în misiunea lui Hitler de a lichida 
comunismul din Europa.

Pentru noi, nu e nimic nou. Titulescu mi°a vorbit la fel øi mie când 
l°am væzut ultima datæ la Paris.

La discuflia care a urmat a ræmas øi Viøoianu, la stæruinfla lui 
Madgearu øi a lui Mihalache, care fac mereu caz de el, ca prieten al lui 
Titulescu. Lupu øi Maniu au cam strâmbat din nas, pentru cæ°l øtiu drept 
un om neserios, superficial øi færæ caracter. De aceea, Maniu øi Lupu au 
evitat sæ discute problema raporturilor noastre cu Regele, mulflumindu°se 
cu consideraflii generale asupra problemelor externe la ordinea zilei. 
Mihalache a intervenit brusc, ridicând problema Gærzii de Fier, lucru care 
ne°a surprins pe tofli, ea neavând nicio legæturæ cu chestiunile care le 
discutam. În urmæ am înfleles ce urmærea Mihalache. O lua pe ocolite. „De 
când Hitler a avut succesul cunoscut la München, începe Mihalache, 
legionarii au început sæ ridice din nou capul; guvernul øi Palatul ne acuzæ 
cæ întreflinem mereu legæturi cu ei, lucru care°i face sæ fie øi mai îndræznefli; 
profit de prezenfla domnului Maniu pentru a°l ruga sæ clarifice problema 
acestor relafliuni, care ne fac mult ræu în opinia publicæ, reprezentând în 
acelaøi timp øi un obstacol în calea raporturilor noastre cu Regele.“ În 
continuare, el spune cæ øi Titulescu nu vede cu ochi buni legæturile noastre 
cu legionarii øi cæ prietenii noøtri democrafli din afaræ se întreabæ mereu 
cum e posibil ca un partid democrat ca al nostru sæ întreflie legæturi cu 
oamenii lui Hitler. El l°a rugat pe Viøoianu sæ ne confirme spusele lui 
Titulescu. Acesta a declarat cæ în adevær Titulescu l°a întrebat dacæ domnul 
Maniu mai întrefline legæturi cu fruntaøii legionari, întrucât aceastæ 
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chestiune a dat loc la multe discuflii øi neînflelegeri în afaræ. „N°ai unde 
întoarce capul, intervine imediat Madgearu, ca sæ nu auzi reproøuri care ni 
se fac pentru aceste legæturi cu legionarii; eu cred cæ a sosit momentul 
sæ dæm un comunicat care sæ læmureascæ odatæ pentru totdeauna poziflia 
partidului nostru faflæ de Garda de Fier.“ Acum am înfleles complet 
pentru ce Mihalache øi Madgearu l°au invitat pe Viøoianu la consfætuirea 
noastræ. […]

20 decembrie 1938
[…] Mæ gândesc cu ce obraz se vor întâlni într°o zi indivizi ca 

Viøoianu, Savel Rædulescu cu Titulescu, binefæcætorul lor care, din niøte 
obscene mediocritæfli, i°a fæcut oameni cu suprafaflæ politicæ. Dar individul 
de Gafencu, pe care Maniu l°a impus secretar de Stat la preøedinflia 
Consiliului în contra întregului Minister de Externe din cauza legæturilor 
sale cu Blank18 øi a cæsætoriei cu o stricatæ culeasæ din varieteurile Parisului. 
Dar Andrei19, Ralea20, Ghelmegeanu21 etc., etc., oamenii de casæ ai lui 
Mihalache øi Madgearu! Cum e posibilæ atâta neruøinare! Ce mai pofli 
spune acum de cei mai mici, care umblæ øi ei dupæ o bucæflicæ de pâine mai 
uøoaræ?! […]

16 ianuarie 1939
[…] Malaxa22 i°a dat azi lui Lupu o serie de informaflii, care l°au 

derutat complet. Dupæ Malaxa, situaflia Regelui nu e chiar aøa de proastæ 
la Paris øi la Londra. Tætærescu ar fi reuøit sæ neutralizeze acfliunea lui 
Titulescu, explicând oamenilor politici, francezi øi englezi, cæ Regele Carol 
n°a încercat niciodatæ o înflelegere cu Hitler, dovadæ atitudinea lui faflæ 
de Garda de Fier øi ræspunderea care øi°a luat°o lichidând toatæ conducerea 
sa. […]

6 februarie 1939
[…] „Acum va înflelege bestia de Carol, intervine Lupu, ce greøealæ, 

ce crimæ a fæcut în august 1936 când avea ocazia sæ se înfleleagæ definitiv cu 
Moscova øi sæ lichideze odatæ pentru totdeauna litigiul nostru privitor la 
Basarabia øi Bucovina; iatæ cum se ræzbunæ greøelile politice; tofli care l°au 
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încurajat øi l°au împins sæ se despartæ de Titulescu sunt astæzi ræspunzætori 
de nenorocirile care ne aøteaptæ“. Mihai Popovici îi aminteøte lui Mihalache, 
în mod amical, cæ el se întreba atunci dacæ Titulescu n°a împins lucrurile 
prea departe. „Iatæ cæ azi politica preconizatæ de el øi de noi, prietenii lui 
Maniu, zice Popovici, se dovedeøte ca cea de la care România nu trebuia sæ 
se abatæ niciodatæ.“ „Nu trebuie uitat cæ Litvinov ne°a prevenit încæ din 
iulie 1936 cæ orice apropiere de Germania ne expune la o eventualæ ocupaflie 
sovieticæ, «fie pe râurile din Moldova, fie chiar pe Carpafli» øi în loc sæ 
semneze protocolul privitor la Basarabia, pus la punct de el øi de Titulescu, 
am precizat eu, domnul Carol a ales calea provocærii, înlæturându°l din 
guvern pe Titulescu, aøa cum øtie toatæ lumea; astæzi, când politica lui 
externæ s°a împotmolit complet øi dinspre Soviete, ce°i mai putem cere noi 
mai mult decât sæ abdice; aøteaptæ sæ fie fugærit cu pietre? Noi suntem 
singurul partid care am avut o politicæ precisæ, claræ, lipsitæ de orice echivoc, 
susflinând un regim de democraflie pe plan intern øi loialitate faflæ de aliaflii 
noøtri naturali pe plan extern; tofli acei care au greøit pentru un motiv sau 
altul trebuie sæ tragæ azi consecinflele greøelilor lor de neiertat.“ […]

19 februarie 1939
[…] Dejun la familia Ispasiu. Am fost numai noi. Mihai Ispasiu s°a 

întâlnit zilele acestea cu Savel Rædulescu, care i s°a plâns de Gafencu, care 
„persecutæ pe tofli foøtii prieteni ai lui Titulescu øi criticæ în toate ocaziile 
vechea politicæ a acestuia, de apropiere de Soviete“. Ispasiu, care nu°i iartæ 
faptul cæ s°a înscris în F.R.N., i°a replicat: „Dumneata, Viøoianu øi ceilalfli 
prieteni ai lui Titulescu nu trebuia sæ væ înscriefli în partidul Regelui, care 
s°a purtat atât de urât cu acest om“. Savel Rædulescu a înghiflit în sec øi, 
dupæ douæ minute, i°a ræspuns: „Ce era sæ facem, Titulescu e bætrân øi 
bolnav, iar Regele este tânær øi stæpân pe situaflie“. „Øi dacæ într°o zi abdicæ, 
i°a replicat Ispasiu, ce væ facefli tofli care afli jucat cartea lui?“ „Ce vor face 
tofli, vom face øi noi“, a fost ræspunsul deøteptului de Savel Rædulescu. 
Ispasiu e indignat de atitudinea lui øi a celorlalfli foøti prieteni ai lui 
Titulescu. „Mari lichele“, zice el.
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5 martie 1939
[…] Maniu a primit ieri un ræspuns de la Titulescu privitor la 

raporturile lui Carol cu Franfla øi Anglia. Mæ roagæ sæ flin informaflia numai 
pentru mine, ca unul care sunt øi eu amestecat în aceastæ chestiune: 
Titulescu a fæcut demersurile necesare pe lângæ guvernele francez øi englez 
øi e foarte optimist asupra rezultatului final; el ne roagæ sæ avem puflinæ 
ræbdare, Maniu mæ roagæ sæ previn imediat pe Marin23 øi pe Herriot cæ, 
dupæ øtirile noastre, Carol îøi face bagajele. Maniu e foarte optimist. Are øi 
pentru ce!

24 martie 1939
La 8,30 la Maniu. Am vorbit cu el în timp ce se îmbræca. Mai târziu 

vine prea multæ lume. A primit asearæ o scurtæ telegramæ de la Titulescu, 
pe care o reproduc în întregime. „Sænætatea øubredæ. Nu mæ pot deplasa. 
Vorbit la telefon. Situaflia consideratæ foarte gravæ. Paris øi Londra vor 
liniøte“. Maniu mæ roagæ sæ plec imediat øi sæ væd mai întâi pe Titulescu øi 
sæ mæ sfætuiesc cu el cine trebuie væzut mai întâi. Ne înflelegem sæ plec luni 
dimineaflæ cu avionul. […]

27 martie 1939, [Cannes]
Plec cu avionul la 9 a.m. La ora 11,20 ajung la Zürich, dupæ o 

scurtæ escalæ la Viena, iar la Marsilia la ora douæ jumætate. La 5 sunt la 
Cannes, la locuinfla lui Titulescu. Îl prevenisem prin telegramæ de la Viena. 
Mæ aøtepta înfofolit ca iarna, cu papuci groøi în picioare, bonetæ de lânæ pe 
cap øi înfæøurat la picioare cu o pæturæ groasæ. Doamna Titulescu, lângæ el, 
îngrijindu°l ca o soræ de caritate. Pe o mæsuflæ lângæ fotoliul lui erau tot 
felul de medicamente øi tuburi de vitamine. Atmosferæ de casæ de sænætate, 
ca sæ nu zic cameræ de spital. De cum am intrat pe uøæ am înfleles cæ bietul 
Titulescu nu ne mai poate servi în starea în care se aflæ. Are vocea puflin 
ræguøitæ si dese accese de tuse seacæ. Ochii îi sunt în schimb vioi øi fac 
vædite eforturi pentru a aræta cæ se simte bine.

Timp de o jumætate de oræ îi povestesc lucruri din flaræ øi°i aræt cât 
este de iubit øi cât ne°ar bucura cu toflii dacæ l°am vedea la Bucureøti, 
reluându°øi cursurile øi activitatea politicæ, mai ales acum, când prevederile 
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lui politice sunt pe punctul sæ se realizeze aøa cum le°a formulat el cu ani 
în urmæ.

Aprobæ, dând din cap, tot ce°i spun eu despre batjocura care o face 
Carol cu toatæ politica lui internæ øi teatrul care°l joacæ în privinfla celei 
externe. Trec la problemele prezente øi°l întreb cum vede situaflia acum 
când Hitler a pus mâna øi pe Memel. „Hitler este foarte bine informat, 
începe Titulescu; el conteazæ pe slæbiciunea militaræ a anglo°francezilor, pe 
rezistenfla cercurilor conservatoare din aceste flæri în privinfla unui pact 
militar cu Sovietele øi pe politica izolaflionistæ a Statelor Unite; astæzi, 
Chamberlain øi Daladier nu°øi mai fac nicio iluzie asupra imperialismului 
german, cu care øtiu foarte bine cæ se vor confrunta într°o zi, însæ, cunoscând 
inferioritatea lor militaræ, cautæ sæ câøtige timp, fæcând greøeli peste greøeli. 
Dupæ pierderea Cehoslovaciei, vor pierde curând øi Polonia, pentru cæ 
dacæ nu se græbesc sæ încheie alianfla militaræ cu Sovietele, ea va fi atacatæ 
de Hitler, care nu este exclus sæ se înfleleagæ cu Stalin pentru împærflirea ei. 
Eu am atras de mai multe ori atenflia francezilor øi englezilor asupra acestor 
eventualitæfli. Recent, am repetat din nou aceste lucruri, la telefon bine
înfleles, cæci nu m°am putut deplasa, atât lui Daladier øi Bonnet, cât øi lui 
Eden øi Duff Cooper; aceøtia recunosc marea pierdere pentru ei a armatei 
øi industriei cehoslovace, însæ mai speræ sæ poatæ contrabalansa pe germani 
cu ajutorul Poloniei, Turciei øi României. Le°am atras atenflia øi asupra 
acestei speranfle deøarte chiar acum trei zile, când am vorbit din nou la 
telefon cu Daladier øi cu Bonnet, cæ atâta timp cât nu se vor înflelege cu 
Sovietele, ei nu pot pune nicio bazæ pe aceste flæri, îndeosebi pe Polonia øi 
România. Eu mi°am fæcut datoria; de ani de zile le cânt aceste lucruri øi ei 
trec uøor peste ele; parcæ cineva le°a pus o pânzæ pe ochi, care°i împiedicæ 
sæ vadæ realitatea. Øi în chestia lui Carol le°am explicat de atâtea ori cæ 
individul acesta este o pacoste pentru poporul nostru øi cæ trebuie îndepærtat 
de la conducerea lui. Individul însæ dispune de puternice relaflii în lumea 
masonicæ, francezæ øi englezæ, ai cæror exponenfli, Daladier øi Bonnet, sunt 
nevoifli sæ flinæ seama. Dacæ la aceasta se mai adaugæ øi corupflia pe care o 
practicæ, în special la Ministerul de Externe francez, atunci e uøor de înfleles 
pentru ce secætura de Carol gæseøte sprijin în guvernul francez; faptul cæ eu 
n°am reuøit sæ debarasez flara de un escroc ca Thierry este o dovadæ pentru 
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mine despre rolul care°l joacæ la Ministerul de Externe din Paris masoneria 
øi corupflia. Iatæ pentru ce nu puteam spune aceste lucruri în telegrama 
trimisæ domnului Maniu.“

Despre înscrierea prietenilor sæi în F.R.N., Titulescu spune cæ 
gestul lor nu l°a surprins deloc. „E greøeala mea cæ i°am cocoflat prea sus, 
mult prea sus decât ar fi meritat; cât am putut sæ°i menflin acolo sus, am 
fost foarte bun; væzând cæ sunt bolnav øi pe sfârøite, ei øi°au ales un nou 
stæpân. Îl vor servi øi pe el atâta vreme cât le va putea satisface ambifliile; 
sunt mercenari politici, în frunte cu Savel Rædulescu øi Viøoianu.“ „În 
concluzie, zice Titulescu, eu væd zile grele pentru Europa øi pentru biata 
noastræ flaræ. Øi când te gândeøti ce uøor era dacæ se aproba politica mea øi 
se încheia încæ din 1936 pactul militar franco°anglo°sovietic. Europa ar fi 
scæpat pânæ acum øi de Hitler øi de Mussolini øi lumea ar cunoaøte o 
perioadæ de pace øi prosperitate. Spune, te rog, domnilor Maniu, Lupu øi 
Mihalache cæ greøelile conducætorilor politici se ræzbunæ øi cæ, din 
nenorocire, le plætesc popoarele, care n°au øtiut sæ se debaraseze de ei la 
timp.“ […]

5 aprilie 1939
[…] Maniu øi Lupu, plecând mâine dimineaflæ din Bucureøti, fiind 

Joia Mare, s°au înfleles cu Milica24 sæ vinæ în seara aceasta la noi. M°a 
bucurat mult acest aranjament, întrucât sunt prea obosit de atâta drum, ca 
sæ mai ies øi seara aceasta din casæ. Ei au venit pe la ora 7. timp de o oræ 
jumætate le°am povestit pe larg tot cea am fæcut la Paris øi Londra øi le°am 
citit Memoriul prezentat celor cu care am vorbit øi am tras urmætoarele 
concluzii.

1) Titulescu este un om sfârøit pentru politicæ; e bolnav, ipohondru; 
agenflii lui Carol, în frunte cu Tætærescu øi Gafencu, i°au fæcut o atmosferæ 
foarte proastæ la Paris øi la Londra, unde l°au prezentat drept senil øi 
boløevic, favorabil Sovietelor. Am combætut din ræsputeri aceste calomnii, 
dar nu øtiu dacæ am reuøit. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, 16 septembrie 1938–30 aprilie 1939, introducere øi 
note de acad. Dan Berindei, Editura Fundafliei PRO, Bucureøti, 2003, pp. 79–80, 
86–87, 153, 194–195, 219–220, 241, 260–261, 291, 294–296, 318–319.
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8 mai 1939
[…] Dupæ°masæ la ora 5 au venit la noi soflii Ispasiu. El e negru de 

supærare. Ieri a primit ordinul prin care i se aduce la cunoøtinflæ pensionarea 
lui de la Direcflia contabilitæflii din Ministerul de Externe pe ziua de 1 
iunie. El era prea ataøat lui Titulescu pentru ca Gafencu sæ nu°l considere 
un spin în calea lui øi sæ nu°l înlæture. Ispasiu spune cæ tofli funcflionarii 
superiori din Ministerul de Externe, bænuifli de sentimente pro°Titulescu, 
au fost pensionafli sau mutafli în servicii inferioare. Toatæ familia lui Ispasiu 
este înscrisæ în Partidul Liberal, dar a ræmas cu Dinu Brætianu, detestând 
pe Tætærescu. Astæzi toate speranflele lui se îndreaptæ spre Maniu, pentru 
care au o mare stimæ. Ispasiu vede în înlæturarea lui Carol singurul mijloc 
de a salva flara. […]

25 mai 1939
La ora 9 m°am dus la Gafencu. M°a primit foarte bine, puflin cam 

jenat. A încercat sæ°mi explice pentru ce a fost nevoit sæ accepte Ministerul 
de Externe, „cu toatæ opoziflia lui Cælinescu, Ralea øi Andrei, cât mai ales a 
lui Guflæ Tætærescu“. A fæcut acest pas „numai în urma insistenflelor mari 
ale Regelui, care e departe de a fi aøa cum socoteøte dl Maniu“. Am tæcut 
ca sæ væd pentru ce m°a chemat. A intrat repede în subiect, spunându°mi 
cæ Regele are pæreri foarte bune despre mine, ca øi el, øi de aceea în vederea 
unei miøcæri în corpul nostru diplomatic, care se va face îndatæ dupæ alegeri, 
ei s°au gândit la mine, dacæ n°aø accepta una din ambasadele importante 
pentru noi. Pentru moment mi s°ar putea da Ankara, Roma sau Madrid, 
iar mai târziu Londra sau Washingtonul, „cæci de Tilea Regele nu e 
mulflumit, dar nu°l poate supæra pe Vaida, acum, înainte de alegeri“. 
Pentru postul de la Ankara stræruieøte mult Viøoianu, susflinut de tot grupul 
lui Cælinescu, îndeosebi de Ralea, însæ „Regele are cele mai proaste pæreri 
despre el, considerându°l uøuratec øi cu totul nepregætit pentru cariera 
diplomaticæ“. „Atunci, îl întreb eu, pentru ce Regele l°a numit ministru la 
Varøovia?“ „Ca sæ închidæ gura lui Titulescu, care toatæ viafla s°a înconjurat 
numai de mediocritæfli linguøitoare“, mi°a ræspuns Gafencu. „În cazul lui 
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Viøoianu, i°am ræspuns eu, atât Regele, cât øi d°ta avefli perfectæ dreptate“. 
În continuare, el mi°a spus cæ intrarea mea în diplomaflie mi°ar deschide 
cele mai frumoase perspective „datoritæ pregætirii diplomatice“ pe care o 
posed; bineînfleles, în prealabil „ar trebui sæ ader la F.R.N., condiflie sine 
qua non“.

20 iunie 1939
Ghiflæ Pop øi Leucuflia25 trec sæ mæ vadæ pe la 9 dimineafla. Ei mi°au 

adus sæ citesc øi o scrisoare pe care Maniu a primit°o din partea lui Titulescu, 
cu data de 16 iunie. Titulescu îl informeazæ cæ a fost sondat din mai multe 
pærfli, în ultimul timp, dacæ ar primi Ministerul de Externe. În ziua de 15 
iunie el a fost vizitat øi de Urdæreanu26, care a insistat mult sæ primeascæ, 
asigurându°l cæ „Regele regretæ enorm de mult greøeala fæcutæ faflæ de el în 
1936 øi cæ ar fi fericit s°o poatæ repara“. Titulescu s°a menflinut ferm pe 
poziflia cæ el primeøte acest post numai într°un guvern prezidat de Maniu, 
din care sæ facæ parte Lupu, Mihalache øi Dinu Brætianu. Titulescu i°a spus 
lui Urdæreanu cæ „dacæ Regele nu se decide cât mai repede posibil pentru 
formarea acestui guvern, flara nu mai poate conta pe sprijinul Franflei øi 
Angliei, care o vor læsa la discreflia Germaniei“. Titulescu sfætuieøte pe 
Maniu sæ fie ferm, cæci „în joc este soarta României Mari“.

Maniu e convins cæ Regele mai curând abdicæ decât sæ facæ apel la 
el. El mæ roagæ sæ aduc la cunoøtinfla lui Lupu øi a lui Mihalache scrisoarea 
lui Titulescu, dar la nimeni altul, pânæ nu va sosi el în Capitalæ. Impresia 
lui este cæ situaflia externæ devine tot mai gravæ øi cæ Hitler s°ar putea sæ 
atace Polonia cât de curând. […]

28 iulie 1939, [Mangalia]
[…] Costache Lupu27 øtie de adresa Ministerului nostru de Externe 

în chestiunea Titulescu de la Gh. Brætianu. Acesta i°a reproøat lui Gafencu 
nota trimisæ guvernelor englez øi francez împotriva lui Titulescu. Gafencu 
s°a apærat cu argumentul cæ a fost silit de Rege øi de Cælinescu, în urma 
unui efort fæcut de Tætærescu, care cerea insistent acest demers. […]
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30 iulie 1939, [Mangalia]
Am scris lui Louis Marin øi lui Herriot, punându°i în curent cu 

Nota Ministerului nostru de Externe referitoare la Titulescu, arætându°le 
indignarea partidului nostru, care reprezintæ în momentul de faflæ peste 
90% din voinfla poporului român. […]

11 noiembrie 1939
[…] Seara suntem invitafli la familia Ispasiu pentru a særbætori 

onomastica lui, întrucât de Sfinflii Mihail øi Gavril soflia lui nu se simflea 
bine. A fost invitatæ toatæ familia lui. A venit øi værul meu Vasile Spiridon28 
de la Furceni, care le°a adus iepuri, un but de cæprioaræ øi un excelent vin 
de masæ de la viile Negroponte Grigorescu. Ispasiu îmi povesteøte o 
întâmplare curioasæ petrecutæ cu el. Ministrul Gafencu l°a chemat sæptæ
mâna trecutæ de douæ ori pentru a°i cere o declaraflie în contra lui Titulescu 
în legæturæ cu „anumite cheltuieli abuzive“ pe care le fæcea el la Geneva pe 
vremea când era ministru de Externe. Ispasiu, care are mare stimæ pentru 
el, a refuzat cu indignare sæ dea astfel de declaraflie, arætând cæ toate 
sumele pe care el le ordonase ca director al Contabilitæflii erau prevæzute în 
bugetul ministerului, fiind însoflite de actele justificative necesare. Ispasiu 
øtie de la Neniøor29, cumnatul30 lui Titulescu, cæ guvernul Cælinescu a fæcut 
mai multe demersuri la Paris øi Londra, unde s°a plâns de campania pe 
care acesta o duce în contra lui Carol øi cæ Tætærescu îl criticæ peste tot „cu 
neruøinare“. Gafencu, din ordinul lui Carol, strânge aceste acte în contra 
lui Titulescu, în vederea unei campanii pe care vrea s°o înceapæ cât de 
curând. Ispasiu este indignat la culme de „aceastæ porcærie nemaiînchi
puitæ“ øi de faptul cæ Gafencu se preteazæ „ca un slugoi ce este la aceastæ 
acfliune urâtæ“. 

26 decembrie 1939
Dejun la familia Ispasiu, cu tofli membrii familiei ei, afaræ de 

Spiridoni, care vor face Revelionul la noi, cu toate rudele lor din Bucureøti. 
Ispasiu a primit de la Titulescu un scurt ræspuns la felicitarea lui de særbætori. 
„Sunt cu atât mai afectat de felicitarea d°tale, i°a scris Titulescu, cu cât 
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numærul prietenilor mai vechi scade pe fiece zi, ameninflafli øi persecutafli 
de cei cærora eu nu le°am fæcut decât bine“. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, [1 mai–31 decembrie] 1939, studiu introductiv de 
acad. Dan Berindei, Editura Fundafliei PRO, Bucureøti, 2004, pp. 31, 57, 91, 128, 
129, 250, 304–305.

*
14 aprilie 1940
[…] Dupæ°masæ, am avut musafiri pe familia Ispasiu, iar seara am 

fost noi la masæ la familia Mihæilescu. Ispasiu e „foarte contrariat“ de Savel 
Rædulescu pentru felul cum a evoluat în ultimul timp. Nu se aøtepta ca 
„acest om pe care Titulescu l°a fæcut om din nimic“, sæ°l vorbeascæ astæzi 
de ræu øi sæ ræspândeascæ „øtiri defavorabile despre fostul lui binefæcætor“. 
El l°a întâlnit acum doua zile pe stradæ øi°a aflat cæ „Titulescu s°a sclintit 
complet, vrea din nou sæ divorfleze de soflie pentru a se cæsætori cu alta mai 
tânæræ cu care sæ poatæ avea copii“. Soflia lui, i°a mai spus Savel R., se 
gândeøte serios sæ°l interneze într°un sanatoriu de boli nervoase. Pe Ispasiu 
l°a surprins uøurinfla cu care Savel R. „debita toate aceste lucruri despre 
Titulescu“. „Aøa pæflesc tofli oamenii de seamæ, i°am spus eu, când ridicæ în 
mod uøuratic în jurul lor oameni færæ valoare øi linguøitori“. […]

21 iunie 1940
[…] Eu le fac un scurt istoric al greøelilor fæcute de Carol øi guvernele 

lui în materie de politicæ externæ. Tofli sunt de acord cu mine cæ a fost „o 
crimæ“ înlocuirea lui Titulescu, în vara lui 1936 øi „o greøealæ de neiertat“ 
refuzul lui Carol de a regulariza cu Sovietele problema Basarabiei, atunci 
când ele erau dispuse øi se temeau de agresiunea germanæ. […]

22 iunie 1940
[…] Eu am început prin a felicita pe Mihalache pentru hotærârea 

lui de a demisiona din demnitatea de consilier regal, lucru de mare 
importanflæ øi pentru el, ca øi pentru partidul nostru. I°am felicitat apoi øi 
pe el øi pe Madgearu pentru justele lor aprecieri la adresa politicii partidului 
nostru, ca øi la adresa banditului de Carol. „Væ felicit pe amândoi cæ în 
aceste momente atât de grave pentru noi, am continuat eu, recunoaøtefli cæ 
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partidul nostru e singurul care a væzut clar, atât în politica internæ, cât øi 
externæ, ca sæ n°o iau decât din vara lui 1936, când Titulescu ajunsese sæ 
semneze cu Litvinov protocolul privitor la Basarabia; noi am cerut în mod 
constant, ameninflând cu ieøirea în strada chiar, ca acest protocol sæ fie 
semnat pentru a ajunge la normalizarea relafliilor noastre cu Sovietele; n°am 
fost ascultafli; Titulescu a fost îndepærtat ruøinos din guvern; noi am 
protestat, iar Titulescu a terminat prin a se înscrie în  partidul nostru. 
Astæzi  suntem ameninflafli de o agresiune sovieticæ; avem noi vreo vinæ? 
Desigur cæ nu; mai mult, Litvinov l°a prevenit pe Titulescu de mai multe 
ori, ne°a prevenit øi pe noi, dl dr. Lupu øi pe mine, în iulie 1936, la Geneva, 
cæ Sovietele n°au gânduri agresive la adresa noastræ cât timp ræmânem 
în sistemul de alianfle cu franco°englezii øi cu flærile din Mica Înflelegere, dar 
cæ de îndatæ ce România s°ar alia cu Germania nazistæ, Sovietele s°ar 
vedea silite sæ ocupe linii mai potrivite pentru apærarea lor, pe râurile din 
Moldova, poate chiar pe Carpafli; astæzi noi ne aflæm exact în situaflia 
prevæzutæ de Soviete în vara lui 1936; putem noi colabora cu un regim 
care, ducându°ne în alianfla germanæ, ne expune la o agresiune siguræ din 
partea Sovietelor? […]

16 august 1940
[…] Am stat de vorbæ cu el [David Popescu31 – n.n. G.G.P.] o oræ 

øi trei sferturi de ceas. I°am povestit pe scurt misiunea care am avut°o, 
Lupu øi cu mine, în vara anului 1936, la Paris øi Londra; situaflia din Franfla 
øi Anglia din acel timp; politica acestor douæ mari puteri faflæ de Germania 
øi Italia øi eforturile care se fæceau în vederea unei înflelegeri cu Sovietele; 
politica lui Titulescu – care fæcea parte, ca tehnician, din guvernul liberal, 
prezidat de Tætærescu – de apropiere de Soviete, politicæ pe care partidul 
nostru o preconiza de mult timp. I°am explicat apoi cæ în vara lui 1936, 
când izbucnise øi ræzboiul civil din Spania, provocat de rebeliunea lui 
Franco, Sovietele erau foarte îngrijorate de un eventual atac al Germaniei 
hitleriste øi de aceea cæutau prin toate mijloacele sæ ajungæ la un acord cu 
Anglia øi Franfla øi totodatæ cu vecinii lor, Polonia øi România. Noi, Partidul 
Naflional fiærænesc, ne°am înfleles cu Titulescu sæ folosim acest moment 
favorabil øi sæ ne înflelegem cu Moscova în toate chestiunile litigioase, 
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tezaurul nostru de la Moscova, chestiunea Nordului Bucovinei øi mai ales 
problema Basarabiei. Litvinov avea în acel timp cele mai bune relaflii cu 
Titulescu øi era øi el de acord pentru o reglementare cu noi a tuturor 
litigiilor existente. În iulie 1936, ei au ajuns la un acord, redactând øi un 
protocol în problema Basarabiei, la care Sovietele renunflau definitiv, 
ræmânând ca România sæ plæteascæ o sumæ pentru investifliile pe care statul 
rus le°a fæcut în cei 105 ani de stæpânire. Am arætat generalului textul 
acestui protocol pe care i l°am citit øi dupæ care el mi°a cerut sæ°i las o 
copie. I°am explicat generalului, în continuare, cæ Titulescu a venit cu el 
în flaræ; i l°a prezentat lui Carol, care l°a refuzat categoric. „Cum este posibil 
sæ fi fæcut aøa ceva?!“, mæ întreabæ David Popescu. Am continuat povestirea 
mea, arætându°i cæ n°a fost numai atât. Titulescu a flinut sæ vorbim øi noi, 
Lupu øi cu mine, cu Litvinov; ne°am dus la Geneva øi în ziua de 20 iulie a 
avut loc aceasta întâlnire în holul Hotelului des Bergues, în prezenfla lui 
Titulescu. I°am fæcut un scurt rezumat al declarafliilor lui Litvinov, care 
ne°a prevenit cât se poate de clar cæ Moscova cunoaøte ostilitatea lui Carol 
faflæ de Soviete øi marea lui dorinflæ de a se alia cu Hitler øi cæ în aceastæ 
eventualitate Sovietele ar fi silite sæ ocupe linii mai sigure de apærare în 
contra unei agresiuni germane, pe Siret, poate chiar pe Carpafli. „Este, am 
subliniat eu, ceea ce s°a întâmplat la 26 iunie, cu ultimatumul Molotov.“ 
I°am explicat cæ la o întrebare a lui Lupu, în privinfla cifrei la care se 
gândeøte Moscova, Litvinov i°a ræspuns cæ, dupæ cât øtie el, cifra n°ar depæøi 
3 miliarde lei aur, dar cæ suma aceasta mai poate fi discutatæ. Titulescu s°a 
întors la Geneva øi apoi pe litoralul francez, fiind suferind. În ziua de 30 
august, mai puflin de o lunæ de când Titulescu îi prezentase lui Carol, la 
Sinaia, protocolul respectiv, el a fost scos din guvern, în condifliile cunoscute, 
fiind înlocuit de Victor Antonescu. De atunci øi  pânæ azi, Carol continuæ 
politica lui de apropiere cu Hitler øi Mussolini, care ne obligæ acum la mari 
concesii teritoriale ungurilor øi bulgarilor.

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (1 ianuarie 1940–6 septembrie 1940), studiu intro
ductiv øi note de acad. Dan Berindei, Institutul European, [Iaøi], 1998, pp. 118, 
197, 201, 276.

*



196

20 octombrie 1940
[…] Giosanu32 are informaflii din cercurile evreieøti cæ Titulescu 

este hotærât sæ întreprindæ o acfliune în afaræ în contra anarhiei legionare 
din flaræ. Dezminflirile guvernului Antonescu, publicate în ziare, Giosanu 
nu le ia în serios. Dupæ mine, Titulescu nu poate face nimic decât dacæ 
pleacæ în Statele Unite, pentru cæ altfel nici guvernul Pétain øi nici Elveflia 
nu i°ar putea permite nicio acfliune politicæ. […]

4 noiembrie 1940
[…] Vorbim despre Titulescu. Ispasiu ne informeazæ cæ Titulescu 

este mereu bolnav øi din ce în ce mai ræu. Familia lui îl crede definitiv 
pierdut. Ispasiu i°a ræmas credincios øi nu pierde nicio ocazie ca sæ blesteme 
pe Carol pentru mizeriile pe care i le°a fæcut lui Titulescu, care, zice el, „nu 
s°a mai putut reface dupæ lovitura de mægar din vara lui 1936“. Restul zilei 
ræmân acasæ. Lucrez la Jurnal øi ascult radioul. Mâine, alegerile mult 
aøteptate în Statele Unite. Le aøtept cu mare neræbdare. […]

21 decembrie 1940
[…] La 6 a trecut pe la noi Mihai Ispasiu. Mi°a citit o scrisoare de 

la Titulescu, care se plânge cæ merge prost cu sænætatea. Scrisoarea i°a 
trimis°o prin Neniøor. Poartæ data de 2 noiembrie, sositæ pe ruta Constanti
nopol. Deøi bolnav øi demoralizat, Titulescu e sigur „de præbuøirea fas
cismului øi hitlerismului“. „Dupæ mine, continuæ el, Anglia a câøtigat deja 
ræzboiul; cu ajutorul Statelor Unite, ea se aflæ azi mai puternicæ decât la 
începutul lui. Dacæ Hitler va ataca Sovietele în primævara urmætoare, cum 
se crede de cætre multæ lume, atunci el îøi va frânge gâtul în stepa ruseascæ 
øi libertatea øi democraflia vor domni din nou asupra Europei øi a globului 
întreg. Dacæ ai posibilitatea, comunicæ pærerea mea lui Maniu øi prietenilor 
sæi, singurii adeværafli patriofli øi oameni politici bine informafli. Neniøor îfli 
va spune mai multe.“

Ispasiu l°a væzut ieri pe Neniøor. Acesta l°a informat cæ acfliunea lui 
de Gaulle n°are nicio øansæ de reuøitæ întrucât Statele Unite nu sunt de 
acord cu Anglia pe chestiunea acestui general, care nu este simpatizat la 
Washington øi cæ Roosevelt menajeazæ pe Pétain în speranfla cæ într°o zi 
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acesta ar putea relua armele alæturi de Anglia. Titulescu i°a scris lui Neniøor 
cæ între Pétain øi Laval este un dezacord profund, care nu poate duce decât 
la o rupturæ siguræ pe f. curând. Titulescu are toatæ încrederea în patriotismul 
lui Pétain øi detestæ profund pe Laval. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (7 septembrie 1940–8 februarie 1941), studiu 
introductiv øi note de acad. Dan Berindei, Institutul European, [Iaøi], 2000, 
pp. 87, 108, 184.

*

18 martie 1941
[…] Londra anunflæ cæ de câteva zile Titulescu e grav bolnav la 

Cannes. Øtirea aceastæ tristæ o publicæ, în fine, øi ziarele noastre. La ora 
11,30, Londra anunflæ trista øtire a morflii lui Titulescu, în vârstæ de 58 de 
ani. Mare pierdere pentru flaræ. Bietul om moare în momentul când politica 
preconizatæ de el, în anii când conducea destinele flærii, s°a præbuøit în 
întregime din nepriceperea colegilor sæi francezi øi englezi, precum øi din 
vina ticælosului de Carol øi a complicilor acestuia. […]

19 martie 1941
[…] Stelian Popescu scrie în „Universul“ un frumos articol despre 

Titulescu, schiflând în linii mari politica lui externæ. Temându°se de 
Antonescu øi nevoind sæ se strice cu Mussolini øi cu Hitler, autorul arti
colului se fereøte ca de foc sæ insiste asupra liniilor mari de politicæ externæ 
ale lui Titulescu, care a combætut la timp fascismul øi hitlerismul, preco
nizând o alianflæ strânsæ între Anglia, Franfla, Sovietele øi Mica Înflelegere. 
N°a fost ascultat la timp! Rezultatul se vede astæzi: Franfla distrusæ, Anglia 
de°abia mai respiræ, iar restul Europei zace sub cizma lui Hitler, gata sæ se 
præbuøeascæ øi asupra Moscovei. Tofli deøtepflii care s°au opus politicii lui 
Titulescu, care era øi politica externæ a partidului nostru, sunt azi la pæmânt, 
ca ticælosul de Carol, care, în loc sæ°i accepte politica lui de apropiere de 
Rusia Sovieticæ, l°a înlocuit din guvern ca pe o mæsea stricatæ. Urmarea am 
væzut°o: præbuøirea României Mari, în timp ce canalia îøi plânge amarul pe 
drumurile pribegiei. Poporul român însæ suferæ mult øi numai Dumnezeu 
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øtie cât mai are de îndurat de pe urma greøelilor de neiertat ale ticælosului 
de Carol øi ale celor care l°au ajutat. 

21 martie 1941
Ieri noapte a sosit Lupu de la Arsura, iar azi dimineaflæ a venit øi 

Maniu de la Sibiu. Mæ duc la Lupu pe la 9 øi, împreunæ cu el, mergem la 
Maniu. Erau amândoi în curent cu moartea lui Titulescu. Pe la 11 soseøte 
øi Mihalache, iar dupæ el, Mihai Popovici, Ghiflæ Pop øi Sauciuc°Sæveanu33. 
fiinem o øedinflæ de birou. Eu le citesc textul telegramei de condoleanfle pe 
care o expediem sofliei lui Titulescu. Sunt tofli de acord cu textul ei, din 
care nu lipsesc termenii de „marele european, minte luminatæ øi excepflional 
de clarvæzætoare“. Am calculat termenii telegramei pentru a nu avea difi
cultæfli cu Cenzura. Maniu øi Lupu au scos în evidenflæ faptul cæ Titulescu 
a fæcut pe plan extern politica partidului nostru, lucru pentru care s°a øi 
înscris la noi, dupæ ce a fost debarcat din guvernul Tætærescu de ticælosul 
de Carol. S°a stabilit sæ asistæm cu toflii la parastasul de opt zile. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, vol. III (9 februarie–21 iunie 1941), studiu introductiv 
øi note de acad. Dan Berindei, Institutul European, [Iaøi], 2002, pp. 67, 69–70.

*

22 iunie 1941
[…] Azi, când Antonescu ne aruncæ într°o vâltoare atât de pri

mejdioasæ pentru viitorul nafliunii noastre, trebuie sæ precizez pentru 
istoricul de mâine cæ numai trei oameni am fost tot timpul în mod constant 
øi foarte hotærât în contra oricærei colaboræri cu dictatura germano°italianæ: 
Maniu, Titulescu øi cu mine. […]

24 iulie 1941
[…] Væd din ziarele noastre cæ în fine au sosit în flaræ funcflionarii 

ambasadei noastre la Moscova, în cap cu Gafencu. Individul acesta a putut 
vedea cu proprii lui ochi falimentul total al politicii lui Carol al II°lea, pe 
care l°a servit în modul cel mai slugarnic posibil. Pe vremuri, când fæcea  
parte din partidul nostru, Gafencu a fost tot timpul un bârfitor al lui 
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Titulescu øi un adversar al politicii sale externe de înflelegere cu Rusia 
Sovieticæ. Aøa a putut el sæ se apropie de Lupeasca øi sæ devinæ un membru 
al camarilei ticælosului de Carol. Acum nu°i ræmâne nici lui, ca fost carlist, 
altæ cale de urmat decât sæ se ralieze politicii lui Antonescu. […]

11 noiembrie 1941
[…] „Reamintesc sumar toate aceste lucruri, am continuat eu, 

pentru a trage, cu un adeværat sentiment de mândrie, concluzia cæ patru 
oameni au prevæzut la timp øi complet dezastrul de azi care s°a abætut 
asupra Europei, dar aceøtia n°au fost ascultafli; aceøtia sunt: Maniu, Lupu, 
Titulescu øi subsemnatul. fiin sæ precizez cu aceastæ ocazie faptul puflin 
cunoscut cæ Titulescu, datoritæ nouæ trei, dar în special lui Maniu øi lui 
Lupu, a adoptat ideea cæ færæ o alianflæ a franco°englezilor cu Uniunea 
Sovieticæ nu se poate garanta executarea completæ a tratatului de la Versailles 
øi a celorlalte trei, Trianonul, Sèvres øi Neuilly. Titulescu, ca un conservator 
ce era, avea mare repulsie faflæ de boløevism øi numai datoritæ nouæ s°a 
convertit la ideea alianflei cu Sovietele. În calitatea lui de ministru de 
Externe, ca simplu teoretician în guvernul Tætærescu, el a fæcut pe plan 
extern politica externæ preconizatæ de partidul nostru, care reprezenta în 
acea vreme imensa majoritate a flærii, în opoziflie cu regimul de dictaturæ pe 
care°l pregætea Carol din momentul în care reuøise sæ ocupe tronul printr°o 
lovituræ de stat. În înflelegere cu Maniu, Lupu øi cu mine, ne°am dus în 
iunie 1936 la Paris øi Londra, unde am cæutat pânæ la jumætatea lui iulie sæ 
atragem atenflia factorilor politici francezi øi englezi asupra primejdiei pe 
care o reprezenta pentru liniøtea Europei hitlerismul øi fascismul. În memo
riile mele din acea vreme sunt trecute pe larg toate sforflærile noastre fæcute 
nu numai pe lângæ membrii guvernelor Blum øi MacDonald, dar øi pe 
lângæ membrii mai importanfli ai opozifliei de atunci, din Franfla øi Anglia. 
Titulescu, care se afla în acel timp la Paris, ne°a dat tot concursul în acfliunea 
noastræ. Prin el, Lupu øi cu mine am cunoscut la Geneva pe Litvinov, cu 
care Titulescu ajunsese la redactarea cunoscutului protocol din iulie 1936, 
prin care Sovietele renunflau definitiv la Basarabia în schimbul unei despæ
gubiri bæneøti øi a angajamentului de a ræmâne fideli alianflei cu Anglia øi 
Franfla øi unei vecinætæfli corecte cu Rusia Sovieticæ. Carol al II°lea øi 
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guvernul Tætærescu n°au acceptat acest protocol, sfârøind prin a scoate din 
guvern pe Titulescu, la 31 august 193634. De atunci, în mod constant, Maniu, 
Lupu øi eu am susflinut ca partidul nostru sæ combatæ dictatura lui Carol, 
iar dupæ detronarea lui øi aceea a lui Antonescu, care a culminat cu adeziunea 
flærii la Pactul Tripartit øi la intrarea ei în ræzboi cu Sovietele. […]“

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (22 iunie 1941–28 februarie 1942), cuvânt introductiv, 
note øi indice de acad. Dan Berindei, Editura Lucman, [Bucureøti, 2005], pp. 23, 
62, 216–217.

*

14 martie 1942
[…] Dupæ°masæ la 6 trec pe la Maniu, sosit la prânz de la Sibiu. Ar 

mai fi ræmas câteva zile în Ardeal, însæ vrea sæ asiste mâine la parastasul 
pentru un an de la moartea lui Titulescu, la biserica din Batiøte. Telefonez 
de la Maniu tuturor øefilor de culoare sæ ia mæsuri sæ fie cât mai multæ 
lume la parastas. Dupæ slujba de la bisericæ, vom lua dejunul cu Maniu la 
Mihai Popovici, membrii biroului. Maniu aratæ bine. Tratamentul care°l 
urmeazæ el la spitalul din Sibiu, la secflia doctorului Sturdza35, îi face foarte 
bine. Piciorul stâng îl jeneazæ din ce în ce mai puflin. […]

15 martie 1942
Parastasul pentru Titulescu are loc la ora 11. Biserica este cu totul 

neîncæpætoare pentru asistenfla atât de numeroasæ. Sunt prezente toate 
cadrele noastre din Capitalæ, în frunte cu Maniu, Lupu øi noi, ceilalfli 
membri din biroul partidului. Asistæ øi foarte mulfli liberali, în cap cu Dinu 
Brætianu øi câfliva membri din familia lui Titulescu, afaræ de soflia lui, care 
se aflæ în Franfla. În strada din fafla bisericii era de douæ ori mai multæ lume 
decât în bisericæ. Nu s°au flinut discursuri. […]

11 decembrie 1942
Avem la dejun pe Mihalache. A venit de ieri dupæ°masæ în Capitalæ. 

A væzut ieri searæ pe Mihai Antonescu øi pleacæ la ora douæ la Dobreøti. A 
venit la noi pe la 11 øi am luat dejunul împreunæ. Am discutat întreaga 
situaflie internæ øi externæ. El va veni în Capitalæ înainte de Cræciun pentru 
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a vedea øi pe Maniu, Lupu øi ceilalfli membri din birou. E din nou derutat. 
Omul acesta, neavând o culturæ temeinicæ øi necunoscând aproape nimic 
în problemele externe, se aflæ la cheremul tuturor ømecherilor care se 
pretind cunoscætori în aceste chestiuni. Printre aceøtia se aflæ prietenul sæu 
Ræducanu36, un om de nimic sub toate raporturile, pregætire, caracter etc., 
secætura de Viøoianu, care n°a citit în viafla lui o carte de istorie decât cel 
mult câte o gazetæ øi marele bærbat de stat Grigore Gafencu, care n°a fost 
în stare sæ°øi gæseascæ singur nicio soflie, mulflumindu°se sæ fie însurat de 
bancherul Blank, care i°a trecut una din amantele sale, înzestrând°o bine
înfleles cu ceva bani øi o casæ aspectuoasæ la Øosea. Acest om, din øef de 
serviciu la Banca Blank, a ajuns mare specialist, dupæ Mihalache, în 
problemele externe. Ca lichea ce este, a luat poziflie în contra politicii lui 
Titulescu pentru a se apropia de Carol, al cærui ministru de Externe a 
devenit, servindu°l în politica lui prosteascæ de apropiere de Hitler. În 
urmæ, Carol l°a scos din guvern, numindu°l ambasador la Moscova, într°un 
moment când Sovietele erau perfect informate cæ ticælosul de Carol se dæ 
peste cap sæ ajungæ la o înflelegere cu dictatorul de la Berlin. Acest Gafencu, 
dupæ ce ne°a trædat în mod neruøinat, trecând de partea lui Cælinescu øi a 
lui Carol, îi oferæ acum sprijinul sæu lui Mihai Antonescu, angajându°se sæ 
se stabileascæ în Elveflia, ca informator al guvernului. Crezând cæ noi nu 
øtim acest lucru, el a avut neruøinarea sæ°i cearæ lui Maniu sæ°i dea o 
scrisoare prin care sæ fie acreditat ca reprezentant al nostru în afaræ, lucru 
care i°a fost refuzat aøa cum trebuie. Tofli aceøti indivizi l°au zæpæcit pe 
bietul Mihalache ani de°a rândul cu pretinsele lor cunoøtinfle în chestiunile 
externe. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (1 martie 1942–31 ianuarie 1943), studiu introductiv, 
note øi indice de acad. Dan Berindei, Editura Academica, [Bucureøti, 2009], pp. 
55, 56, 374–375.

*

12 februarie 1944
[…] I°am arætat lui Rædulescu cât ne°am zbætut noi sæ combatem 

politica externæ cu totul greøitæ a acestui Rege escroc øi nebun. I°am vorbit 
de acfliunea lui Titulescu, care face politica preconizatæ de partidul nostru, 
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de pactul negociat de el cu Litvinov din iulie 1936, care rezolva pentru 
totdeauna litigiile noastre cu Sovietele øi de întrevederea mea øi a lui Lupu 
cu Litvinov, la Geneva, în iulie 1936. Rædulescu a ræmas foarte impresionat 
de aceastæ întrevedere, de care auzea pentru prima datæ. I°am vorbit în 
continuare de crima care a fæcut°o Carol, ajutat de aripa liberalæ […] 
Tætærescu, refuzând sæ aprobe pactul Titulescu°Litvinov, ba scoflându°l øi 
din guvern, în speranfla cæ ajutat de nemflofilii din flaræ, el va reuøi sæ apere 
frontiera noastræ de ræsærit cu sprijinul lui Hitler. Partidul nostru a 
combætut cu disperare politica greøitæ a acestui blestemat de Rege. A urmat 
ceea ce øtim cu toflii! Hitler s°a înfleles cu Stalin sæ împartæ Polonia øi sæ 
ocupe Basarabia øi Bucovina de Nord, ceea ce s°a înfæptuit în iunie 1940. 
În august a urmat dictatul de la Viena øi conferinfla de la Craiova, unde am 
fost silifli tot de arbitrii de la Viena, sæ restituim bulgarilor Cadrilaterul. 
Carol a fost pedepsit prin detronare. Autorul acestei sancflionæri a fost 
generalul Antonescu. […]

24 aprilie 1944
[…] Am trecut apoi la gruparea lui Tætærescu, arætându°i cât ræu a 

fæcut flærii. […] „Omul care a susflinut pe Carol sæ respingæ protocolul 
Titulescu°Litvinov din iulie 1936 øi care, dupæ o lunæ, l°a scos pe Titulescu 
øi din guvern; omul care a provocat în permanenflæ Sovietele […], omul 
care a renunflat oficial la garanfliile anglo°franceze øi a adus la putere 
guvernul Gigurtu [… cu el] tu vrei acum sæ facem un bloc al stângii? Pe 
acest individ øi pe tofli care au colaborat cu el øi cu Carol, noi nu numai cæ 
nu°i primim în niciun bloc, dar suntem hotærâfli sæ le facem un mare 
proces, în calitatea lor de criminali de ræzboi, ræspunzætori de dezastrul 
flærii.“ […]

11 mai 1944
Dupæ un telefon la ora 7,30 dimineafla, a venit, pe la ora opt øi ceva, 

Savel Rædulescu. Vine pentru prima oaræ la mine. Am înfleles îndatæ rostul 
vizitei sale. A intrat direct în subiect. Icæ37 i°a spus discutând cu mine 
chestiunea trimiterii lui la Moscova, eu i°am ræspuns cæ el nu mai face 
parte din partidul nostru. „Am spus ceva inexact?“, l°am întrebat eu. Savel 
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R. mi°a flinut un lung discurs de o jumætate de oræ ca sæ°mi explice cæ, deøi 
a îmbræcat uniforma F.R.N. pe timpul lui Carol øi a acceptat mandatul de 
deputat, el s°a considerat tot timpul drept naflional°flærænist, întrucât s°a 
crezut acoperit de Titulescu, care era membru în partidul nostru! El mi°a 
citit în acest sens douæ scrisori de la Titulescu, una din 1939, septembrie 
mi se pare, øi alta din ianuarie 1940, pe care el le interpreteazæ drept o 
aprobare din partea lui a politicii sale øi a celorlalfli amici ai sæi, de colaborare 
cu regimul lui Carol. Le°am citit, cæ nu erau lungi. „Nu reiese din ele o 
aprobare formalæ, i°am ræspuns eu, ci mai mult o libertate care v°o lasæ «sæ 
decidefli cum credefli cæ e mai bine pentru interesele flærii».“ Savel R. 
interpreteazæ expresia „cum e mai bine pentru interesele flærii“ în sensul 
unei aprobæri. El sprijinæ aceastæ interpretare øi pe alte scrisori în care 
Titulescu îøi îndeamnæ prietenii øi rudele din flaræ sæ colaboreze cu Carol 
„în interesul flærii“. Savel R. îmi lasæ sæ citesc o copie de pe un memoriu 
„strict confidenflial“ pe care Titulescu l°a trimis lui Carol, din Saint°Moritz, 
la 14 sept. 1939, 11 zile dupæ ce Hitler a atacat Polonia. Savel R. inter
preteazæ acest memoriu în sensul afirmafliilor sale, cæ Titulescu, terminând 
banii øi fiind bolnav, cæuta o colaborare cu Carol, oferindu°i serviciile lui. 
Iatæ pasajul la care se referæ Savel R. Titulescu spune cæ „un francez ilustru, 
care a jucat un rol covârøitor în ultima Conferinflæ de Pace (1919), în 
bunætatea lui sufleteascæ, gæsind cæ eu trebuie sæ am o ocupaflie politicæ, nu 
numai profesionalæ (ca avocat), mi°a împrumutat toate dosarele Conferinflei 
de Pace“, ceea ce i°a permis sæ se punæ în curent cu toate discufliile dintre 
cei mari, Wilson38, Clemenceau39, Lloyd George40 øi Orlando41. El aratæ, 
printre altele, cât de puflin caz fæcea chiar guvernul francez de revendicærile 
noastre „exagerate“ asupra liniei Tisa, în august 1916, înainte chiar de 
semnarea tratatului de intrare în ræzboi. Titulescu citeazæ câteva pasaje 
caracteristice din corespondenfla secretæ a lui Saint°Aulaire42. Este, desigur, 
clar cæ Titulescu îøi oferea serviciile sale lui Carol la acea epocæ, sept. 1939, 
însæ nu reiese nimic în sensul afirmafliei lui Savel R. cæ Titulescu îøi îndemna 
prietenii sæ colaboreze cu Carol. Savel R. a înfleles pânæ la urmæ cæ el nu 
mai face parte din Partidul Naflional fiærænesc øi cæ eu spusesem adeværul 
lui Mihai Antonescu. Eu øtiu demult cæ Savel R. nu este un om prea 
inteligent, dar nu mi°l închipuiam øi ømecher.
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Stau toatæ dimineafla în casæ øi lucrez la Jurnal. Seara, la 6, la 
Maniu, întors pe la 4 de la Snagov. Îl pun la curent cu discuflia de ieri 
searæ cu Constantinescu°Iaøi øi cu cea din dimineafla aceasta cu Savel 
Rædulescu. Ræmâne sæ mæ duc eu într°o dimineaflæ la Snagov sæ°i citesc øi 
lui Maniu øi lui Ghiflæ Pop memoriul lui Titulescu, adresat lui Carol, la 
11 sept. 1939. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, 1 ianuarie–24 august 1944, studiu introductiv øi note 
de acad. Dan Berindei, Editura Roza Vânturilor, Bucureøti, 1997, pp. 104, 219, 
251–252.

*

2 septembrie 1944
[…] I. Lugoøianu publicæ un articol în ziarul „Universul“ despre 

politica externæ a lui Titulescu øi se ocupæ în special de eforturile lui de a 
ajunge în 1936 la un pact de înflelegere cu Sovietele. Articolul e plin de 
lacune øi inexactitæfli. În Jurnalul meu din vara lui 1936 e foarte bine 
læmuritæ aceastæ epocæ. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (25 august 1944–3 noiembrie 1944), studiu introductiv, 
note øi indice de acad. Dan Berindei, Editura Paralela 45, [Piteøti, 2006], p. 88.

*

14 noiembrie 1944
[…] „Pe d°voastræ væ cunosc foarte bine din rapoartele ministrului 

nostru de pe vremuri Ostrovski øi mæ bucur sæ væ cunosc acum øi personal; 
øtiu cæ suntefli prieteni vechi ai Uniunii Sovietice øi de aceea aø dori mult 
sæ stæm de vorbæ împreunæ despre raporturile dintre flærile noastre.“„Øi noi 
la fel, flinem foarte mult sæ discutæm cu d°voastræ despre aceste lucruri, 
când vefli fi dispuøi, ca unii care, ani în øir, cu mult înainte de ræzboi, am 
fost prezentafli de adversarii noøtri drept oameni ai Moscovei“, i°a ræspuns 
Lupu. „Dacæ partidul nostru, am spus eu, care susflinea pe Titulescu în 
politica lui de înflelegere cu flara d°voastræ, ar fi reuøit sæ convingæ pe 
nenorocitul de Carol al II°lea sæ semneze protocolul Titulescu°Litvinov 
din august 1936, poate situaflia externæ ar fi evoluat altfel øi Franfla n°ar 
mai fi ezitat sæ încheie alianfle cu Sovietele, silind astfel øi Anglia sæ facæ la 
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fel øi, în cazul acesta, ræzboiul pe care°l pregætea Hitler ar fi putut fi evitat.“ 
„Desigur, avefli dreptate, mi°a ræspuns Vîøinski43, conducætorii Micii 
Înflelegeri, ca øi Franfla øi Anglia, au fæcut mari greøeli, greøeli de neiertat de 
a fi refuzat alianfla militaræ cu flara mea; Hitler s°ar fi præbuøit într°un an, 
doi, sub povara cheltuielilor militare, nemaiputând face ræzboiul.“ 
Conversaflia noastræ s°a oprit aici, deoarece Sænætescu s°a apropiat de noi, 
invitându°ne sæ luæm loc la masæ, fiind deja ora 2,20. […]

15 noiembrie 1944
Dupæ ora de curs la Universitate, am væzut un moment pe Gh. 

Brætianu în cancelaria profesorilor. „Cred cæ începi øi d°ta sæ te saturi de 
ruøi, mi se adreseazæ el, luându°mæ de brafl øi trægându°mæ într°un colfl al 
cancelariei. Eu i°am cunoscut foarte bine øi de aceea i°am preferat pe 
nemfli.“ „Nici în glumæ nu°fli admit sæ vorbeøti aøa pentru cæ în timp ce noi 
øi cu Titulescu cæutam sæ rezolvæm pentru totdeauna legæturile noastre cu 
ei, d°ta ne combæteai øi împingeai flara spre alianfla cu Hitler, care iatæ ce°a 
fæcut din noi, ne°a læsat sub jugul rusesc. Cine poartæ vina, noi ori d°ta øi 
cu tofli ceilalfli germanofili care i°afli adus pe ruøi în flaræ.“ „Nu te supæra 
cæci eu am glumit, eu recunosc partea mea de vinæ øi cred cæ d°ta nu conteøti 
buna mea credinflæ øi patriotismul meu“, mi°a replicat el. „Sigur cæ nu 
contest aceste lucruri, dar în politicæ omul trebuie sæ ræspundæ de greøelile 
lui øi sæ tragæ consecinflele care se impun.“ […]

20 noiembrie 1944
[…] Ghiflæ Pop øi Solomon44 se plâng de numirea lui Savel Rædulescu 

în locul lui Christu, mai întâi pentru cæ l°a trædat pe Titulescu øi apoi 
pentru cæ e prea moale øi nepriceput într°un post în care „trebuie flinut 
piept ruøilor“. Maniu explicæ numirea lui Savel Rædulescu ca rezultat al 
intervenfliei „stæruitoare de tot a lui Viøoianu pe lângæ Sænætescu“, având 
ambii aceeaøi chestiune comunæ de apærat, trædarea lui Titulescu øi trecerea 
de partea lui Carol al II°lea. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (4 noiembrie–6 decembrie 1944), studiu introductiv, 
note øi indice de acad. Dan Berindei, Editura Do°minor, [Bucureøti, 2007], pp. 98, 
102, 141.
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*

6 ianuarie 1945
[…] În timpul dejunului, la cererea lui Berry45 øi a lui Stevenson46, 

eu le°am fæcut o expunere asupra încercærilor flærii noastre de a se ajunge la 
o reglementare paønicæ a litigiilor noastre teritoriale cu Uniunea Sovieticæ, 
în vara lui 1936. În legæturæ cu aceastæ problemæ, eu dædusem un interviu 
ziaristului Emil Serghie, înainte de plecarea mea în Moldova øi care a fost 
publicat în ziarul „Curierul“ din 11 decembrie 1944. În acest interviu 
m°am ocupat în special de voiajul meu øi al lui Lupu, trimiøi de partid, în 
Franfla øi în Anglia, pentru a atrage atenflia guvernelor respective, Blum øi 
MacDonald, asupra primejdiei tot mai mari la care este expusæ flara noastræ 
din cauza propagandei hitleriste øi a le oferi anumite soluflii pentru com
baterea acestei propagande, toleratæ øi ajutatæ pe sub mânæ de Regele Carol 
al II°lea øi de guvernul sæu, prezidat de secætura de Tætærescu. Dupæ ce am 
væzut pe Blum øi o serie întreagæ de fruntaøi politici din toate parti dele, 
Lupu øi cu mine ne°am dus la Londra unde, în afaræ de MacDonald øi alfli 
membri din guvern, am væzut pe Lloyd George, pe Churchill øi pe Eden. 
La întoarcerea spre flaræ ne°am oprit la Geneva, la 20 iulie, câteva zile dupæ 
izbucnirea rebeliunii lui Franco, unde Titulescu ne°a prezentat lui Litvinov, 
cu care am discutat problema raporturilor româno°sovietice referitoare la 
Basarabia. Titulescu se pusese deja de acord cu câteva zile mai înainte 
asupra unui protocol prin care Sovietele renunflau pentru totdeauna la 
orice pretenflii asupra Basarabiei în schimbul unei despægubiri bæneøti de 
aproximativ 3 miliarde franci aur, echivalentul investifliilor pe care statul 
rus pretindea cæ le°a fæcut în cei 106 ani de ocupaflie. Cifra aceasta ræmânea 
de altfel sæ fie revizuitæ prin negocieri, întrucât dacæ statul rus a fæcut unele 
investiflii, el a beneficiat øi de economia acestei provincii, plus impozitele 
populafliei pe tot timpul ocupafliei. Serghie a reprodus în ziar numai o 
parte a declarafliei mele, printre care øi câteva pasaje din cele spuse de 
Litvinov. Dupæ ce am arætat împrejurærile care au dus la respingerea 
protocolului Litvinov°Titulescu de cætre Carol al II°lea øi la înlocuirea lui 
Titulescu din guvern cu Victor Antonescu, în ziua de 31 august 1936, am 
citit textul protocolului respectiv, care a fæcut o profundæ impresie asupra 
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celor prezenfli. La cererea lui Stevenson øi Berry, le°am læsat o copie a acestui 
protocol øi câte un exemplar din ziarul „Curierul“ cu interviul meu. Le°am 
povestit în continuare împrejurærile în care Sovietele ne°au reluat Basarabia, 
ba øi o parte din Bucovina, în iunie 1940, precizând cæ aceastæ anexare 
Sovietele au realizat–o în urma înflelegerii secrete dintre Hitler øi Stalin, 
prin aøa°zisul Pact Ribbentrop°Molotov din 23 august 1939. […]

2 februarie 1945
[…] Carandino47, care a luat locul lui Eftimiu48 la direcflia Teatrului 

Naflional din Capitalæ, îmi semnaleazæ un ræspuns apærut în „Universul“ 
din partea lui Viøoianu øi Savel Rædulescu, dat lui Tætærescu în legæturæ cu 
anumite afirmaflii fæcute de acesta privitoare la politica externæ a lui 
Titulescu. „Domnii respectivi, zice Carandino, spun în ræspunsul lor cæ se 
rezervæ pe mai târziu sæ punæ la punct problemele ridicate de Tætærescu; 
pentru moment se tem sæ ia atitudine, cæci nu øtiu amândoi de unde 
sare iepurele.“ Qui a aimé, aimera et qui a trompé, tompera49, i°am ræspuns 
eu. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (7 decembrie 1944–6 martie 1945), studiu introductiv, 
note øi indice de acad. Dan Berindei, Editura Do°minor, [Bucureøti, 2008], pp. 
154–155, 266.

*

17 martie 1945
[…] Ispasiu e decepflionat de Savel Rædulescu, despre care avea 

pæreri bune pânæ la venirea guvernului Groza. Lucrase cu el pe timpul 
când era subsecretar de Stat al lui Titulescu, iar Ispasiu ocupa postul de øef 
contabil al ministerului. S°a întâlnit cu el acum douæ zile øi, spre surprinderea 
lui, Savel Rædulescu i°a vorbit în termeni elogioøi despre guvernul Groza, 
despre „politica înfleleaptæ“ a lui Tætærescu øi de „necesitatea de a pæstra 
raporturi foarte bune cu Sovietele, singurele în mæsuræ sæ ne ajute în redre
sarea noastræ economicæ“. Ispasiu s°a uitat lung la el sæ vadæ dacæ vorbeøte 
serios sau glumeøte. Când øi°a dat seama cæ individul nu glumea deloc, i°a 
întors spatele, spunându°i: „La aøa ceva nu mæ aøteptam din partea d°tale“. 
I°am ræspuns lui Ispasiu cæ omul acesta nu mi°a fæcut niciodatæ impresie 
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bunæ. Titulescu, ca un vanitos ce era, îi plæcea sæ se înconjoare de mediocri
tæfli, care°i bæteau în strunæ øi°l slugæreau cu entuziasm, ca Viøoianu, Savel 
Rædulescu, Neniøor øi alflii. Tofli aceøtia, când l°au væzut scos din minister 
în 1936, drept recunoøtinflæ cæ°i fæcuse oameni, l°au trædat færæ ruøine, 
trecând de partea lui Carol øi acceptând sæ intre în Parlamentul acestuia øi 
îmbræcând uniforma ridicolæ a Frontului Renaøterii Naflionale. […]

30 mai 1945
Dupæ ora de curs ies cu Victor Papacostea50, care°mi povesteøte 

cum a decurs øedinfla de la Academia Românæ, flinutæ în prezenfla Regelui, 
cu ocazia recepfliei episcopului Nicolae Colan. Acesta a fæcut în discursul 
sæu elogiul lui Titulescu. I°a ræspuns Silviu Dragomir. A fost de faflæ øi Gh. 
Brætianu, Guflæ Tætærescu, Savel Rædulescu, C. Viøoianu etc. Papacostea 
spune cæ Gh. Brætianu a evitat tot timpul sæ dea ochii cu Tætærescu, însæ cæ 
s°a întreflinut foarte amical cu Gusti, cu Viøoianu, Savel Rædulescu øi Silviu 
Dragomir. Impresia lui Papacostea este cæ toatæ aceastæ øedinflæ a fost 
anume aranjatæ pentru a permite Regelui sæ aparæ în public cu ocazia unei 
manifestæri pentru politica externæ a lui Titulescu, „ca la ea sæ participe 
Gh. Brætianu øi Guflæ Tætærescu, am spus eu, care au fæcut tot ce le°a stat 
în putinflæ pentru a se respinge politica lui Titulescu, de înflelegere cu 
Sovietele“. Papacostea mi°a dat dreptate, recunoscând cæ la o astfel de 
manifestare numai Maniu øi cu noi, cei din jurul lui, am fi avut dreptul sæ 
fim prezenfli, întrucât Titulescu fæcea politica preconizatæ de noi. Mæ întreb 
cu ce obraz au participat la øedinflæ Viøoianu sau Savel Rædulescu, creaturile 
lui Titulescu øi pe care acestea l°au trædat, trecând de partea lui Carol al 
II°lea? Papacostea mai spune cæ Gh. Brætianu crede serios în ræzboiul 
apropiat anglo°sovietic. „Nu mæ surprinde dupæ cât îl øtiu de priceput în 
politicæ øi mai ales în cea externæ“, i°am spus eu. […]

21 iunie 1945
[…] Martha Bibescu are proaste pæreri despre Gafencu. Îl ridi

culizeazæ mai întâi pentru modul cum s°a cæsætorit cu fosta metresæ a lui 
Blank øi apoi pentru atitudinea lui duømænoasæ faflæ de Titulescu, lucru 
care l°a dus „în lagærul Lupeøtei øi al aventurierului de Carol“. Jovin51 
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povesteøte despre încercærile fæcute de Gafencu în timpul ræzboiului de a 
obfline din partea lui Maniu o scrisoare de acreditare ca reprezentant al sæu 
øi al Partidului Naflional fiærænesc în stræinætate. Maniu, neavând nicio 
încredere în el, a refuzat cererea lui, considerând ca reprezentant al sæu în 
afaræ numai pe Cornel Bianu52 de la Londra. […]

Ioan Hudiflæ, Jurnal politic, (7 martie–2 august 1945), vol. XIV, studiu introductiv, 
note øi indice de acad. Dan Berindei, Editura Academica, [Bucureøti, 2011], pp. 89, 
245–246, 293.

NOTE

1 Sergiu Neniøor.
2 Nepot de soræ al lui Nicolae Titulescu.
3 Mihail Semionovici Ostrovski.
4 Dr. N. Lupu.
5 Reuniunea Universalæ pentru Pace.
6 Grigore Filipescu.
7 Armand Cælinescu.
8 Virgil Cherciu, ziarist [n. Dan Berindei].
9 Louis Marin (1871–1960). Jurist, om politic øi de stat francez. Licenfliat în litere, în drept 

øi în øtiinfle politice. Membru al Academiei de Øtiinfle Morale øi Politice. Deputat (1905–1951). 
Lider regional al dreptei „republicane naflionale“. În perioada interbelicæ, a avut o atitudine 
intransigentæ faflæ de Germania, atrægând permanent atenflia opiniei publice franceze asupra 
pericolului reînarmærii Germaniei øi asupra necesitæflii întæririi capacitæflii de apærare a Franflei. A 
fæcut parte din grupul celor 53 de deputafli care au respins adoptarea Tratatului de la Versailles. 
S°a opus politicii de la Locarno; a votat contra moratoriului Hoover, a adoptærii Planului Young 
în 1929. În 1938, când aproape tofli deputaflii de dreapta au votat pentru ratificarea Acordului de 
la München, el s°a abflinut. Preøedinte al Federafliei republicane timp de 15 ani (din 1925). 
Ministru în mai multe rânduri. Membru al Adunærii Consultative øi Constituante øi al Adunærii 
Naflionale (1946–1951). A fæcut parte (uneori chiar a prezidat) din mai multe societæfli øtiinflifice: 
Colegiul Øtiinflelor Sociale, unde a susflinut cursuri de etnografie din 1895 pânæ în 1935; 
Societatea de Etnografie; Øcoala de Antropologie (preøedinte începând din 1923); al Societæflii de 
Geografie Comercialæ (preøedinte în anii 1925–1960); al Societæflii Franceze de Pedagogie. 
Preøedinte al Institutului Internaflional de Antropologie øi preøedinte al Societæflii de Statisticæ 
(din 1930). Devine membru al Institutului (1945).

10 Georges Bonnet. 
11 Édouard Daladier. 
12 Arthur Neville Chamberlain. 
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13 Edward Frederick Lindley Wood, lord Halifax (1881–1959). Om politic øi de stat britanic. 
Deputat conservator (1910–1940). Preøedinte al Consiliului administrativ pentru Educaflie 
(1922–1924). Ministru al Agriculturii øi Pescuitului (1924–1925). Înnobilat (Baron Irwin) în 
1925. ViceRege al Indiei (1926–1930). A moøtenit de la tatæl sæu titlul de viconte Halifax. 
Ministru de Ræzboi (7 iunie–22 noiembrie 1935). Lord al Sigiliului Privat (1935–1938). În 
calitate de ministru de Externe (25 februarie 1938–10 mai 1940), a sprijinit politica lui Neville 
Chamberlain de concilieri faflæ de Germania nazistæ øi Italia fascistæ. Ambasador în Statele Unite 
ale Americii (1941–1946). 

14 Paul Reynaud (1878–1966). Om politic øi de stat francez. Membru al unui partid de 
dreapta moderat (Alianfla Democraticæ). În câteva rânduri ministru în timpul celei de a III°a 
Republici. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (22 martie–16 iunie 1940); a cumulat funcfliile 
de ministru al Afacerilor Stræine øi ministru de Ræzboi. S°a poziflionat în dezacord cu principalii 
membri ai guvernului øi cu responsabili militari privind poziflia Franflei faflæ de evenimentele 
politice øi militare în curs; demisioneazæ øi este înlocuit de mareøalul Pétain, care semneazæ 
Armistifliul. Internat (5 septembrie 1940–7 mai 1945) de autoritæflile franceze de la Vichy øi de 
autoritæflile germane. Membru al Adunærii Naflionale (1946–1962). Ministru al Economiei 
Naflionale; ministru de Finanfle. Memorii (1960–1963).

15 Adrien Thierry. 
16 Gheorghe (Ghiflæ) Pop (1893–1969). Membru al biroului de conducere al Partidului Naflio

nal fiærænesc, secretar general al partidului dupæ asasinarea lui Madgearu. [n. Dan Berindei]
17 Ion (Ionel) Pop (1889–1985). Fruntaø al Partidului Naflional fiærænesc, deputat în perioada 

interbelicæ, nepot al lui Iuliu Maniu. [n. Dan Berindei]
18 Aristide Blank. 
19 Petre Andrei (1891–1940). Sociolog, profesor la Universitatea din Iaøi, ministru al Educafliei 

Naflionale în timpul dictaturii regale; membru post°mortem al Academiei Române (din 1991); 
s°a sinucis în timpul regimului legionar. [n. Dan Berindei]

20 Mihail D. Ralea. 
21 Mihai Ghelmegeanu. 
22 Nicolae Malaxa. 
23 Louis Marin.
24 Emilia (Milica) Hudiflæ (næscutæ Popa) (1900–1989). Soflia lui Ioan Hudiflæ, din 1921. [n. 

Dan Berindei]
25 Aurel Leucuflia (1895–1964). Avocat, membru marcant al Partidului Naflional fiærænesc, 

deputat în mai multe legislaturi în perioada interbelicæ, ministru al Economiei Naflionale în cel 
de°al doilea guvern Sænætescu øi în guvernul Rædescu (1944–1945). [n. Dan Berindei]

26 Ernest Urdæreanu. 
27 Constantin (Costache) Lupu (n.?–1944). Frate al omului politic Nicolae Lupu øi al profe

sorului Nicolae Lupu. Membru marcant al Partidului Naflional fiærænesc. [n. Dan Berindei]
28 Vasile Spiridon (1898–1952). Inginer silvic, vær primar cu I. Hudiflæ. [n. Dan Berindei]
29 Sergiu Neniøor.
30 Nepot de soræ.
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31 David Popescu (1887–1955). General român. Ministru de Interne (iulie–septembrie 1940). 
[n. Dan Berindei]

32 Haralambie Giosanu (1880–m.?). General de aviaflie (r.). [n. Dan Berindei]
33 Theofil Sauciuc°Sæveanu (1884–1971). Istoric român. Profesor de istorie anticæ la Uni

versitatea din Cernæufli øi apoi la cea din Bucureøti. Deputat øi senator flærænist în perioada 
interbelicæ. Membru corespondent al Academiei Române (din 1945). [n. Dan Berindei]

34 Corect 29 august 1936.
35 Marius Sturdza (1876–1954). Medic român. Profesor la Universitatea din Cluj°Sibiu. 

Membru de onoare al Academiei Române (din 1938). [n. Dan Berindei]
36 Ion Ræducanu (1884–1964). Economist român. Profesor øi rector (1930–1940) la Acade

mia de Studii Comerciale. Membru marcant al Partidului Naflional fiærænesc. Ministru în mai 
multe rânduri între 1928 øi 1931. Membru corespondent al Academiei Române (din 1936). [n. 
Dan Berindei]

37 Mihai Antonescu.
38 Thomas Woodrow Wilson. 
39 Georges Benjamin Clemenceau. 
40 David Lloyd George of Dwyfor. 
41 Vittorio Emanuelle Orlando. 
42 Charles Saint°Aulaire. 
43 Andrei Ianuarevici Vîøinski (1883–1954). Jurist, om politic øi de stat sovietic. Procuror 

(1935–1939). Adjunct al ministrului de Externe (1940–1949) øi ministru de Externe al URSS 
(1949–1953). 

44 Virgil (Gigi) Solomon (1893–1977). Jurist, membru marcant  al Partidului Naflional 
fiærænesc. [n. Dan Berindei]

45 Burton Y. Berry (1901–1985). Diplomat american. Consul general la Istanbul, apoi 
reprezentant politic al Statelor Unite ale Americii în România (1944–1947). [n. Dan Berindei]

46 Donald F. Stevenson. Vicemareøal al Aerului. Øeful Misiunii militare britanice în România. 
Din toamna anului 1944, reprezentantul Marii Britanii în Comisia Aliatæ de Control din 
România. [n. Dan Berindei]

47 Nicolae Carandino.
48 Victor Eftimiu (1889–1972). Scriitor, dramaturg român. Membru titular al Academiei 

Române (din 1948). [n. Dan Berindei]
49 Cine a iubit, va iubi; cine a înøelat, va înøela. (fr.)
50 Victor Papacostea (1900–1962). Profesor de balcanologie la Facultatea de Litere øi Filosofie 

a Universitæflii din Bucureøti. Membru marcant al Partidului Naflional Liberal. Subsecretar de 
Stat în al doilea guvern Sænætescu øi în guvernul Rædescu (1944–1945). [n. Dan Berindei]

51 Ion Jovin (1889–1994). Medic radiolog, apropiat al lui Iuliu Maniu, prieten cu Ioan 
Hudiflæ. [n. Dan Berindei]

52 Cornel Bianu (1892–1966). Om politic român. Militant pentru fæurirea statului naflional 
unitar român. Membru al Parlamentului României Libere. În timpul celui de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, Iuliu Maniu l°a trimis la Londra ca reprezentant al sæu pe lângæ autoritæflile britanice. 
Dupæ ræzboi, a acflionat în SUA. Cofondator al Comitetului Naflional Român (CNR), alæturi de 
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Alexandru Cretzianu; Mihail Færcæøanu; Grigore Niculescu°Buzeøti; Augustin Pop; Constantin 
Viøoianu; Iancu Zissu; Nicolae Caranfil; Grigore Gafencu.

Manley O. Hudson

„Mi°ai fost întotdeauna un prieten atât de drag“

Facultatea de Drept a Universitæflii Harvard
Cambridge, Massachusetts

1 octombrie 1929
 
 Stimate Titulescu,  
 Mi°ai fost întotdeauna un prieten atât de drag. Cum fli°aø putea 
mulflumi vreodatæ destul pentru a°mi fi dat o distincflie atât de înaltæ ca 
aceea conferitæ mie de cætre Guvernul tæu? O apreciez mai mult decât pot 
spune øi sper cæ voi fi demn de ea. 

Cu calde salutæri prieteneøti, 
Al tæu, pentru totdeauna

(ss) Manley O. Hudson 

Domnului Titulescu
Liga Nafliunilor
Geneva, Elveflia

Scrisoare (engl.), 1 octombrie 1929, profesor Manley O. Hudson 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. 278, p. 928.
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Sir Cecil James Barrington Hurst

„Aceasta dovedeøte cæ Adunarea este în stare sæ facæ unele lucruri 
înflelepte“

Horsham, 11 septembrie 1930

Stimate domnule preøedinte al Adunærii, 
Tocmai am citit în ziarul „Times“ despre alegerea dumneavoastræ; 

îmi permit sæ væ adresez felicitærile mele cælduroase. 
Este prima øedinflæ a Adunærii de la fondarea Societæflii Nafliunilor 

la care sæ nu fi fost prezent øi aceasta mæ determinæ sæ citesc cu mare 
interes øi oarecare nostalgie tot ceea ce au de spus ziarele despre Adunare. 

Oricum am fost foarte încântat sæ aflu despre alegerea dumneavoastræ. 
Aceasta dovedeøte cæ Adunarea este în stare sæ facæ unele lucruri înflelepte, 
chiar dacæ nu mæ aflu acolo pentru a o îndruma pe calea înflelepciunii. 

Cu cele mai bune uræri, ræmân
Al dumneavoastræ devotat

(ss) Cecil JB Hurst

Scrisoare (engl.), Horsham, 11 septembrie 1930, Sir Cecil James Barrington Hurst, 
diplomat britanic, 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. 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. 339, 
pp. 1 028–1 029.

Victor Iamandi

„Neaøteptatæ schimbare a hotærârii luate în ajun“

La 7 decembrie 1933 a avut loc la locuinfla lui Duca o consfætuire 
ministerialæ la care s°a hotærât ca Garda de Fier sæ nu fie dizolvatæ.
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În aceeaøi searæ a venit în garæ d. Titulescu, cu care Duca a avut o 
consfætuire de 3 ore.

A doua zi, primul°ministru m°a chemat acasæ la dânsul øi mi°a 
spus:

„Am fost silit sæ revin asupra hotærârii pe care am luat°o asearæ cæ 
nu trebuie sæ dizolvæm Garda de Fier. În cursul dimineflii, împreunæ cu 
membrii din guvern, desemnafli de mine, s°a redactat jurnalul Consiliului 
de Miniøtri în aceastæ chestiune“.

Surprins de aceastæ neaøteptatæ schimbare a hotærârii luate în ajun, 
am întrebat pe Duca ce a intervenit pentru a°l determina sæ ajungæ la 
asemenea deciziune.

Duca mi°a ræspuns: „Dupæ ce ne°am despærflit, l°am væzut pe 
Titulescu, cæruia, aducându°i la cunoøtinflæ hotærârea noastræ de a nu dizo
lva Garda de Fier, mi°a replicat cæ dacæ nu dizolvæm Garda, el nu îøi mai 
poate lua ræspunderea conducerii politicii externe øi cæ pleacæ imediat din 
guvern.

Dupæ ceasuri întregi de discuflie øi dupæ intervenfliuni stæruitoare, 
fæcute zadarnic pe lângæ el, pentru a nu ne sili la acest act, am fost nevoifli, 
pentru a nu provoca o crizæ de guvern înaintea alegerilor, sæ°l asiguræm pe 
d. Titulescu cæ vom dizolva Garda.“

Întrebându°l apoi pe Duca ce este adeværat din versiunea care 
circulæ cæ d. Titulescu ar voi ca dizolvarea Gærzii de Fier sæ se facæ prin 
decret regal, am primit urmætorul ræspuns: „E adeværat cæ Titulescu ne°a 
cerut ca dizolvarea sæ se facæ prin decret regal, dar eu m°am opus 
categoric.

Motivele opunerii mele sunt øi de naturæ legalæ øi de ordin moral.
De naturæ legalæ pentru cæ, sub regimul nostru constituflional, 

dizolvarea unei grupæri politice, socotitæ ca primejdioasæ siguranflei sta
tului, nu se poate face decât pe cale de jurnal al Consiliului de Miniøtri øi, 
în acest caz, este un act de guvernæmânt, sau printr°o lege votatæ de 
parlament.

Niciodatæ însæ prin decret regal.
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De ordin moral pentru cæ nu pot sub niciun motiv conveni sæ ne 
acoperim un act de ræspundere de guvern, care ne aparfline exclusiv, cu 
persoana Regelui.

Dacæ adepflii Gærzii de Fier sunt, în adevær, capabili sæ comitæ, aøa 
precum se spune, un act de teroare, sæ°l comitæ împotriva mea, sæ mæ 
împuøte pe mine.“

În cea de a doua scrisoare, d. Titulescu se declaræ solidar numai din 
punct de vedere juridic cu actul dizolværii Gærzii de Fier øi încearcæ sæ 
repudieze aplicarea acestei hotærâri, crezând cæ astfel poate sæ tempereze 
agresivitatea acestei organizafliuni împotriva sa.

Aceastæ scindare a ræspunderii sale constituie o nouæ denaturare a 
adeværului øi o nouæ manifestare a laøitæflii sale, pe care nicio conøtiinflæ 
onestæ din aceastæ flaræ nu i°o poate ierta.

Pot sæ afirm cæ dacæ a fost cineva în guvern care a voit øi a cerut ca 
reprimarea Gærzii de Fier sæ fie mai severæ decât a fost, acela a fost d. 
Titulescu.

Dacæ va fi nevoie, øi cred cæ va fi, la timpul oportun øi în parlament, 
unde îl aøteptæm cu neræbdare pe d. Titulescu, vom vorbi deschis despre 
tot ce a constituit atitudinea sa în chestiunea Gærzii de Fier øi în alte 
chestiuni tot atât de importante, pentru a aræta lumii întregi în toatæ 
goliciunea sa pe omul care s°a erijat în mentor moral øi politic al acestei 
flæri, fiind suportat øi tolerat ani de°a rândul din considerafliuni care astæzi 
se dovedesc a nu avea niciun temei.

Victor Iamandi, Expunere fæcutæ la Sfatul negustoresc, Iaøi, 18 decembrie 1937, în 
„Buna Vestire“, 21 decembrie 1937; cf. øi Nicolae Titulescu, Opera politico°di
plomaticæ (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. 340, 
pp. 1 412–1 413.
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Victor Iamandi

„S°a hotærât, sub presiunea ameninflærilor lui Titulescu, dizol
varea Gærzii de Fier“

Nu cred lipsit de interes sæ aræt cæ dizolvarea Gærzii de Fier de la 
9 decembrie 1933 n°a fost un act a cærui inifliativæ sæ fi aparflinut guvernului 
de atunci.

În aceastæ privinflæ, pot face urmætoarele precizæri:
În seara zilei de 7 decembrie 1933, fiind convocafli acasæ la I.G. 

Duca – în str. Cometei nr. 21 – domnii miniøtri dr. C. Angelescu, G. 
Tætærescu, R. Franasovici, Victor Antonescu øi Ion Inculefl øi subsecretarii 
de stat Al. Mavrodi, N. Maxim, N. Budurescu øi eu, pentru a se examina 
øi decide în chestiunea Gærzii de Fier, dupæ discuflii care au flinut pânæ la 
orele 21,30, s°a decis nedizolvarea.

A doua zi – vineri 8 decembrie –, fiind chemat telefonic de I.G. 
Duca sæ mæ duc imediat acasæ la el, când am ajuns, încæ de pe scæri, mi°a 
spus urmætoarele:

– La ora 11, acum dimineafla, sæ fii prezent la Victor Antonescu 
(Domnia Sa era ministru de Justiflie) spre a se întocmi Jurnalul Consiliului 
de Miniøtri de dizolvare a Gærzii de Fier.

Surprins de comunicarea aceasta, l°am întrebat pe I.G. Duca:
– Ce s°a întâmplat de asearæ øi pânæ acum, pentru a interveni aceastæ 

neaøteptatæ schimbare?
I.G. Duca mi°a replicat:
– Asearæ, dupæ ce s°a ridicat øedinfla de la mine, am fost chemat de 

Titulescu, care se întorsese din stræinætate în aceeaøi searæ. Fireøte, m°am 
dus. Când a auzit cæ s°a hotærât nedizolvarea Gærzii, a început sæ vocifereze, 
ameninflând cæ, dacæ nu se dizolvæ aceastæ organizaflie, nu numai cæ el 
pleacæ din guvern, dar vom avea øi complicaflii externe.

Ne°am dus apoi la Palat øi, dupæ discuflii violente purtate pânæ 
târziu, s°a hotærât, sub presiunea ameninflærilor lui Titulescu, dizolvarea 
Gærzii de Fier. Singurul lucru pe care l°am obflinut a fost cæ s°a hotærât cæ 
dizolvarea sæ se facæ prin Jurnal al Consiliului de Miniøtri øi nu prin Decret 
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Regal, cum cerea Titulescu. Pe lângæ cæ nu este constituflional, dar dacæ 
este vorba sæ fie împuøcat cineva de pe urma Gærzii de Fier dizolvate sæ mæ 
împuøte pe mine øi nu pe Rege.

Cu toate aceste declaraflii pe care mi le°a fæcut I.G. Duca, am plecat, 
iar la ora 11 m°am dus acasæ la dl Victor Antonescu, unde s°a redactat 
Jurnalul Consiliului de Miniøtri pentru dizolvarea Gærzii de Fier, cu colabo
rarea ræposatului C. Rætescu, preøedinte la Înalta Curte de Casaflie, a dom
nului G. Tætærescu, V.V. Pella øi ræposatul N. Maxim, subsecretar de stat.

Am flinut sæ dau aceste læmuriri asupra condifliunilor în care a fost 
dizolvatæ Garda de Fier la 9 decembrie 1933, pentru a fixa un adevær în 
aceastæ chestiune, despre care s°au spus pânæ acum atâtea lucruri care nu 
corespundeau realitæflii.

Atitudinea mea a fost, prin urmare, de la început, faflæ de Garda de 
Fier, aceea a unui adversar leal, care s°a ridicat împotriva violenflei sub toate 
formele ei, læsând ca biruinfla sæ fie câøtigatæ pe teren, prin propaganda corectæ 
a ideilor øi programelor, pentru antrenarea maselor de partea organizafliei 
politice mai apropiate de vederile lor øi care sæ poatæ aduce, prin guvernare, o 
viaflæ mai bunæ pentru stat øi pentru popor.

Memoriu, octombrie 1940, Victor Iamandi cætre Ion Antonescu, în Victor Iamandi, 
De ce am combætut Garda de Fier?, în „Magazin Istoric“, serie nouæ, an XXVI, 
nr. 10 (307), 1992, pp. 42–46.

Iosif Igiroøianu

„Când oamenilor li se frâng braflele, le ræmân aripile“

– Cred cæ am putea numæra øi pe Titulescu printre victimele ræz
boiului. Echilibrul sænætæflii lui precare depindea în mare mæsuræ de echi
librul sufletesc. Pentru sensibilitatea sa excesivæ, dezlænfluirea ræzboiului, 
dovadæ descurajantæ cæ impulsurile primare au izbutit sæ fie totuøi mai 
puternice decât rafliunea, a trebuit sæ însemne o adâncæ zdruncinare.

Ochii lui Paul Valéry, spælæcifli de vârstæ, dar încæ extrem de vii sub 
sprâncenele stufoase, abundent ninse, s°au aburit. Glasul îi tremuræ uøor.
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Suntem pe terasa solitarilor de la Port°Royal, sub cele douæ ferestre 
ale chiliei în care Pascal1 øi°a scris Provincialele. În jurul nostru zumzæie 
Parisul literar øi paraliterar, cu pahare de Porto în mânæ. Ribardière, fostul 
proprietar al ziarului „L’Intransigeant“ øi actual embaticar al citadelei janse
nismului, a organizat (pentru publicitate personalæ) o comemorare a lui 
Racine2, øi el o vreme „solitar“. Baletul Operei apare lilial pe o estradæ. Omul 
care a scris L’Âme et la Danse îi întoarce spatele øi mæ duce spre un colfl mai 
retras al grædinii unde ajung numai delicatele armonii ale lui Lully.

– Titus! A fost omul poate cel mai extraordinar pe care l°am întâlnit. 
Dar øi cel mai singular. Ca, de altfel, tofli oamenii cu adeværat excepflionali. 
Ceasurile petrecute cu el erau o încântare. L°am cunoscut la buna noastræ 
Yvonne Sarcey. Ne întâlneam uneori øi la Elena Væcærescu. Într°o vreme, 
când reprezentam Franfla în Comisia de Cooperare Intelectualæ a Societæflii 
Nafliunilor, ne vedeam mai des. Pe urmæ, prin forfla împrejurærilor øi ocu
pafliilor noastre, destul de rar. Ceea ce m°a uimit la el, în primul rând, a 
fost exuberanfla øi spontaneitatea. De obicei, oamenii cu o sensibilitate 
hipertroficæ, cu un mecanism sufletesc de mare complexitate øi gingæøie øi 
cu o atât de bogatæ viaflæ interioaræ, sunt retraøi, închiøi, iubind meditaflia 
øi cântærindu°øi îndelung sau frânându°øi prudent expansiunile. Titulescu 
era de o spontaneitate øi de un dinamism aproape frenetic. Care nu era însæ 
temperamental. Ci cerebral. În mintea lui de o prodigioasæ agerime, pro
cesele se desfæøurau cu o iuflime uimitoare, totul fiind cântærit, chibzuit, 
dozat cu acea precizie pe care o va avea cibernetica viitorului. Træirea la 
Titulescu era un fel de supratræire nu numai prin intensitate, ci øi printr°un 
soi de simultaneism. El træia nu numai existenfla sa proprie, ci, concomitent, 
cu deplinæ luciditate, dar øi cu aviditate, existenfla lumii întregi. De aceea 
avea o nevoie oarecum organicæ de a fi constant øi perfect informat despre 
tot ce se petrecea, zilnic, pe lume. În acest fel, avea øi un liniøtitor sentiment 
de ubicuitate. Nevoia lui de informare depæøea cu mult exigenflele profe
sionale øi ajunsese sæ°i interzicæ orice rægaz. În mai multe rânduri mi°a 
mærturisit, consternat, cæ nu mai are timp sæ citeascæ pentru simpla plæcere 
de a citi. Dar cultura lui clasicæ, de bazæ, era atât de solidæ øi inteligenfla atât 
de sclipitoare, încât nu se afla niciodatæ în inferioritate în conversaflii sau 
discuflii cu intelectuali de mare strælucire. Poate tocmai fiindcæ nu mai avea 
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rægazul lecturilor pasionante, cæuta cât mai des sæ se afle printre cærturari. 
Am observat cæ îi plæcea în mod deosebit sæ adune în jurul lui, la discuflii 
care erau adeværate focuri de artificii, intelectuali de pæreri øi atitudini 
diametral opuse. Poate øi dintr°o nevoie de a°øi dovedi necontenit, ca o 
încurajare în lupta pe care o ducea, cæ oamenii trebuie sæ°øi descopere ceea 
ce îi poate uni, pe planul cel mai înalt, pe deasupra a tot ce°i desparte 
vremelnic. Deja, o prefigurare a coexistenflei paønice…

O imagine se interfereazæ rupând fluxul amintirilor. Un salon cæp
tuøit cu boaserii, la antresol, la restaurantul La Pérouse. Prin ferestrele 
scunde, se vede curgând molcomæ øi vânætæ Sena; dincolo de ea, parapetul 
øi arborii desfrunzifli ai grædinii Tuilleries øi, departe, în fund, fantomatice 
în lumina fumurie a dupæ amiezii de iarnæ, cupolele din Montmartre ale 
bazilicei Sacré°Coeur, reamintind de Utrillo3.

În jurul mesei pe care fuseseræ aprinse lumânæri în sfeønice vechi cu 
multe brafle, se aflau Louis Barthou, Paul Claudel4, Édouard Herriot, Léon 
Blum, Matila Ghica (al cærui eseu Le nombre d’or, rites et rythmes pytha
goriciens dans le développement de la civilisation française, apærut la Gallimard, 
fusese prefaflat de Valéry).

TITULESCU: Fiindcæ am ajuns la ceasul marilor mærturisiri, v°aø 
fi îndatorat dacæ mi°afli dezvælui o tainæ: ocupat peste mæsuræ ca øi mine, 
când mai gæsifli timpul sæ scriefli nu numai cærfli de excelentæ literaturæ, ci øi 
de înaltæ øi minuflioasæ erudiflie?

HERRIOT: Noi ne ocupæm numai de treburile Franflei, dumnea
voastræ væ ocupafli de destinele întregii lumi.

TITULESCU: Dar a se ocupa de treburile Franflei, nu înseamnæ a 
se ocupa implicit de destinele întregii lumi?

BARTHOU (se apleacæ peste masæ): Sæ ne înclinæm pentru omagiul 
adus odatæ mai mult Franflei.

HERRIOT: Mi°e teamæ ca omagiul sæ nu fie un pic anacronic.
TITULESCU (zâmbeøte): Nu mi°am sfârøit gândul: flara fiecæruia 

dintre noi face parte dintr°un întreg. Concepflia noastræ politicæ trebuie sæ 
devinæ hippocraticæ…

CLAUDEL: Dacæ aø fi unul din pictorii noøtri de alegorii…
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HERRIOT: Ceea ce, spre fericirea øi cinstea literaturii noastre, nu 
suntefli…

LEON BLUM: Sper, mæcar, cæ v°afli gândit la un Delacroix5 øi nu 
la un Proudhon6.

CLAUDEL: Nici la unul, nici la altul, ci la pictorul anonim care a 
conceput frontispiciul primei ediflii a Maximelor lui La Rochefoucauld7.

BARTHOU (bibliofil pasionat): Prima ediflie, clandestinæ øi, pare°se, 
în parte apocrifæ, din Olanda: frontispiciul reprezintæ, într°adevær, Rafliunea 
(o Rafliune cam durdulie øi, între noi fie vorba, destul de impuræ în nuda 
ei puritate) smulgând o næframæ de pe ochii lui Seneca8, filosoful care, 
precum øtifli, pretindea cæ virtuflile ar fi înnæscute în om.

TITULESCU: Seneca era un generos øi La Rochefoucauld un acrit. 
Nu øtiu dacæ din generozitate sau din naivitate, eu sunt de partea lui Seneca. 
S°ar putea însæ ca, într°o mæsuræ, sæ aibæ øi unul øi altul dreptate øi adeværul 
sæ se afle la mijloc. Cam pe acolo pe unde se aflæ Rousseau. Dar suntem 
vorbæ lungæ (bavards): l°am împiedicat pe domnul Claudel sæ ne spunæ ce 
ar face dacæ ar fi pictor.

CLAUDEL: L°aø înfæfliøa pe Titulescu încercând sæ smulgæ næframa 
cu care e legatæ la ochi femeia care fline în mânæ faimoasa balanflæ a justifliei. 
În speflæ, a justifliei internaflionale.

Evocarea balanflei interfereazæ o altæ imagine:
În 1934, în chip brutal unilateral, Germania proaspæt hitleristæ 

repudiase ultimele obligaflii decurgând din Tratatul de la Versailles. Aceastæ 
repudiere se fæcuse nu numai cu încuviinflarea tacitæ, ci într°o oarecare 
mæsuræ chiar cu încurajarea guvernului de pe atunci al Angliei. Consecinfla 
imediatæ fusese o mare încordare între Franfla øi Anglia, încordare luând 
aproape proporfliile unei rupturi, ceea ce ar fi agravat øi mai mult situaflia 
internaflionalæ øi aøa destul de gravæ. Dar øi Londrei øi Parisului le venea 
greu sæ dea înapoi sau, dimpotrivæ, sæ facæ primul pas spre gæsirea unei 
soluflii onorabile. Atunci, Baldwin9, primul°ministru al Angliei, a cerut lui 
Titulescu mediaflia sa personalæ. Îmi amintesc limpede de febrilitatea cu 
care am descifrat telegrama venitæ în cursul nopflii de la legaflia noastræ din 
Londra. Fiindcæ lucra acasæ pânæ în zori, Titulescu venea rar dimineafla la 
minister. L°am gæsit stând de vorbæ cu Ciotori10. Dupæ ce a citit telegrama, 
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i°a întins°o acestuia, apoi a exclamat uitându°se la noi – amândoi olteni ca 
øi el – cu o sclipire în ochi mai mult ghiduøæ decât mândræ:

– Vedefli ce ajunseræm noi oltenii? De la balanfla cu ceapæ verde øi 
cu dragavei, acum flinem balanfla internaflionalæ!

– Culmea e – a zâmbit Ciotori – cæ performanfla asta trebuie flinutæ 
secretæ øi poate cæ nimeni nu va vorbi niciodatæ de ea…

Fluxul imaginilor, o clipæ rupt, se reînnoadæ.
– De multe ori am regretat – continuæ Valéry – cæ Proust11 nu l°a 

cunoscut pe Titulescu. În locul greoiului øi ridicolului Norpois, am fi avut 
un portret prodigios. Erau, de altfel, unele asemænæri între ei. Aceeaøi 
fragilitate, precaritate, a sænætæflii, datorite mai curând excesivei sensibilitæfli 
øi nervozitæfli decât unei afective debilitæfli. Aceeaøi sete de træire intensæ 
care la Titulescu a durat, pare°se, pânæ în ultimul moment. Øi aceeaøi socia
bilitate øi, mai ales, strælucire øi seducflie în conversaflie. Dupæ ce ascultai pe 
Titulescu povestind sau demonstrând ceva, îfli venea sæ strigi: Bis!

…Pe terasa „solitarilor“, baletul s°a sfârøit. În locul muzicii plinæ de 
graflii desuete, a lui Lully, se aude vocea mai interiorizat muzicalæ a unei 
societare de la Comedia Francezæ:

Ce toit tranquille où marchent des colombes…
– Titulescu se odihneøte acum într°un cimitir marin…
Valéry tace, emoflionat. Nu øtie cæ Titulescu øi°a exprimat cândva 

dorinfla sæ fie îngropat la Braøov…
– Unde l°ai væzut ultima oaræ? mæ întreabæ.
O clipæ øovæi sæ°i spun adeværul. Întocmai ca unele coincidenfle, 

adeværul uneori pare greu de crezut prin însæøi frumuseflea lui. Øi totuøi…
În preajma celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, într°un Paris cuprins 

de acea euforie, în bunæ parte factice, mai întotdeauna premergætoare 
marilor dezastre, muzeul Louvre îøi reorganizase cu multæ strælucire colec
fliile sale de sculpturæ. Folosind descoperirea lui Rodin12, care îøi dæduse 
seama de relieful cu care, judicios folositæ, electricitatea pune în valoare, 
prin violent contrast de umbræ øi luminæ, fineflea modelajului øi chiar echi
librul proporfliilor, muzeul procedase la o ingenioasæ instalare de proiectoare 
în noile sale galerii. De mai multe ori pe sæptæmânæ, la cæderea serii, o ade
væratæ feerie începea sæ se desfæøoare sub strævechile bolfli. Desprinzându°se 
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ca dintr°un giulgiu din faldurile grele ale întunericului, aøa cum fuseseræ 
desprinse cândva din flærâna veacurilor øi din negura uitærii, statuile se 
înfæfliøau, în albul lor lunar, însufleflite de o frumusefle nouæ. Mai mult 
decât Venera din Milo, rotindu°se lent pe soclul ei øi pe fundalul de catifea 
viøinie, punctul culminant de atracflie îl constituia Victoria din Samotrake. 
Aøezatæ în capul unei scæri monumentale øi privitæ de jos, pe platforma a 
cærei linie devenea un orizont – pragul dintre infinitul din care se ivea øi 
infinitul spre care se avânta – vestita statuie pærea sæ întruchipeze nu trufaøa 
bucurie a unei victorii ci însuøi elanul, forfla læuntricæ mai puternicæ decât 
orice stavili, acea mæreflie întraripatæ datoritæ credinflei în ceva neapærat 
mærefl. Într°o searæ rece øi umedæ de încruntatæ primævaræ, puflinii vizita
tori care se încumetaseræ în glacialele galerii priveau cu uimire la douæ 
puflin obiønuite personaje adâncite într°o lungæ meditaflie. La destulæ 
depærtare, era vædit cæ veniseræ separat øi cæ singuræ întâmplarea îi adusese 
acolo în acelaøi ceas târziu de searæ. Înalt, deøirat chiar, uøor adus din spate, 
cu o prestanflæ din care nu lipsea un dram de eleganflæ nonøalantæ, unul din 
ele îøi flinea strâns în jurul gâtului gulerul de nurcæ al blænii. Un zâmbet 
enigmatic øi o privire neliniøtitoare prin extrema°i mobilitate, dædeau 
ceva fascinant asimetriei feflei de formæ øi culoare neaøteptat asiatice. Era 
Titulescu. La doi sau trei paøi, mai aproape de scæri, se afla celælalt personaj. 
Øi el înalt, de o înælflime surprinzætoare printre francezi, de o uscæciune 
asceticæ, îmbræcat, pe sub o amplæ pelerinæ, într°un palton negru, închis ca 
øi jiletca aproape pânæ sub bærbie, læsând sæ se vadæ numai un guler rigid, 
scrobit, de formæ arhaicæ, cum numai pastorii mai purtau sau unii militari 
în retragere, flinea în mânæ o pælærie mare, de asemenea neagræ. Fiindcæ în 
ciuda frigului øi umezelii, în ciuda puflinului pær de pe capul cu frunte vastæ 
de gânditor øi de iluminat, în ciuda vârstei – era vædit cæ trecuse de øaptezeci 
de ani – impresionantul personaj se descoperise în fafla mærefliei øi a desæ
vârøirii. În anul acela – 1937 – Romain Rolland13 se reîntorsese în patrie 
dupæ un exil voluntar de douæzeci øi øapte de ani în Elveflia – unde îl întâl
nise uneori pe Titulescu la Montreux øi la Geneva – øi unde se refugiase ca 
sæ se poatæ consacra în deplinæ liniøte unei opere prin care era încredinflat 
cæ poate fi mai eficient prezent øi folositor Franflei decât prin prezenfla sa 
fizicæ. Când s°a smuls meditafliei øi a întors capul, am înfleles pentru prima 
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datæ de ce francezii, în loc sæ spunæ despre unii oameni cæ au ochii albaøtri, 
verzi sau aurii, spun cæ au „les yeux clairs“. În locul culorii, ei væd lumina, 
transformatæ de propria ei intensitate în culoare. S°a povestit, s°a scris cæ 
Romain Rolland avea ochii albaøtri. Nu°mi amintesc de albastrul, ci de 
luminozitatea lor de neuitat, rece, ca a limpezimilor unui cer de iarnæ. 
Dar ræceala nu era a indiferenflei sau a îndepærtærii. Ci a unei absolute 
puritæfli. Acea puritate de miracol, al cærui sentiment îl dau gheflarii, cu 
irizæri albæstrii, ai Alpilor.

– Ce reîntâlnire – i°a spus Titulescu – la picioarele Victoriei, în 
momentul în care dumneavoastræ væ încheiafli exilul pe care eu abia 
l°am început.

– Înfrângerile sunt trecætoare øi adesea numai aparente, ca øi muti
lærile exterioare…

Spunând acestea, Romain Rolland s°a reîntors cu fafla spre statuie, 
arætând°o cu braflul întins, cu o neaøteptatæ vigoare. Apoi a adæugat:

– În adolescenflæ, pærinflii mei, care træiau ca mai tofli francezii de 
atunci cu apæsætorul sentiment al înfrângerii de la 1870, mæ aduceau mereu 
s°o væd, spunându°mi: iatæ imaginea însæøi a Franflei mutilate. Tinereflea øi 
încrederea mea în oameni m°au fæcut chiar de atunci sæ înfleleg cæ se înøelau. 
Înfrângerea era aparentæ. Întocmai ca øi Victoriei, când oamenilor li se 
frâng braflele, le ræmân aripile.

Iosif Igiroøianu, Secvenfle retrospective, în „Secolul 20“, nr. 3, 1966, pp. 120–123.

NOTE

1 Blaise Pascal (1623–1662). Matematician, fizician, scriitor øi filosof francez. 
2 Jean Racine (1639–1699). Dramaturg francez. 
3 Maurice Utrillo (1883–1955). Pictor francez. 
4 Paul Claudel (1868–1955). Poet, dramaturg, eseist øi diplomat francez. A fost succesiv 

consul al Franflei la Praga, Frankfurt, Hamburg. Ministru plenipotenfliar la Rio de Janeiro, 
Copenhaga. Ambasador al Franflei la Tokyo (1921); Washington (1927); Bruxelles (1933–
1936). 

5 Eugène Delacroix (1798–1863). Pictor, desenator, gravor øi litograf romantic francez.
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6 Pierre Joseph Proudhon (1809–1865). Filosof øi economist francez. Reprezentant al socia
lismului premarxist. Doctrina sa a fost împærtæøitæ de majoritatea comunarzilor øi a generat 
ulterior ideologia sindicalismului revoluflionar. 

7 François de La Rochefoucauld (1613–1680). Scriitor øi moralist francez. 
8 Lucius Annaeus Seneca (c. 4 î.H.–65 d.H.). Scriitor øi filosof latin. 
9 Stanley Baldwin of Bewdley (1867–1947). Om politic øi de stat britanic. Membru al Parla

mentului din partea Partidului Conservator (1908–1937). Lider al Partidului Conservator. 
Ministru al Comerflului (1921–1922); de Finanfle (1922–1923). Prim°ministru (22 mai 1923–
22 ianuarie 1924; 4 noiembrie 1924–4 iunie 1929; 7 iunie 1935–28 mai 1937). Aparenta sa 
miopie politicæ faflæ de renaøterea Germaniei naflionaliste, în anii 1935–1937, a fost puternic 
criticatæ. Deschiderea arhivelor a fæcut totuøi clar cæ Stanley Baldwin a fost mai preocupat decât 
Neville Chamberlain de fæurirea øi consolidarea unui sistem de securitate. 

10 Dimitrie N. Ciotori.
11 Marcel Proust (1871–1922). Scriitor francez. 
12 August Rodin (1840–1917). Sculptor, desenator øi acuarelist francez. 
13 Romain Rolland (1866–1947). Scriitor francez. Premiul Nobel (1916). 

Iosif Igiroøianu

„Cum nu era Titulescu“

Am asistat øi eu la comemorarea solemnæ a lui Nicolae Titulescu. 
Stæpânit de aceeaøi emoflie de care erau vædit cuprinøi tofli cei ce se întruniseræ 
pentru omagiala evocare. Se împleteau în aceastæ emoflie, amplificându°i 
intensitatea, mai ales la cei ce avuseseræ prilejul de a°l cunoaøte mai de 
aproape, simflæminte contradictorii: bucurie øi gratitudine, desigur, dar øi 
durere. Bucurie de a vedea recunoscute unanim øi cu toatæ autoritatea, 
merite de atâtea ori contestate; gratitudine pentru cei ce s°au aplecat cu 
competenflæ øi echitate asupra acestor merite pentru a le pune în deplinæ 
luminæ; durere însæ pentru o certitudine care se impunea poate pentru 
prima oaræ cu toatæ implacabila ei evidenflæ.

Fiindcæ pieriseræ undeva, departe, în neøtiut øi nevæzut, un 
Guynemer1 øi un Saint°Exupéry2 au continuat sæ fie, într°un stræfund de 
suflet, aøteptafli toatæ viafla de rude øi de prieteni sæ se reîntoarcæ, într°o 
bunæ zi, dintr°o lungæ dar simplæ absenflæ. Cred cæ nu mæ înøel presupunând 
cæ, din pricina împrejurærilor ræzboiului, nimeni din cei prezenfli la 
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comemorare, în sala Palatului Republicii, nu asistase la sfârøitul lui 
Titulescu, stins în surghiun departe de patrie. Refuzul inimii øi al minflii 
de a accepta inacceptabilul nu fusese violentat de aspectele brutal concrete 
ale voracitæflii neantului. Iatæ, însæ, cæ acum se vorbea limpede, din 
înaltul unei tribune, de Titulescu, la trecut. Iar medalionul impresionant 
mærit de fundalul cu lauri de bronz øi care se impunea obsedant privirii, 
înfæfliøa un Titulescu nu tel qu’en lui°même enfin l’éternité le change3 – cum 
spunea poetul – ci, dimpotrivæ tel qu’il n’aurait jamais pu être en lui°même4: 
imobil øi hieratic.

Ceea ce izbea, într°adevær, din prima clipæ, la omul atât de viu, era 
mobilitatea. Bineînfleles nu în sens de fluctuaflie, ci de vioiciune. Mobilitate 
de spirit, de expresie, de atitudine, de gesturi. Færæ voie, ochii celor din salæ 
se închideau pentru a regæsi, în fulgurarea de sub pleoape, imaginea veche, 
imaginea vie.

Cu elocinflæ øi erudiflie a fost evocat gânditorul politic, diplomatul, 
juristul, umanistul, patriotul. Dar omul? Desigur, acest om træia implicit 
în patriot, în jurist, în diplomat care au fost ceea ce au fost tocmai pentru 
cæ omul – aøa cum spunea Paul Valéry – a fost excepflional. Personalitatea 
lui era însæ atât de bogatæ, de coloratæ, de nuanflatæ în la fel de bogatele°i 
manifestæri! O comunicare nu poate fi, de bunæ seamæ, o monografie, øi 
cuprinde ceea ce nu ar încape într°un întreg volum. Dar ceea ce mintea 
poate socoti cæ este de la sine înfleles, nu potoleøte la fel de uøor aøteptærile 
inimii sau chiar ale unei simple curiozitæfli. Ceva ræmânea totuøi parcæ 
neîmplinit la acea solemnæ comemorare. În afaræ de puflinele rude, de ceva 
mai puflin puflinii prieteni încæ în viaflæ, øi de o mânæ de privilegiafli de 
împrejuræri care îl væzuseræ într°o vreme zi de zi, în salæ øi dincolo de incinta 
ei devenitæ transparentæ datoritæ mijloacelor moderne de transmitere la 
mari depærtæri, se aflau nenumærafli ascultætori øi privitori setoøi sæ afle nu 
numai cine a fost, ci øi cum era Titulescu.

La drept vorbind, poate s°ar fi cuvenit ca, în primul rând, sæ se 
læmureascæ odatæ pentru totdeauna cum nu era øi nici nu putea sæ fie. 
Într°adevær, în viaflæ aflându°se încæ øi în toiul gloriei sale – fiindcæ s°a 
bucurat cu toatæ îndreptæflirea de o adeværatæ glorie – o sumedenie de 
legende se flesuseræ în jurul lui. Ca mai întotdeauna lipsite de temei, aceste 



226

legende avuseseræ totuøi – tot ca întotdeauna – øi un sâmbure de adevær, 
care le slujise de punct de plecare. Dar – la capætul lungilor cælætoriri 
nedorite ale acestui sâmbure, din guræ în guræ – din el crescuse un monstru
os øi absurd copac.

În ochii multora, Titulescu trecea drept un extravagant, un capricios 
irascibil, un insafliabil bugetivor, zvârlind pe fereastræ banii statului cu 
amândouæ mâinile. Nu o datæ, unele atitudini øi gesturi politice ale sale au 
fost contestate. Lucrul acesta nu trebuie astæzi nici sæ ne mâhneascæ, nici 
sæ ne indigneze. De câte ori drama, bine øtiutæ, necontenita dramæ a 
oricærui mare om politic, conducætor oricât de luminat al unor destine 
obøteøti, nu a provenit din uøurinfla, chiar inconøtienfla cu care omul de pe 
stradæ emitea zdrobitoare øi definitive judecæfli asupra acfliunilor lui, færæ sæ 
posede elementele esenfliale ale unei situaflii, elemente ce nu pot fi întot
deauna date în vileag sau care, considerate din afaræ, nu pot fi apreciate în 
adeværata lor perspectivæ. Justificarea sau, mæcar, justa explicaflie, numai 
istoria vine mai apoi sæ le aducæ. Nu mie îmi revine desigur datoria de a 
lumina în amænunt, retrospectiv, politica lui Titulescu. Mæ voi mærgini 
doar sæ amintesc cæ aceastæ politicæ nu a fost øi nici nu putea fi numai a 
lui. Nu trebuie uitat cæ, în ciuda autoritæflii, prestigiului øi chiar violentelor 
lui izbucniri avute atât de des faflæ de conducætorul statului, acfliunea lui 
ræmânea stânjenitor de limitatæ de însæøi structura de drept øi de fapt din 
acel moment. Titulescu era øi el de pærere (conformându°se, poate færæ 
sæ le cunoascæ, învæflæturilor lui Neagoe Basarab) cæ România trebuia øi 
trebuie sæ ducæ o politicæ de mare prestigiu în afaræ. Dar când Regele 
Carol al II°lea exagera cu strælucirea excesiv de costisitoare a acestui presti
giu, el încerca zadarnic sæ°i explice cæ un prestigiu nu poate fi la infinit 
gæunos, ci trebuie sæ se sprijine pe niøte posibilitæfli efective, politice øi mai 
ales economice.

Pe de altæ parte, cei ce cu atâta uøurinflæ, încântare øi neclintitæ 
siguranflæ de sine, se improvizau cenzori øi chiar judecætori de supremæ 
instanflæ, uitau cæ unor fæpturi excepflionale nu li se potriveøte comuna 
mæsuræ. Este biologic cunoscut cæ cel ce depæøeøte cu mult normalul prin 
darurile cu care a fost înzestrat, depæøeøte obiønuita limitæ øi prin unele 
slæbiciuni. Cocteau5 a fost genial inspirat numind pe aceste exemplare rare 
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„monstres sacrés“. Cu gândul la marii artiøti, mai ales la cei de teatru, 
Cocteau includea în formula sa øi o hipertrofie cabotinæ. Øi el, incontestabil, 
un „monstre sacré“, Titulescu nu avea însæ nici urmæ de cabotinism. Perfect 
conøtient de unele anomalii constitutive ale sale, suferind de ele, le supra
veghea øi strunea cu cea mai mare grijæ øi severitate. Construit aparent ca 
un atlet, cu semne chiar de gigantism, sænætatea lui era extrem de delicatæ, 
cu un echilibru mereu precar. Echilibru pe care îl fæcea øi mai fragil exce sul 
de muncæ øi activitatea desfæøuratæ încæ din adolescenflæ. Din pricina 
acestei munci, era silit sæ ducæ o viaflæ foarte neigienicæ, sæ doarmæ foarte 
puflin, obligat sæ piardæ foarte mult timp cu audienfle fastidioase øi cu recep
flii istovitoare, la care trebuia sæ stea ceasuri întregi în picioare øi sæ desfæ
øoare focurile de artificii ale scæpærætoarei sale verve. Suferea mult de frig, 
avea o nevoie organicæ de soare øi lungile lui øederi la Cap Martin erau 
datorite nu numai blândeflei climei mediteraneene, ci øi pasiunii lui pentru 
înot. În aceeaøi mæsuræ avea însæ nevoie, din când în când, de aerul pur øi 
tare al înælflimilor. Dar apartamentul lui de la Souvretta, la St.°Moritz, era 
mereu supraîncælzit. Zgomotul îi pricinuia de asemenea o adeværatæ 
suferinflæ fizicæ. De aceea, la Geneva, la Hôtel des Bergues, i se rezerva 
întotdeauna un apartament la etajul al patrulea – cel din urmæ – ca sæ nu 
mai aibæ niciun zgomot de paøi deasupra capului øi larma stræzii sæ fie cât 
mai îndepærtatæ.

Capricios øi „plin de istericale muiereøti“ (cum a scris cândva despre 
el, pretinzând cæ exprimæ o pærere publicæ generalæ, un gazetar cæruia, 
pentru motive bine întemeiate, i se suprimase un anumit „plic“ lunar) nu 
a fost niciodatæ. „Capriciile“ erau în fapt condifliile pe care le punea, stæ
ruind apoi mereu sæ fie întocmai respectate, diferitelor guverne sau partide 
politice care îi solicitau colaborarea ca specialist, pentru a°øi asigura o cât 
mai mare libertate de acfliune øi a°øi putea respecta angajamentele inter
naflionale luate în interesul flærii.

Lucid øi sever flinufli în frâu, nervii lui erau supuøi unei constante øi 
istovitoare tensiuni, aøa cum am spus mai sus, de munca încordatæ, de 
sentimentul grelei ræspunderi pe care øi°o asuma, de perpetua øi acerba 
luptæ dusæ la aproape neîntreruptele întâlniri internaflionale în timpul 
cærora trebuia mereu sæ se apere øi de duømanii de acasæ, dejucând nu 
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numai manevrele de culise de la Liga Nafliunilor, ci øi pe acelea de la 
Bucureøti. Astfel, unele mari izbucniri, destul de rare de altfel, nu puteau 
fi stæpânite. Ele erau însæ datorite nu unei irascibilitæfli exasperate, care ar 
fi fost øi ea fireascæ, ci unei sensibilitæfli cu adeværat ieøitæ din comun.

În labirintele tainice øi pline de necontenit freamæt ale acestei 
sensibilitæfli, cea mai uøoaræ dezamægire, cea mai micæ contrarietate, cea 
mai neaøteptatæ atingere provocatæ de o realitate potrivnicæ trezea tumul
turile de orgæ de sub bolflile unei catedrale. De aceea, mâniile lui Titulescu 
erau mult mai rare ca momentele de depresiune, de lipsæ de încredere, de 
neurastenie aproape. Din pricina aceleiaøi sensibilitæfli mereu în neliniøte, 
Titulescu – în chip de necrezut – era în realitate un mare timid, care trebuia 
adesea sæ facæ un extrem de iritant efort – iritant pentru el însuøi – ca sæ°øi 
învingæ aceastæ timiditate.

Poate cæ termenul de timiditate sæ nu fie cel mai exact. Mai curând 
o teamæ aprioricæ de dezamægire, de amæræciune, de lipsæ de efectivæ 
înflelegere, de imposibilitatea de a gæsi mijloace de convingere de ajuns de 
pertinente pentru a face sæ triumfe un punct al lui de vedere care nu 
însemna nici obstinaflie, nici megalomanie, ci conøtiinfla lucidæ a îndreptæflirii 
absolute a acelui punct de vedere. Într°o oarecare mæsuræ, øi tot din acelaøi 
exces de sensibilitate, se lupta la fel de greu cu accese de agorafobie. Prezenfla 
mulflimilor îi inspira o secretæ anxietate. Astfel se explicæ øi ideea lui, 
socotitæ drept o glumæ, de a°øi face propaganda electoralæ cu prilejul unor 
alegeri, cu un discurs înregistrat pe placæ de gramofon. Nu era în acest 
sentiment nici aversiune, nici condescendenflæ, nici comoditate. Ci aceeaøi 
teamæ obscuræ de o posibilæ discrepanflæ între o realitate generos øi entuziast 
imaginatæ, nædæjduitæ øi creditatæ, øi o realitate aevea care ar fi putut sæ°l 
ræneascæ atât de adânc încât sæ prilejuiascæ în el o adeværatæ præbuøire. 
O pildæ din viafla lui personalæ va putea arunca o luminæ mai limpede 
asupra manifestærilor uneori deconcertante ale acestei extreme sensibilitæfli.

În timp ce se afla ministru la Londra, bætrâna sa mamæ ræmasæ la 
Bucureøti a cæzut greu bolnavæ. Din pricina vârstei ei înaintate, îngrijorærile 
produse de brusca îmbolnævire au fost cu atât mai mari. De mai multe ori 
pe zi, Titulescu se informa telefonic de mersul bolii. Væzându°l atât de 
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fræmântat, Ciotori – pe atunci consilier cultural al legafliei, øi la care 
Titulescu flinea foarte mult – i°a spus într°o zi:

– Nimic deosebit nu te refline în acest moment la Londra. De ce nu 
te repezi pentru câteva zile la Bucureøti?

Titulescu s°a tulburat øi, dupæ o tæcere, a ræspuns încurcat:
– Dar te înøeli… prezenfla mea e absolut necesaræ acum la Londra. 

Øi apoi…
– Øi apoi? a stæruit Ciotori.
Titulescu s°a ridicat de la masa de lucru, a mæsurat încæperea cu 

pasul lui mare øi nervos, apoi a ræspuns vædit iritat øi nemulflumit, speriat 
chiar de propria lui iritare:

– Ce vrei sæ fac la Bucureøti? Eu nu sunt doctor. I°am trimis pe cei 
mai mari doctori. Mama are un soi de cochetærie umanæ pe care am 
apreciat°o întotdeauna fiindcæ am înfleles°o foarte bine. Øi eu o am. Poate 
moøtenitæ de la ea. Prezenfla mea efectivæ ar stânjeni°o sau ar speria°o. Ar 
înflelege cæ starea ei este mai gravæ decât i s°a spus. Poate øi ea vrea ca eu sæ 
pæstrez o imagine a ei luminoasæ, demnæ, nu umbritæ de degradærile 
bolii øi suferiflii…

Câteva zile mai târziu, într°o dimineaflæ, telefonul s°a defectat 
undeva pe parcursul european øi nu a mai putut fi obflinutæ legætura cu 
Bucureøtiul. Spre searæ, væzând halul lui de neliniøte, Ciotori i°a propus sæ 
meargæ mai bine la un spectacol decât sæ stea acasæ, sæ se macine færæ folos. 
Titulescu a acceptat. La întoarcere, o telegramæ sositæ de la Bucureøti îl 
anunfla færæ menajamente cæ nu mai este nicio nædejde øi dacæ vrea sæ°øi 
mai gæseascæ mama în viaflæ, trebuie sæ ia primul tren. (Pe atunci nu se 
cælætorea curent cu avionul, ca astæzi.) A urmat o tæcere grea. Dupæ care 
Titulescu i°a spus aproape ræstit lui Ciotori:

– Ce te uifli aøa la mine? Øtiu ce aøtepfli: sæ te rog sæ telefonezi la 
Cook sæ°mi opreascæ mâine o cabinæ la Orient°Expres. Ei bine, tele
foneazæ.

A doua zi dimineaflæ, în timp ce se pregætea sæ plece la garæ, a sunat 
telefonul: mama murise cu câteva minute mai înainte. O mare uøurare – ce 
putea fi atât de uøor greøit interpretatæ – s°a întipærit pe fafla lui, dintr°odatæ 
destinsæ.
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– Deci a încetat sæ sufere… – a murmurat el.
Øi°a apæsat mâinile pe piept, le°a læsat în jos øi a respirat adânc.
– În toate zilele astea cât s°a luptat cu moartea, m°au durut øi pe 

mine cumplit plæmânii. Øi inima. Suferinfla ei o simfleam în mine. Acum 
s°a sfârøit.

Interesantæ øi semnificativæ similitudine: la moartea tatælui sæu, 
Claudel a avut o reacflie identicæ. Ceea ce dovedeøte cæ sensibilitæflile ieøite 
din comun se manifestæ la fel. În jurnalul sæu intim, marele poet noteazæ:

„Tata greu bolnav de o sæptæmânæ. Mæ codesc sæ plec; færæ nicio 
justificare; din indolenflæ, din dorinfla ascunsæ sæ ajung prea târziu…“

Faflæ de cel mai apropiat prieten al sæu, Claudel nu îndræzneøte însæ 
sæ fie la fel de sincer, aøa cum fusese Titulescu faflæ de Ciotori. A doua zi, 
scrie lui Gabriel Friseau:

„Tata a murit noaptea trecutæ… Nu l°am væzut murind. Prea în
crezætor în puterile lui, am plecat prea târziu din Frankfurt øi am ajuns 
câteva ceasuri dupæ ce murise. Mæ va mustra conøtiinfla toatæ viafla. 
Roagæ°te pentru bietul lui suflet. Øi pentru mine“.

În ciuda acestei hipertrofiate impresionabilitæfli, Titulescu era un 
om vesel, plin de însufleflire øi de neastâmpær constructiv, plin de planuri 
mari øi de inifliative îndræznefle, perseverent øi chiar dinamic. Iubea viafla, îi 
plæcea sæ fie înconjurat de prieteni, sæ descopere personalitæfli øi talente, sæ 
ajute, sæ îndrumeze, sæ apere. Øi avea un foarte ascuflit simfl al humorului. 
Îmi amintesc de plæcerea cu care povestea o întâmplare petrecutæ puflin 
dupæ numirea sa ca ministru plenipotenfliar la Londra. De îndatæ ce a avut 
o dupæ°amiazæ liberæ, a vrut sæ facæ o incursiune la flaræ pentru a vedea atât 
de mult læudatele priveliøti engleze rustice. Care l°au umplut de încântare. 
La un moment dat, cum stræbæteau un sat ce pærea un decor pentru un 
film evocând veacul al XVIII°lea, øoferul – un englez în care pærea sæ se fi 
întruchipat toatæ demnitatea øi calmul britanic – a oprit bætrânul Rolls 
Royce în fafla unei fermecætoare ospætærii.

– Ce s°a întâmplat? a întrebat neliniøtit Titulescu.
– Nimic, Excelenflæ: e ora ceaiului.
– Eu nu beau ceai!
– Da, dar beau eu …
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„Din ziua aceea – a încheiat Titulescu povestirea – øoferul a fost 
omul din legaflie pentru care am avut cea mai mare stimæ.“

Acelaøi humor îi tempera adesea øi excesele de irascibilitate, unele 
grave conflicte încheindu°se cu un hohot de râs care nu era „diplomatic“, 
ci pornit din toatæ inima.

La una din sesiunile Adunærii Generale a Ligii Nafliunilor, în chip 
surprinzætor øi pentru motive de neînfleles, cælcând fægæduiala datæ în ajun, 
în cursul unei reuniuni de miniøtri de Externe în care se hotærâse luarea 
unei anumite atitudini comune, Rüstü Aras, reprezentantul Turciei, care 
devenise de o vreme o figuræ proeminentæ la Geneva, a votat o rezoluflie 
cæreia Titulescu se împotrivea. Votul lui nu a fost suficient pentru ca 
rezoluflia sæ fie adoptatæ. Ræmânea însæ supærætor øi neliniøtitor pentru alte 
prilejuri gestul în sine. Dupæ øedinflæ, Titulescu, care contribuise efectiv øi 
cu toatæ autoritatea la ascensiunea lui Aras, l°a convocat în apartamentul 
lui de la Bergues. La început, Titulescu a încercat sæ se stæpâneascæ øi a 
primit pe reprezentantul turc cu zâmbetul cel mai afectuos, spunându°i cæ 
este încredinflat cæ a fost vorba de o confuzie sau de o… amnezie. Dar cu 
cât Rüstü Aras încerca sæ se justifice – cu argumente deloc convingæ toare – 
asigurându°l pe Titulescu cæ øtia dinainte cæ rezoluflia nu va întruni numærul 
necesar de voturi, chiar cu al lui, furia ministrului nostru de Externe creøtea. 
Izbucnirea a fost în cele din urmæ atât de vehementæ, încât Rüstü Aras a 
ræmas mut.

– Credeam – i°a spus printre altele Titulescu – cæ ai uitat doar de 
fægæduialæ. La vârsta dumitale, se mai întâmplæ. Dar mai grav: ai uitat tot 
ce îmi datorezi. Øi cum ai ajuns o vedetæ internaflionalæ. Sau ai uitat în ce 
secol træim? Nu cumva îfli închipui cæ eøti marele vizir Kiupruli6! Pe 
lângæ altele, acela avea øi prestanflæ. Dumneata… te°ai uitat vreodatæ în 
oglindæ?

– Ah! a exclamat deodatæ înveselit ministrul turc. Sæ nu vorbim 
despre oglindæ. Te asigur cæ niciunul din noi doi nu are nimic de câøtigat 
dintr°o asemenea confruntare (tête°à°tête).

– Chiar aøa? a murmurat Titulescu dintr°odatæ descumpænit, parcæ 
øi speriat.
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– fii°am mai spus eu odatæ, domnule Titulescu: se vede cæ vreo 
stræ°stræ°bunicæ de°a dumitale, plimbându°se pe moøiile ei, va fi fost întâl
nitæ într°o margine de pædure de vreun pezevenghi de paøæ slobozit de la 
Vidin dupæ jafuri prin câmpiile Craiovei. Prea suntem mongoloizi 
amândoi.

Aruncând totuøi o privire spre oglindæ, Titulescu a exclamat:
– C’est vrai qu’on a de drôles de gueules tous les deux7!
Øi a izbucnit într°un lung hohot de râs. Dupæ care s°au îmbræfliøat.
La aceastæ scenæ, nu am asistat personal. Mi°a relatat°o, puflin dupæ 

aceea, colegul øi prietenul meu Dinu Cantemir de care, cu aceeaøi încredere, 
vorbeøte øi Curzio Malaparte8 în prefafla volumului sæu Kaput.

Se mai spunea, de asemenea, cæ Titulescu ar fi fost un vanitos, cæ 
dorea øi chiar pretindea sæ fie admirat, tæmâiat, ovaflionat, aproape ido
latrizat. Este desigur firesc – de un elementar firesc – ca un om care se 
stræduieøte, se zbuciumæ, îøi consacræ întreaga existenflæ unei acfliuni între
prinsæ spre binele obøtesc, sæ aibæ nevoie de a se simfli înconjurat øi, mai 
ales, sprijinit de o adeziune cât mai largæ. Care sæ°l confirme în convingerea 
lui cæ ceea ce face este mæcar bine gândit dacæ nu întotdeauna øi total sau 
desævârøit realizat. O asemenea nevoie nu are însæ nimic comun cu vani
toasa dorinflæ de a vedea oamenii din jur manifestându°øi mereu øi zgomotos 
o recunoøtinflæ care ar putea pærea sæ fi fost esenflialul imbold øi supremul 
scop al tuturor strædaniilor depuse. O astfel de dorinflæ am dibuit°o în 
schimb în unii din cei ce foiau în jurul lui Titulescu øi cæutau sau credeau 
cæ o bunæ parte din aureola lui se ræsfrânge øi asupra lor.

E drept cæ, uneori, Titulescu læsa oamenii sæ°l aduleze. Ascultându°i 
cu un larg zâmbet care putea uøor sæ înøele øi sæ°i facæ pe tæmâietori sæ 
presupunæ cæ linguøirile lor îi fæceau mare plæcere. Câteodatæ, zâmbetul 
era însoflit de o încreflire a feflei øi a pleoapelor, care træda efortul de a nu 
izbucni în râs de grotescul frazelor øi atitudinilor celor ce credeau cæ 
„l°au fæcut praf“. Dar, de cele mai multe ori, încreflirea era crispare. Sub 
pleoapele uøor coborâte – ceea ce trægea øi mai mult spre tâmple ochii 
oblici – privirea lua o ascuflime neliniøtitoare, fiind ea însæøi neliniøtitæ. Era 
un mijloc trist, amar, dar sigur, de a cântæri oamenii øi de a constata pânæ 
unde pot sæ meargæ.
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O întâmplare petrecutæ foarte curând dupæ intrarea mea în Mi
nisterul de Externe mi°a îngæduit sæ mæ edific øi asupra pretinsei lui vanitæfli 
bolnævicioase øi a setei de ovaflii.

În cadrul strædaniilor, începute încæ de atunci, de a se înjgheba un 
sistem eficace de securitate colectivæ, Louis Barthou – în acel moment 
ministru de Externe al Franflei – a fæcut în 1934, în România, o vizitæ 
oficialæ cæreia i s°a dat, pentru a°i sublinia semnificaflia, o solemnitate, chiar 
o strælucire, deosebitæ. În cursul acestei vizite, reprezentantul Franflei a fost 
însoflit de câfliva ziariøti. Nu prea mulfli la numær, fiindcæ au fost alese 
personalitæfli cu adeværat marcante în presæ. Printre ei, se aflau Lucien 
Romier, Geneviève Tabouis, Beuve°Méry (care avea sæ devinæ mai apoi 
director al ziarului „Le Monde“), Henry de Korab øi Roger Massip, actual 
øef al rubricii de politicæ externæ la „Figaro“. La hotelul Athénée Palace, 
unde fuseseræ gæzduifli, se amenajase la etajul întâi un întreg apartament în 
salæ de redacflie (cu cabine telefonice cu fire directe) øi un salon de recepflie. 
În ajunul încheierii vizitei, cum fusesem ataøat pe lângæ grupul de ziariøti, 
am primit un telefon de la Eugen Filotti, director al Presei, care mæ anunfla 
cæ într°o jumætate de oræ Titulescu va veni la hotel sæ facæ o vizitæ ziariøtilor, 
în salonul lor de recepflie. Pe cei mai mulfli dintre aceøti ziariøti îi cunoøtea 
bine de la Geneva, unde îi reîntâlnea mereu øi cu câfliva legase chiar o 
strânsæ prietenie. El acorda o deosebitæ importanflæ presei øi nu pierdea 
niciun prilej s°o reaminteascæ. „Astæzi – spunea el – politica externæ cea 
mai strælucitæ nu face doi bani færæ presæ. Trebuie permanent sæ pofli conta 
sigur pe câteva ziare de mare prestigiu internaflional, de discreflia øi, mai 
ales, de aparenta, dar iscusita lor indiscreflie sæ te pofli folosi la momentul 
oportun. Un gazetar de prim plan øi cu mare personalitate face mai mult 
decât zece ambasadori“.

Titulescu a venit la Athénée Palace însoflit de Savel Rædulescu, 
subsecretar de stat la Externe øi de Sergiu Neniøor, secretarul lui parti
cular, øi urmat de trei uøieri ai ministerului încærcafli cu pachete. Erau 
daru rile°amintiri. Aceastæ laturæ a lui Titulescu fiind øi ea mai puflin 
cunoscutæ – cel puflin sub adeværatul ei aspect – øi adesea øi ea greøit 
interpretatæ, voi deschide o parantezæ pentru a stærui mai mult asupra ei.
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Generozitatea lui Titulescu era uluitoare, aproape fabuloasæ. Dar 
niciodatæ copleøitoare øi nici mæcar stânjenitoare. Fiindcæ nu avea nimic 
ostentativ, zgomotos, formalist øi obligant. Darurile nu erau oficiale, 
solemne, nu erau ale ministrului, ci ale omului, øi le simfleai pornite din 
inimæ. S°ar putea, de altfel, ca generozitatea lui sæ nici nu fi fost propriu°zis 
generozitate. Ci, de asemenea, o hipertrofie sau, poate, un straniu aspect al 
unui soi de egoism à rebours9, un viciu: cea mai subtilæ øi mai adâncæ 
plæcere a lui Titulescu era sæ facæ plæcere. Øi aceastæ plæcere o gusta prelung 
øi rafinat. El singur cæuta øi alegea darurile cu o raræ pricepere, ræbdare øi 
bucurie; pipæind obiectele frumoase – nu neapærat de mare prefl – se gândea 
la gustul, la genul, la stilul persoanelor cærora le destina. Dacæ te opreai cu 
el în fafla unei vitrine øi, comentând împreunæ lucrurile expuse, te lua gura 
pe dinainte øi în chipul cel mai nevinovat îfli exprimai vreo preferinflæ, 
seara gæseai obiectul trimis acasæ cu o carte de vizitæ. Într°o vacanflæ, la 
Veneflia (nici nu øtiam cæ se afla la Lido), am intrat întâmplætor într°o 
marochinærie. Voiam doar sæ aflu, de curiozitate, preflul unei truse de 
cælætorie din piele de crocodil, cu flacoane de cristal englezesc cu capace de 
vermeil. Din întâmplare, se afla øi Titulescu în acel magazin. Auzind con
vorbirea mea cu vânzætoarea, a zâmbit øi m°a întrebat la ce hotel locuiesc. 
A doua zi am gæsit trusa în cameræ.

Cred cæ cea mai mare parte din fondurile lui de reprezentare erau 
înghiflite de gesturi de acest fel. Ceea ce øi explicæ faptul cæ în ultimii ani ai 
vieflii a dus°o greu, træind din consultaflii juridice internaflionale, tot mai 
rare. Dar aceste gesturi nu erau întotdeauna la fel de gratuite øi de discrete. 
Øi nici nu mai erau fæcute în numele lui personal, fiind atunci izvorâte din 
convingerea necesitæflii în care se afla România de a duce o politicæ de 
prestigiu, cu semne de prosperitate care sæ dea încredere celor ce îi solicitau 
alianfla cu asigurarea unui sprijin reciproc. Pe aceastæ linie se înscria øi 
faptul cæ România era singura flaræ din lume care avea la Geneva, pe lângæ 
Liga Nafliunilor, o legaflie cu personal diplomatic complet, condusæ de un 
ministru plenipotenfliar rezident, pe câtæ vreme celelalte flæri, inclusiv 
Marile Puteri, aveau doar delegaflii permanente conduse, între sesiuni, de 
cætre un secretar de legaflie sau chiar de consulul respectiv din localitate, cu 
titlu de delegat interimar. Pe de altæ parte, legaflia României avea fonduri 
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substanfliale de reprezentare, saloanele ei sau acelea ale ministrului rezident 
(multæ vreme juristul øi cærturarul Constantin Antoniade) fiind un cæutat 
loc de întâlnire al marilor personalitæfli politice din lumea întreagæ, în 
trecere sau în misiune la Geneva. Titulescu nu înceta sæ susflinæ øi sæ 
dovedeascæ concret, de altfel, cæ activitatea diplomaticæ oficialæ este inope
rantæ dacæ nu este dublatæ de o paralelæ activitate de contacte personale 
care sæ dea celei oficiale mai multæ cælduræ øi o realæ eficienflæ umanæ.

Înainte de a închide aceastæ poate prea lungæ parantezæ pe care o 
datoram însæ deopotrivæ adeværului øi echitæflii, voi aminti øi de faimoasele 
„ceasuri ale prieteniei“ sau „ceasuri Titulescu“.

Dupæ îndelungi øi minuflioase conciliabule cu proiectanflii de mo
dele ai vestitei case Patek øi Philippe din Geneva, Titulescu comandase un 
ceas de precizie de o mare frumusefle øi eleganflæ. Un ceas de buzunar, 
extraplat, cu capace de platinæ, pe cadranul cæruia cifrele orelor erau înlo
cuite cu bastonaøe alcætuite din mici diamante. În ciuda acestor diamante, 
din pricina dimensiunilor, a formei, a tonurilor de un gri delicat, ceasul era 
discret øi masculin. Succesiv, cu diferite prilejuri, aproape toate marile 
vedete ale vieflii politice internaflionale primiseræ un asemenea ceas. Dupæ 
câte îmi amintesc, Litvinov fusese printre cei dintâi care acceptase acest 
semn de încredere øi prietenie. La o cinæ la care fuseseræ poftifli de Titulescu, 
tofli reprezentanflii flærilor membre ale Consiliului Ligii Nafliunilor, mesenii 
fascinafli de verva amfitrionului uitaseræ de protocol øi se aflau încæ la cafea 
spre miezul nopflii, ceea ce, pe atunci, la Geneva, constituia un adeværat 
scandal. Cina avusese loc în oraøul vechi, la Plat d’Argent, la doi paøi de 
catedrala Saint°Pierre. Când clopotul cel mare – La Clemence – a fæcut sæ 
vibreze lung vitraliile salonului cu cele douæsprezece lovituri ca de tun 
vestind toiul nopflii, cineva a scos instinctiv ceasul din buzunarul de la 
jiletcæ. Væzând ce fel de ceas era, ceilalfli l°au arætat fiecare pe al lor pentru 
a nu fi mai prejos: toate erau la fel. Atunci Paul°Boncour a spus:

− Cette montre est un précieux rappel que nous devons régler nôtre 
heure sur celle de la Roumanie.10

Memoria inimii nu este, din pæcate, întotdeauna øi aceea a rafliunii. 
La anumite ore grele ale României, s°ar fi zis cæ ceasurile prieteniei se 
opriseræ. Uitaseræ posesorii lor sæ le întoarcæ? Sau nu mai aveau dupæ ce sæ 
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le potriveascæ, fiindcæ Titulescu nu se mai afla în flara sa? În ce vechi vitrine 
de familie sau la ce anticari se vor afla oare astæzi cele mai multe din 
aceste ceasuri?

În salonul de la Athénée Palace, înconjurat de ziariøtii stræini, 
Titulescu a zæbovit îndelung. La un moment dat, Neniøor s°a apropiat 
discret de el øi i°a øoptit ceva. Titulescu a særit în picioare øi a exclamat 
râzând, parafrazând pe Ludovic al XIV°lea:

− Mes amis, j’ai failli faire attendre!11

La ora øapte avea loc o recepflie la Biblioteca Brætianu, datæ în cinstea 
lui Barthou, binecunoscut cærturar øi bibliofil. Impulsiv øi græbit, Titulescu 
a coborât færæ sæ mai aøtepte sæ fie trase automobilele la ieøire. Pe atunci, 
strada era mult mai îngustæ în fafla hotelului øi pe ea mai treceau în ambele 
sensuri autobuze arhaice. Mai erau încæ øi celebrii muscali. Înconjurat de 
Savel Rædulescu, de Geneviève Tabouis, de poetul Øtefan I. Neniflescu – 
consilier la Direcflia Presei – øi Neniøor, Titulescu a trebuit sæ aøtepte 
aproape cinci minute la marginea trotuarului pe care era desfæøurat un 
îngust covor roøu. Cum era o figuræ foarte popularæ, aproape legendaræ, 
deøi foarte puflini oameni aveau prilejul sæ°l vadæ de aproape, trecætorii l°au 
remarcat numaidecât øi s°au oprit de o parte øi de alta a covorului, într°un 
grup tot mai compact, dar respectuos. Înøiøi øoferii autobuzelor au încetinit 
ca sæ°l vadæ pe sæturatelea. Ca øi cælætorii cu nasurile strivite de geamuri. 
Cei ce nu°l recunoøteau erau în tot cazul izbifli de insolitul unor oameni în 
jachetæ øi cu joben, în plinæ stradæ. În unele momente, de obicei în cursul 
unor vizite oficiale, lângæ øofer, în limuzina ministrului de Externe, se urca 
un agent în civil, pentru a veghea de mai aproape asupra siguranflei mi
nistrului øi, mai ales, a oaspeflilor de vazæ ai acestuia øi ai flærii. Era un om 
scund, græsan, cu mustaflæ tunsæ englezeøte, de vârstæ incertæ. Se dovedise 
un om devotat, cumsecade øi se øtia cæ are familie grea. Ce næstruønicæ idee 
i°a venit deodatæ? Din locul unde de afla, în spatele meu, s°a strecurat spre 
dreapta, a înconjurat grupul de curioøi care se adunase de acea parte a 
covorului roøu øi, trægându°se lângæ zid, a strigat: „Træiascæ domnul mi
nistru Titulescu!“. Ce bine cunoøtea (din experienflæ, cum aveam s°o aflu 
îndatæ) reacfliile mulflimii! În chip aproape mecanic, întreg grupul a început 
sæ strige Ura! øi Sæ træiascæ!



237

Titulescu s°a fæcut foarte palid, apoi s°a înroøit brusc. Cu un gest ca 
de automat, sec, scurt øi stângaci, øi°a ridicat jobenul øi a salutat færæ sæ se 
uite nici în dreapta, nici în stânga, privind în jos ca un copil care s°a fæcut 
vinovat de o necuviinflæ.

În chiar acelaøi moment, limuzina a izbutit sæ se apropie de trotuar 
øi sæ se opreascæ în fafla noastræ. Færæ sæ°øi mai ia ræmas bun de la nimeni, 
Titulescu s°a urcat precipitat øi mi°a fæcut semn sæ°l urmez, spunând 
øoferului sæ porneascæ imediat, færæ sæ mai aøtepte pe nimeni. Nici agentul 
nu a mai avut vreme sæ se urce. Savel Rædulescu cu Geneviève Tabouis øi 
Neniflescu s°au urcat în automobilul urmætor. Dupæ o clipæ de tæcere, 
în timp ce limuzina cotea spre Biserica Amzei, Titulescu m°a întrebat în 
franfluzeøte:

− Cine a strigat? Græsunul cu mustaflæ?
Îi tremurau mâinile de enervare.
Am øovæit sæ ræspund.
− E foarte frumos din partea dumitale cæ vrei sæ aperi pe un nevoiaø. 

Fiindcæ trebuie sæ fie cu siguranflæ un nevoiaø. Dar eu l°am recunoscut 
dupæ glas: are un glas nesuferit, unsuros, de parcæ ar mânca numai slæninæ. 
Sæ nu°l mai væd în ochi. Telefoneazæ te rog prefectului polifliei sæ mi°l ia 
de pe cap. Aøa ceva e inadmisibil. Dacæ un gazetar ar prinde de veste, ar 
putea scorni cæ eu l°am pus. Øi spune te rog prefectului sæ facæ bine sæ 
nu°mi mai trimitæ pe nimeni.

Am tæcut. S°a întors brusc spre mine øi, dupæ ce m°a privit o clipæ, 
mi°a spus zâmbind:

− Crezi cæ ai putea sæ°mi spui repede øi foarte exact la ce te gândeøti 
în acest moment? Te jeneazæ sæ vorbeøti cu prefectul? În fond, mai firesc 
este sæ se ocupe Neniøor de toatæ povestea asta stupidæ.

− Nu, nu mæ jeneazæ. Cel mult aø putea spune cæ domnul Neniøor 
ar avea mai multæ autoritate. Mæ gândeam însæ cæ prefectul îl va da pur øi 
simplu afaræ din slujbæ pe græsan, crezând cæ væ face plæcere. Øi e într°adevær 
vai de capul lui. Nu vrefli sæ comutafli indirect pedeapsa øi sæ mæ læsafli sæ 
vorbesc eu cu el? Væ asigur cæ se va potoli øi se va descurca singur sæ nu°l 
mai vedefli.

− Mai important ar fi sæ nu°l mai aud.
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− Nu°l vefli mai auzi.
Limuzina intra în curtea Bibliotecii.
− Ce°ar fi sæ stau chiar eu de vorbæ cu el? a murmurat Titulescu.
De data aceasta eu m°am uitat mirat la el.
− Ar fi un prilej interesant sæ aflu øi eu ce se poate petrece exact în 

capul acestui soi de oameni.
− Cred cæ v°afli pierde timpul de pomanæ: exact nici ei nu mai pot 

øti ce se petrece. Øi în niciun caz nu ar îndræzni s°o spunæ. 
În cursul recepfliei care se desfæøura în parc, unde se instalase øi 

bufetul, Titulescu m°a chemat la un moment dat mai deoparte øi m°a 
întrebat:

− Ai cumva ceva bani mai mulfli la dumneata? Eu, ca monarhii, nu 
am niciun ban la mine.

− Întâmplætor am: banii pe care mi i°a dat Direcflia Presei pentru 
eventuale cheltuieli cu ziariøtii.

− Dæ, te rog, trei mii de lei nenorocitului aceluia. Øi vorbeøte°i cu 
toate menajamentele. Ce jalnic, ce descurajant lucru: cu siguranflæ a crezut 
cæ face bine. Numai vezi, nu cumva sæ°øi închipuie cæ banii æøtia sunt o 
meritatæ ræsplatæ. Mæ bizui pe tactul dumitale.

Abia mæ îndepærtasem øi m°a chemat înapoi.
− Nu, nu°i da trei mii: e prea puflin. Dæ°i te rog cinci. Ce mizerie, 

ce tristefle!
(În acel moment, leafa mea de ataøat de legaflie era de trei mii øapte 

sute de lei pe lunæ!)
Am ieøit în curte, unde am gæsit pe agent încæ nedumerit de ce 

fusese læsat sæ alerge pe jos de la hotel pânæ în Strada Amzei.
− De ce te°ai apucat omule sæ strigi cum ai strigat?
− Cum de ce? Fiindcæ aøa fac cu don’ministru… (prefer sæ nu°i 

pomenesc numele) cu care umblu când don’Titulescu nu°i în flaræ.
− Øi lui îi place?
− Pæi cum sæ nu°i placæ? Doar el mæ pune.
− Chiar el personal?
− Ei nu, chiar dumnealui nu: don’øef de cabinet. Øi de fiecare datæ 

picæ un sutar. Câteodatæ chiar cinci sutari.
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− Uite, domnul Titulescu îfli trimite cinci miare, dimpotrivæ, ca sæ 
nu°fli mai audæ niciodatæ glasul øi sæ nu mai dai ochii cu el.

Am încercat cu toatæ ræbdarea sæ°l fac sæ înfleleagæ pentru ce. 
Împæturind fericit banii øi vârându°i în buzunarul de la piept, a clætinat 
din cap øi mi°a zis cu o înduioøætoare încredere în înflelegerea mea:

− Øtifli, cum sæ væ spun… eu îi mulflumesc din toatæ inima pentru 
miiøoarele astea cæzute aøa… din senin øi sæ°i dea Dumnezeu sænætate øi 
noroc. Da’ între noi fie vorba øi, ca sæ zic aøa, cred cæ au dreptate gazetele 
alea care scriu cæ e cam nebun la cap.

Iatæ cum nu era Titulescu. Cum era el, în schimb?
În timp ce vorbitorii continuau în Sala Palatului meritoriile lor 

expuneri, atenflia mea zadarnic concentratæ se destræma ca un fum bætut de 
prea multe vânturi. Aøa cum se întâmplæ uneori în acele stranii alunecæri 
dintre realitate øi vis, – întocmai ca un ac care vrea sæ însæileze în fugæ, pe 
o mætase inconsistentæ, alunecoasæ ca o apæ fugaræ, prezentul cu trecutul 
– gândul alerga necontenit din acest prezent la îmbietorul con de penumbræ 
al amintirii. Un puhoi nævalnic de imagini se despletea øi se reîmpletea, din 
care nu øtiam (øi nici acum, când scriu aceste rânduri, nu øtiu prea bine) ce 
sæ aleg øi sæ reflin mai întâi. În chip firesc, revenea necontenit øi stæruia 
amintirea celei dintâi întâlniri, ræmasæ atât de limpede dupæ atâflia ani…

Spre primævara anului 1931, mæ aflam undeva într°un sat de munte 
din Mehedinfli, unde mæ dusesem sæ°mi cert un prieten retras într°o 
næstruønicæ øi neavenitæ sihæstrie. Iarna fusese aspræ øi pærea sæ nu se mai 
sfârøeascæ. În plin martie, reîncepuse sæ ningæ ca în ianuarie. Næmeflii 
crescuseræ din nou, mai ales la munte, øi prin ei se putea cu greu ræzbate, 
chiar cu sania. Într°o zi, în ogradæ a intrat un jandarm. Spre mirarea mea, 
pe mine mæ cæuta. „Poftifli, væ rog, la post, sæ vorbifli la telefon cu domnul 
prefect“. Øi mai mirat, am pornit prin viscol ca sæ aflu de la prefect – un 
fost profesor al meu de liceu, care aflase de la familie unde mæ aflam – cæ 
sunt chemat urgent la Bucureøti de Ministerul de Externe. Pentru ce 
pricinæ, nici el nu înflelesese limpede. A doua zi, viscolul se înteflise. Am 
plecat totuøi. Cu sania. Pânæ la Turnu Severin. De unde am luat un tren 
de noapte, care a avut mare întârziere. Ajuns la Bucureøti spre amiazæ, am 
aflat cu cea mai mare nedumerire de la øeful de cabinet de la Externe cæ, 
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venit pentru câteva zile în flaræ (pe atunci era încæ ministru la Londra), 
Titulescu ceruse ministerului sæ mæ caute la Turnu Severin. Mi s°a dat un 
numær de telefon. Øi în aceeaøi zi, spre searæ, mæ aflam în fafla celui mai 
ciudat personaj pe care°l întâlnisem vreodatæ. Mirarea a fost, de altfel, 
reciprocæ. A lui Titulescu cæ eram atât de tânær. A mea – îl vedeam pentru 
prima datæ în realitate – cæ era (sau pærea celui ce nu era obiønuit cu 
înfæfliøarea lui) atât de… Nu, urât nu putea fi cuvântul cel mai potrivit. Ar 
fi fost, în acelaøi timp, øi prea mult øi prea puflin spus. N°am avut 
însæ vreme sæ°mi precizez cea mai exactæ formulare a acestei prime øi puter
nice impresii fiindcæ, în clipa urmætoare, aveam alt om în fafla mea. La 
început neutræ øi sfredelitoare, privirea se încælzise deodatæ øi un fermecætor 
zâmbet transfigurase asimetria feflei de formæ øi culoare neaøteptat asiatice. 
Când i se însufleflea privirea øi când îøi læsa în voie zâmbetul, nicio 
perfecfliune de træsæturi nu putea egala strania frumusefle a urâfleniei sale. 
Înalt, deøirat chiar, uøor adus din spate, cu o dezinvoltæ prestanflæ, dædea în 
ciuda unui aer puflin bolnævicios, un sentiment de mare forflæ øi, mai ales, 
de neînchipuitæ tinerefle deøi, în acel moment, se apropia de cincizeci de 
ani. În câteva cuvinte, mi°a explicat întreg misterul, færæ sæ se poatæ 
împiedica sæ râdæ tot timpul.

Cu vreo doi ani înainte, în timp ce°mi fæceam serviciul militar, 
privirea mi°a fost atrasæ într°o zi de câteva rânduri de pe o gazetæ în care un 
plutonier învelise niøte brânzæ adusæ de acasæ unde fusese într°o permisie. 
Întorcând pachetul în mânæ, cât puteam mai bine (nu îndræzneam sæ°l 
desfac fiindcæ aø fi dat de bucluc), am înfleles cæ era vorba de Contempora
nul lui Ion Vinea care reprodusese scurta invitaflie adresatæ intelectualilor 
din lumea întreagæ de revista Les Cahiers de l’Etoile, scoasæ la Paris de 
Krishnamurti12 øi Suarès13, sæ ræspundæ la o anchetæ asupra neliniøtii 
contemporane. Ancheta era pusæ sub îngrijirea lui Drieu la Rochelle14 
socotit cel mai neliniøtit din tânæra generaflie de scriitori francezi. Cum 
aceastæ neliniøte mæ fræmânta øi pe mine în acea vreme øi cum întrebærile 
formulate de revistæ erau tocmai cele pe care mi le puneam øi eu într°un 
roman pe care°l scriam atunci (apærut mai târziu sub titlul Neliniøti), nu 
am mai øovæit. Cu un creion øi pe niøte foi de hârtie cadrilatæ (la regiment 
nu am gæsit alta), am scris toatæ dupæ amiaza øi o parte din noapte vreo 
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cincizeci de pagini pe care le°am trimis revistei, aøa cum fuseseræ înnegrite, 
febril øi necitefl. Dupæ doi ani, revista a publicat ræspunsurile reflinute ca 
semnificative, într°un volum de aproape trei sute de pagini. La anchetæ 
ræspunseseræ, printre alflii, Croce15, Marinetti16, John Dos Passos17, Gilbert 
Murray, Le Corbusier18, Döblin19, Cassell, Keyserling, contele Sforza20, 
Luigi Salvatorelli21, Hardenberg22, Gonzague de Reynold23. Criteriul 
alcætuirii sumarului fusese oare numærul de pagini al fiecærui ræspuns? 
Volumul se deschidea cu ræspunsul meu din care nu se schimbase nici 
mæcar o virgulæ. O notæ, în subsol, preciza locul de provenienflæ al 
ræspunsurilor.

În acel moment, Paul Valéry reprezenta Franfla în Comisia de 
Cooperare Intelectualæ a Ligii Nafliunilor, din care fæcea parte øi Titulescu. 
În tren – aøa cum mi°a povestit câfliva ani mai târziu – a ræsfoit volumul pe 
care, la plecarea din Paris, i°l adusese la garæ Suarès. La Geneva, cinând cu 
Titulescu øi cu Elena Væcærescu, øi venind vorba despre criza spiritualæ øi 
fræmântærile tineretului, Valéry øi°a reamintit de studiul citit în tren øi i°a 
întrebat ce situaflie are în publicistica românæ scriitorul care a ræspuns øi el 
la anchetæ. Titulescu a schimbat o privire cu Elena Væcærescu, a zâmbit 
dând cel mai diplomatic ræspuns de circumstanflæ, øi dupæ cinæ a trimis 
sæ i se caute revista. Am fost cu atât mai impresionat de interesul øi de grija 
pe care le avea pentru oameni øi de faptul cæ, întors în flaræ, nu uitase sæ mæ 
caute, când am aflat, tot de la el, în ce împrejuræri fusese chemat la Bucureøti 
øi în ce fierbere încerca zadarnic sæ constituie un guvern care sæ poatæ pune 
ordine în haosul financiar øi economic, øi care sæ dea o orientare færæ echivoc 
politicii noastre externe.

Am stat aproape douæ ceasuri de vorbæ. A vrut sæ øtie cât mai multe 
lucruri cu putinflæ despre mine, despre næzuinflele, aøteptærile, preocupærile 
øi pærerile mele despre viaflæ øi despre oameni. Mi°a cerut de asemenea sæ°i 
vorbesc cât mai amænunflit øi despre prietenii mei, despre colegii øi foøtii 
colegi de studii. Mi°a spus cæ tineretul îl intereseazæ foarte mult, cæ îi pare 
nespus de ræu cæ împrejurærile l°au silit sæ se despartæ de universitate, de 
catedræ øi, cu deosebire, de lungile øi pasionantele discuflii pe care le avea 
cu studenflii lui. Apoi, ca un soi de încheiere, m°a întrebat de ce nu m°am 
gândit sæ mæ prezint la un concurs de admitere în Ministerul de Externe.
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− M°am gândit, desigur. Øi m°am prezentat. Dar nu am reuøit.
− Nu mæ miræ. Am sæ°fli spun un secret: dacæ eu m°aø prezenta 

astæzi la acest concurs de admitere, ca un simplu necunoscut, aø cædea 
sigur. Locurile fiind foarte limitate, ele sunt aproape întotdeauna promise. 
Færæ o protecflie foarte înaltæ, adicæ færæ sæ øtii dinainte subiectele tezelor, 
sau færæ un noroc chior, este peste putinflæ sæ reuøeøti la un asemenea 
concurs. fiin însæ sæ adaug cæ øi unii din cei cu protecflie sunt foarte bine 
pregætifli. Dar articolul din legea de organizare a ministerului, care stabileøte 
ce trebuie sæ se cearæ candidaflilor la concurs, este o aberaflie: dreptul inter
naflional public øi privat, dreptul administrativ, dreptul maritim, economie 
politicæ, dreptul civil, legislaflie financiaræ, istoria universalæ, istoria flærii, 
istoria diplomaticæ. Absurd øi ridicol. Færæ îndoialæ cæ sunt necesare 
cunoøtinfle temeinice øi complexe. Dar ele trebuiesc judicios delimitate øi 
selecflionate. Un concurs de admitere în cariera diplomaticæ nu este un 
examen universitar. Un diplomat nu trebuie neapærat sæ fie un mare erudit, 
ci un om cu o vastæ culturæ generalæ, cu solide cunoøtinfle de drept inter
naflional, cu concepflii clare øi bine conturate. Dar, în acelaøi timp, un om 
care sæ dovedeascæ prezenflæ de spirit, tact, uøurinflæ de exprimare, un 
anumit fel de prezentare, sæ nu fie pisælog, plicticos, zgârcit, pedant, lipsit 
de gust øi sæ cunoascæ perfect, dar într°adevær perfect, cel puflin o limbæ de 
circulaflie universalæ. Meseria propriu°zisæ se mai învaflæ øi pe parcurs. Când 
voi fi ministru de Externe – øi voi fi cu siguranflæ foarte curând – am de 
gând sæ procedez la o radicalæ primenire a corpului nostru diplomatic. 
Contre vents et marées24. Øtiu cæ nu va fi uøor. Adeværate uragane se vor 
dezlænflui împotriva mea. Mai ales cu prilejul concursului de admitere, 
pentru care voi stabili norme noi, severe, dar raflionale. Toute la jeunesse 
dorée de Bucarest piaffe au seuil du Palais Sturdza25. Dar voi fi necruflætor. 
Øi concursul prezidat de mine personal va ræmâne de pominæ. Pânæ atunci, 
întoarce°te la Paris, sfârøeøte°fli doctoratul øi urmeazæ neapærat øi Institutul 
de Înalte Studii Internaflionale.

− Dar nu am nicio posibilitate personalæ de a mæ reîntoarce la 
Paris.

− Mæ voi strædui eu sæ gæsesc una.
Øi a gæsit°o.
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Peste trei ani, øase sute de candidafli s°au prezentat la concurs, 
pentru opt locuri. Dupæ examen, Titulescu ne°a convocat pe tofli cei opt la 
un dejun la el acasæ, „pentru a ne cunoaøte mai bine“. A fost sclipitor øi 
fermecætor. Cæutând øi izbutind sæ arunce suple øi iscusite punfli de 
comunicare peste necunoscuturile din fiecare dintre noi. […].

Aplauzele prelungite care au izbucnit brusc în salæ au rupt firul 
depænærii capricios sinuoasæ a aducerilor aminte. Solemnitatea comemorærii 
se încheiase. Nu însæ øi în adâncul meu, de unde alte imagini se îmbulzeau 
pe pragul de pæienjeniøuri încefloøate al anilor prea mulfli îngræmædifli. Am 
coborât încet spre Ciømigiu, un Ciømigiu învæluit øi el în tælæzuiri de ceaflæ 
cu miros de iarnæ. Se vede cæ cenuøiul acela alburiu a chemat imaginea 
urmætoare, deøi ea evoca o zi de septembrie. O zi ploioasæ.

O luminæ mohorâtæ împâcleøte peroanele aproape pustii ale Gærii 
de Nord. Trenurile dese øi ticsite din primele ceasuri ale dimineflii au plecat 
øi sosit de mult. Se apropie de amiazæ. Trebuie sæ soseascæ Orient°Expresul. 
Suntem trei care°l aøteptæm tæcufli, cu inima strânsæ. La acest tren a fost 
ataøat, trimis în flaræ de la Cap Martin, „vagonul lui Titulescu“. Faimosul 
vagon pe socoteala cæruia au curs valuri de înveninatæ cernealæ øi despre 
care s°a vorbit øi în Parlament. Fiindcæ unii nu øtiau sau nu voiau sæ 
înfleleagæ cæ øi de acest vagon, vestit în întreaga Europæ, era legat un anumit 
prestigiu. Øi al omului, desigur. Dar, prin el, al flærii pe care o reprezenta. 
Acum valurile de venin au sæ se curme. Titulescu nu are sæ mai coboare 
niciodatæ din acest cabinet de lucru itinerant, care transporta o întreagæ 
arhivæ øi un serviciu de cifru. Cu el trebuie sæ se întoarcæ douæ sau trei din 
persoanele care°l însofleau aproape întotdeauna pe fostul ministru de 
Externe, demis cu o brutalitate ce ne întoarce la vremile fanariote.

Pe banca pe care aøteptæm spre capætul peronului, cere voie sæ se 
aøeze lângæ noi o femeie de la flaræ. E foarte bætrânæ øi truditæ øi târæøte mai 
mult, decât duce, douæ traiste de dimie tærcatæ. Dupæ port, recunosc cæ 
este olteancæ. Un hamal care se opreøte sæ bea o guræ de apæ de la ciømeaua 
de lângæ bancæ o întreabæ într°o doaræ:

− De unde vii, mætuøæ?
− De la Cujmir.
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− Unde naiba o mai fi øi Cujmirul æsta?
Bætrâna îl priveøte indignatæ:
− Pæi un’sæ fie! Ia, de vale, la noi, la Dunære!
− Øi încotro?
− Pæcatele mele, maicæ. Tomite°n Moldova. Am doi flæcæi la armatæ. 

Poate mi i°or fi luat cæ se face ræzbel. C°aøa umblæ vorba pe la noi.
Orient°Expresul intræ în garæ. În øirul de vagoane albastre, un hiatus 

negru: vagonul salon care, printr°o întâmplare, se opreøte nu departe de 
locul unde ne aflæm. Cei doi colegi ai mei se græbesc în întâmpinarea celor 
ce coboaræ. Sunt øi dosare de luat în primire. Ræmân flintuit pe bancæ: 
pentru prima datæ luciul negru al vagonului mi se pare funebru.

− Ce°i hardughia asta cernitæ, maicæ? întreabæ bætrâna, impresionatæ, 
se vede, øi ea, prin contrast, de culoarea parcæ îndoliatæ.

− Ce sæ fie: vagonul lui Titulescu – ræspunde hamalul, care cunoøtea 
de bunæ seamæ bine acest vagon (fiindcæ de atâtea ori îl væzuse plecând øi 
sosind) øi care trebuia sæ fi øi auzit comentându°se în garæ evenimentul.

Se petrece atunci ceva neaøteptat. Cu o însufleflire de necrezut, 
bætrâna se ridicæ øi se repede la hamal:

− Maicæ, aratæ°mi°l øi mie, maicæ, pe Titulescu, sæ°l væd øi eu mæcar 
o datæ, în carne øi oase.

− Ia te uitæ? Da’ de unde øtii m’neata de el?
− Pæi cum sæ nu øtiu? Bæieflii mei sunt cu carte… la noi în sat vin 

gazete… vorbeøte lumea de el… Da’ din poze nu alegi nimic.
− De unde sæ fli°l mai aræt, cæ acu’ s°a isprævit cu el!
Øi înælflând din umeri, hamalul se îndepærteazæ. Bætrâna ræmâne 

încremenitæ, neøtiind ce trebuie sæ înfleleagæ. Cum m°am ridicat øi eu sæ 
mæ îndrept spre vagon, îmi taie drumul, se agaflæ cu amândouæ mâinile de 
braflul meu øi îmi strigæ:

− Maicæ, spune°mi dumneata, maicæ, ce s°a întâmplat? A murit 
Titulescu? L°a omorât careva?

Nu pot scoate un cuvânt. Mâinile bætrânei îmi dau drumul. Îøi 
cuprinde obrajii în palme. Øi øopteøte cu ochii plini de groazæ:

− Dacæ l°au omorât pe Titulescu, se face sigur ræzbel…
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1936? 1937? Curios: în acest moment, nu îmi mai reamintesc 
limpede. Dar, øi mai curios, dacæ cifrele s°au aburit, împrejurærile øi ima
ginile, chiar inflexiunile glasurilor, au ræmas de o necrezutæ limpezime.

Era la începutul toamnei. Aproape toatæ luna august o petrecusem 
la mare, la niøte buni prieteni argentinieni, care aveau o vilæ la Cannes. 
Fiindcæ îmi mai ræmæseseræ câteva zile de vacanflæ pânæ la începerea sesiunii 
Adunærii Generale a Ligii Nafliunilor – mæ aflam pe atunci în post la legaflia 
noastræ de la Geneva – am ræspuns chemærii pictorului Costin Petrescu26, 
care tocmai terminase fresca de la Ateneu. El era tatæl primei mele soflii øi 
se afla la Joachimsthal. Seara, în hol, la Radium°Palace, am întâlnit pe 
Titulescu øi pe Savel Rædulescu. Amândoi erau în smoching øi veniseræ de 
la vecinul Karlovy Vary, unde locuiau la faimosul Hotel Pupp, sæ cineze cu 
niøte prieteni. M°au îmbiat sæ iau un aperitiv cu ei, în aøteptarea sofliei 
mele care se dusese cu pærinflii ei la Karlovy Vary (douæzeci de minute 
cu automobilul) øi ne°am aøezat în confortabilele fotolii dintr°un colfl al 
holului, de unde se vedea, din plin luminatæ, larga scaræ de marmoræ ce 
ducea la etaje. Menflionez acest amænunt fiindcæ, puflin dupæ aceea, tocmai 
în timp ce mæ dojenea cæ nu i°am scris øi lui cæ mæ cæsætorisem de curând, 
Titulescu s°a întrerupt brusc øi ne°a øoptit: „privifli!“.

În capul scærii se ivise, øi a început sæ coboare færæ grabæ, cu graflie 
øi eleganflæ de flinutæ øi miøcæri, o fatæ foarte tânæræ, înaltæ, subflire, cu ochi 
mari, de un albastru bætând în verde, øi cu un bogat pær blond strâns 
într°un coc greu. Purta o rochie lungæ, færæ mâneci, strânsæ pe talia extrem 
de finæ øi foarte largæ jos, de faille gris°perle cu ape trandafirii øi albæstrii. 
La gât atârna, la capætul unui lænfliøor subflire, aproape invizibil, un strop 
de smarald. Dupæ ce a coborât ultima treaptæ, s°a îndreptat færæ sæ priveascæ 
la nimeni, dar færæ falsæ sfialæ, spre restaurant.

−Ah, ce lecflie pentru Cécile Sorel27! a exclamat Titulescu. Elle en 
aurait fait une jaunisse28.

În acel moment, celebra societaræ a Comediei Franceze, nerezistând 
fabulosului onorar oferit de Henry Varna, acceptase sæ aparæ într°o revistæ 
à grand spectacle la Casino de Paris unde, dupæ ce cobora o fastuoasæ scaræ, 
se întorcea spre public întrebându°l triumfætoare:

− L’ai°je bien descendu?29
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Cum Titulescu avea uneori entuziasme øi curiozitæfli emoflionant 
juvenile, copilæreøti chiar, i°am satisfæcut dorinfla, øi m°am dus sæ întreb pe 
portar cine era frumoasa øi eleganta necunoscutæ. Am aflat cæ era o dom
niøoaræ din Bucureøti (numele ei nu mi°a spus nimic deosebit) øi cæ avea 
cel mult optsprezece sau nouæsprezece ani. Venise cu mama ei foarte bol
navæ, care avea nevoie de bæile radioactive de la Joachimsthal.

În sala de mâncare, întâmplarea a fæcut ca masa familiei Costin 
Petrescu sæ fie rezervatæ aproape de masa la care se afla tânæra bucureøteancæ 
cu mama ei. Masa reflinutæ pentru Titulescu øi prietenii sæi se afla de partea 
cealaltæ a sælii. Tot timpul cinei, o excelentæ øi discretæ orchestræ de coarde 
cânta, pe o estradæ aproape în întregime ascunsæ de plante exotice, muzicæ 
evocând ceea ce unii scriitori mai numesc øi astæzi la belle époque. (Re
transcriind din carnetul meu aceste însemnæri, dupæ mai bine de treizeci 
de ani, imaginea acelei sæli este cu atât mai vie cu cât a fost de curând 
reîmprospætatæ de filmul lui Visconti30 Moartea la Veneflia, înfæfliøând o 
salæ de mâncare aidoma într°un mare hotel de la Lido.)

În aøteptarea sofliei mele31 øi a pærinflilor ei care întârziau, cercetând 
cu fireascæ curiozitate masa de alæturi, mama mi°a reflinut cu mai mult 
interes privirea decât fiica. Era o femeie încæ destul de tânæræ, dar prematur 
ostenitæ de tenacea suferinflæ care se vedea cæ nu°i læsa nicio clipæ de rægaz. 
Sub pærul încærunflit, pieptænat peste cap, fruntea neobiønuit de mare acuza 
træsæturile fine, pline de blândefle. Ochii, de o ciudatæ culoare violetæ, se 
întorceau mereu, triøti, spre fiica ei, pe care simflea poate cæ nu o va mai 
privi multæ vreme. La rândul ei, tânæra, pierdutæ în gânduri ce nu pæreau 
apæsætoare, ci doar nostalgice, o învæluia din când în când cu o privire 
plinæ de îngrijorare øi de solicitudine. Dar tæcerile nu erau lungi. Dialogul, 
øoptit, pærea a fi acela dintre douæ prietene.

La sfârøitul cinei, se dansa. Færæ prea mult entuziasm. E drept cæ în 
acea stafliune termalæ veneau mai mult oameni suferinzi øi în vârstæ. Erau 
însæ øi tineri care îøi însofleau pærinflii sau care ei înøiøi sufereau de forme 
precoce sau încæ benigne de reumatism.

La un moment dat, l°am væzut pe Savel Rædulescu ridicându°se de 
la masæ øi traversând toatæ sala. Încæ foarte tânær, era un bærbat înalt, zvelt, 
frumos, decorativ, pe care privirea femeilor îl urmærea întotdeauna cu 
plæcutæ surprindere, cu discret dar vædit interes, uneori chiar cu o uøoaræ 
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aburire de melancolie. Nu°l væzusem niciodatæ dansând. Aø fi putut chiar 
jura cæ nici nu øtie sæ danseze, atât de austere øi absorbante îi erau preocu
pærile øi acaparantæ munca. Fiindcæ era un mare muncitor. Cu siguranflæ se 
îndrepta spre masa unor cunoscufli, descoperifli de cealaltæ parte a sælii. Dar 
nu: s°a apropiat de°a dreptul de masa alæturatæ de aceea a noastræ. S°a 
înclinat ceremonios în fafla doamnei îmbætrânite prematur de suferinflæ, 
care a ridicat spre el o privire puflin nedumeritæ, øi dupæ ce s°a prezentat a 
întrebat°o dacæ ar îngædui fiicei sale sæ danseze cu domnul Titulescu.

Ea a întors capul spre fiica sa care a roøit foarte tare øi øi°a privit 
mama. Aceasta a zâmbit, înclinând imperceptibil fruntea. Øi, regæsindu°øi 
zâmbetul, tânæra a înclinat øi ea fruntea, murmurând un abia ghicit da.

−Dar trebuie sæ adaug – a spus râzând uøor Savel Rædulescu – cæ 
domnul Titulescu nu danseazæ decât vals. Sper cæ domniøoara øtie sæ valseze.

− Øtiu øi îmi øi place foarte mult.
− Atunci, primul vals este fægæduit?
Un cuvânt trimis øefului orchestrei prin maître d’hotel a fost destul 

pentru ca cel dintâi dans sæ fie un vals. Øi, în cinstea ilustrului oaspete, s°a 
cântat Valurile Dunærii de Ivanovici32.

Titulescu s°a ridicat de îndatæ de la masæ, a traversat øi el toatæ sala, 
s°a înclinat în fafla mamei, mulflumindu°i pentru îngæduinflæ, øi a dansat 
valsul, de la capæt pânæ la sfârøit, cu juvenilæ eleganflæ, graflie øi cu øi mai 
juvenil avânt. Dar curând atenflia a fost datæ mai mult convorbirii decât 
paøilor. Fiindcæ Titulescu era un vræjitor al vorbei, a cærei incantaflie magicæ 
o cunoøtea øi nu îi displæcea uneori sæ°i încerce gratuit puterea.

Când valsul s°a încheiat, a readus pe tânæra fatæ la masa ei øi, scoflând 
de la butoniera smochingului garoafa roøie, a oferit°o mamei. Fiicei i°a 
trimis a doua zi un coø cu garoafe albe.

Cum aø fi putut bænui cæ, øaisprezece ani mai târziu, necunoscuta 
avea sæ fie soflia33 mea?

Firul evocærilor se curmæ iaræøi. Prin ceafla alburie, stæruind densæ, 
ca un inel saturnian în jurul lacului din Ciømigiu øi prin aceea øi mai densæ, 
plutind peste lagunele amintirii, prind la întâmplare un alt capæt al lui.
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Februarie 1945, la Paris, în salonul Elenei Væcærescu, cæreia Édouard 
Herriot, abia întors din Germania, unde fusese dus ostatec de hitleriøti, 
venea sæ°i facæ cea dintâi vizitæ.

− Nôtre cher Titu n’est plus! 34 A spus el cu vocea tremuratæ. Iatæ un 
om despre care, mai mult decât despre oricare altul, nu°fli vine sæ crezi cæ a 
intrat în încremenirea morflii. Iubea atât de mult miøcarea, cældura, 
soarele…

Mi°am reamintit cæ în sufrageria lui Titulescu din Bucureøti se afla, 
între douæ ferestre înalte, un tablou de Iser35, de dimensiuni neobiønuit de 
mari: o balerinæ pe un fond galben°portocaliu, de o mare cælduræ øi de o 
raræ delicatefle de tonuri. Într°o zi, doamna Titulescu a gæsit cæ, aøezat à 
contre jour, tabloul îøi pierdea din efect øi a propus sæ fie mutat în altæ 
încæpere. Titulescu s°a împotrivit: „Îl am drept în faflæ când stau la masæ. 
Uneori musafirii, pe care nu°i pot alege întotdeauna numai dupæ pofta 
inimii, mæ obosesc sau mæ deprimæ. Atunci îmi ridic privirea spre tablou: 
miøcare øi culoare îmi redau încredere øi curaj. Ferestrele sufrageriei dau 
spre nord. Este singurul mijloc de a avea soare în aceastæ încæpere“.

Într°o primævaræ cam încruntatæ, Saint°John Perse (Alexis Léger, 
pe atunci subsecretar de stat la Quai d’Orsay) voia sæ organizeze o cinæ cu 
câfliva prieteni comuni la Armenonville. Titulescu s°a scuzat færæ prea 
multæ ceremonie: „Plec disearæ la Cap Martin“. Øi a arætat spre cerul plum
buriu al Parisului. Poetul a zâmbit: „Cu siguranflæ, într°o viaflæ anterioaræ, 
afli fost un mag, adorator al lui Ormuzd36, poate chiar Zoroastru37“. 
Titulescu a început sæ râdæ: „Mai curând o floare a soarelui din Bæræganul 
românesc“. Poetul a stæruit: „Øi de ce numai la Cap Martin?“ Titulescu a 
ridicat din umeri: „Unde sæ mæ duc? În Italia lui Mussolini sau în Spania 
lui Franco38? Øi apoi, proteic, pe flærmul Franflei, soarele devine øi el esenflial 
francez, inteligent pânæ øi în raflional mæsurata sa generozitate“.

Cuvântul generozitate øi accentul cu care a fost rostit mi°au ræmas 
deosebit întipærite în minte. Cred cæ dacæ aø fi întrebat pe neaøteptate ce 
m°a impresionat mai mult din atât de complexa personalitate a lui Titulescu, 
aø ræspunde færæ sæ mai stau pe gânduri: dupæ sclipitoarea inteligenflæ, 
generozitatea. O generozitate nemaiîntâlnitæ øi al cærei prefl consta în esenfla 
ei – øi ea puflin obiønuitæ. La începutul acestor evocæri, am amintit numai 
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de un singur aspect al ei, poate uøor superficial, efervescent ca spuma unei 
øampanii de bunæ calitate. Care, în speflæ, nu era „seacæ“. Dar generozi tatea 
lui Titulescu însemna mult mai mult. Nu era numai o manifestare afectivæ, 
consecinflæ a unei sensibilitæfli excesive, ci un impuls care, deøi de naturæ 
cerebralæ, ræmânea profund spontan. Din aceastæ generozitate, în acelaøi 
timp øi cauzæ øi efect, decurgea totul: concepflia øi dragostea lui aproape 
freneticæ de viaflæ, izvorâtæ ea însæøi din creditul aprioric pe care, instinctiv, 
dar øi pe cale de raflionament logic, el îl acorda oamenilor. Titulescu nu era 
un contemplativ. Pentru el, træirea însemna act – în sens aristotelic – øi 
træirea nu putea fi conceputæ færæ o finalitate catharticæ, deci în afaræ de 
societate. Dar pentru a træi în mod lucid fundamentat printre oameni, se 
impunea implicit sæ le faci aprioric credit. Propriu°zis nu atât oamenilor, 
cât posibilitæflilor lor de desævârøire, pe care el le socotea înnæscute øi de 
care uneori omul însuøi nu este conøtient dacæ nu i se creeazæ condiflii de a 
øi le descoperi. Profund sociabil, umanismul lui respingea orice forme 
abstractizante. Socotind gândirea politicæ a lui Platon drept o rætæcire, el se 
întreba întocmai ca Aristotel: ce reprezintæ prosperitatea în sine a Statului 
færæ fericirea celor ce°l alcætuiesc? Suferinfla aproape fizicæ ce i se întipærea 
pe faflæ de câte ori i se întâmpla – øi i se întâmpla des – sæ vadæ cu ochii lui 
restriøtile øi lipsurile în care træiau atâflia oameni, îmi ducea gândul la fraza 
lui Gide39: J’ai besoin du bonheur de tous pour être hereux40. Politica lui de 
pace, o pace virilæ, fundatæ pe lucidæ øi efectivæ înflelegere reciprocæ, nu pe 
compromisuri, pe renunflæri, pe laøitæfli, decurgea tot din aceastæ generoasæ 
viziune a ceea ce ar trebui øi – dupæ pærerea lui – ar putea fi efectiv raporturile 
dintre State.

Pierzându°mi adresa, Montherlant41 mi°a trimis la minister cartea 
lui, Mors et Vita, atunci apærutæ. Prin nu øtiu ce încurcæturæ, a ajuns pe 
masa øefului de cabinet øi de acolo la Titulescu. Dupæ ce a citit°o, mi°a 
restituit°o, scuzându°se cæ nu s°a putut împiedica sæ sublinieze unele pasagii 
ce i se pæreau a exprima propria lui gândire. Am øi acum cartea. Øi fiindcæ, 
subliniate de mâna lui, cu creionul, acele rânduri dobândesc valoarea unui 
adeværat mesaj, voi reproduce câteva din ele:

„Trebuie ca pacea sæ însemne træire, nu devitalizare. Trebuie sæ 
creæm în starea de pace virtuflile pe care se pretinde cæ numai ræzboiul le°ar 
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trezi. Pentru aceasta trebuie sæ ne învingem delæsarea, uneori chiar teama. 
Sæ luptæm împotriva uøurætæflilor vieflii, care sunt la fel de multe ca øi 
greutæflile ei… sæ°i scormonim cenuøile fiindcæ viafla încearcæ mereu sæ se 
stingæ, sæ o aflâflæm suflând în ea cu suflul primejdiei, sæ o împingem spre 
cea mai înaltæ intensitate moralæ… sæ ne cæutæm pe noi înøine pânæ în cele 
mai adânci stræfunduri ale noastre, fiindcæ sarcinile pæcii sunt adesea mai 
complexe decât acelea ale ræzboiului. Sæ nu træim de pe o zi pe alta, folosind 
numai o parte din posibilitæflile umane; fiind oameni, sæ folosim pânæ în 
adâncuri umanul… Invoc o pace în care sæ creæm, metodic, toate prilejurile 
curajului øi uitærii de sine. O astfel de pace va fi altceva decât o absenflæ a 
ræzboiului. Øi va îndestula nevoia de eroism proprie tineretului“.

Bucureøti, 1966

I. Igiroøianu, Clepsidra amurgului. Evocæri marginale, Editura Cartea Româneascæ, 
[Bucureøti, 1976], pp. 129–165.

NOTE

1 Georges Marie Guynemer (1894–1917). Aviator francez. Titular al 54 victorii. A comandat 
celebra escadrilæ „Cicognes“. Erou legendar al aviafliei franceze. Deviza sa „Faire face“ a fost 
adoptatæ de Øcoala de aviaflie. 

2 Antoine de Saint°Exupéry (1900–1944). Scriitor øi aviator francez. 
3 Aøa cum eternitatea îi schimbæ sinele. (fr.)
4 Aøa cum n°ar fi putut niciodatæ sinele sæ°i fie. (fr.)
5 Jean Cocteau (1889–1963). Scriitor francez. Membru al Academiei Franceze. 
6 Mai mulfli mari viziri au acest nume: Köprülü°Mehmed Paøa (14 septembrie 1656–31 

octombrie 1661); Köprülü°zâde Fâzîl Ahmed Paøa (31 octombrie 1661–3 noiembrie 1676); 
Köprülü°zâde Fâzîl Mustafa Paøa (10 noiembrie 1689–22 august 1691); Köprülü°zâde Numan 
Paøa (16 iunie–18 august 1710). 

7 E adeværat cæ amândoi avem niøte mutre caraghioase! (fr.)
8 Kurt Buckert (zis Curzio) Malaparte (1898–1957). Scriitor italian. 
9 Pe dos. (fr.)
10 Acest ceas este un semn preflios ce ne reaminteøte cæ trebuie sæ ne potrivim ora dupæ cea a 

României. (fr.)
11 Prieteni, era cât pe ce sæ mæ fac aøteptat! (fr.)
12 Jiddu Krishnamurti (1895–1986). Filosof indian.
13 Isaac Felix (zis André) Suarès (1868–1948). Scriitor francez.
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14 Pierre Drieu la Rochelle (1893–1945). Scriitor francez. 
15 Benedetto Croce (1866–1952). Critic literar, istoric, estetician, filosof neo°hegelian øi om 

politic italian. Opozant al fascismului. Preøedinte al Partidului Liberal (dupæ 1944). Senator. 
16 Filippo Tommaso de Marinetti (1876–1944). Scriitor italian de limbæ francezæ øi italianæ. 
17 John Roderigo Dos Passos (1896–1970). Poet, romancier, autor dramatic american de 

origine portughezæ. 
18 Charles°Édouart Jeanneret, zis Le Corbusier (1887–1965). Arhitect, urbanist, pictor øi 

teoretician francez de origine elveflianæ. 
19 Alfred Döblin (1878–1957). Romancier german. 
20 Carlo Sforza (1872–1952). Diplomat øi om politic antifascist Italian. A intrat în serviciul 

diplomatic în 1896. A funcflionat la Cairo, Paris, Constantinopol, Pekin, Bucureøti, Madrid, 
Londra, Belgrad. Ministru de Externe (1920–1921). Ambasador în Franfla. S°a retras din funcflie 
odatæ cu venirea lui Benito Mussolini la putere. A condus opoziflia antifascistæ din Senat, pânæ 
când a fost forflat sæ plece în exil, în 1926. A træit în Franfla pânæ la ocuparea acesteia în iunie 
1940, ulterior în Marea Britanie øi SUA. Revine în Italia în iunie 1944. În 1946 se înscrie în 
Partidul Republican. Ministru de Externe (1947–1951).

21 Luigi Salvatorelli (1886–1974). Istoric øi publicist italian. Jurnalist politic în perioada 
ascensiunii lui Mussolini la putere. A lucrat la „La Stampa“. Membru al Partidului Acfliunii.

22 Karl August von Hardenberg (1750–1822). Om politic prusian. Ministru de Externe 
(1804–1806; 1807) øi cancelar al Prusiei (1810–1822).

23 Gonzague de Reynold (1880–1970). Scriitor øi istoric elveflian. Studii la Fribourg øi Paris. 
Intelectual de dreapta, nostalgic dupæ trecutul aristocratic al Elvefliei øi adversar înverøunat al 
radicalismului încarnat de Partidul Radical Democrat. Admirator al lui Maurice Barrès øi al lui 
Charles Maurras. Doctrina sa politicæ se articuleazæ în jurul unei puteri autoritare øi a corpo
ratismului care se inspiræ din doctrina socialæ a Bisericii. A fost întreaga sa viaflæ un contestatar 
contestat. În 1932 a fost numit prim°vicepreøedinte al Comisiei de Cooperare Intelectualæ 
Internaflionalæ. Figureazæ printre primii partizani ai ecologiei. Numeroase lucræri privind Elveflia 
(istorie, literaturæ, societate) øi Europa: Formarea Europei, 8 volume (1944–1957).

24 În ciuda tuturor greutæflilor. (fr.)
25 Toatæ floarea tineretului bucureøtean flopæie cu neræbdare în pragul Palatului Sturdza. (fr.)
26 Costin Petrescu (1871–1954). Pictor român. A studiat la Bucureøti (Academia de Belle 

Arte øi Øcoala de Arhitecturæ), Paris (Academia Julien), Viena (Kunstgewerbeschulle). Profesor 
de decorafliuni la Academia de Belle Arte; profesor de desene øi figuri ornamentale la Academia 
de arhitecturæ (Bucureøti); profesor onorific la Øcoala naflionalæ de Belle Arte din Lyon. Preøedinte 
al Sindicatului Artelor Frumoase din România. Portrete (Regele Carol I, Regele Ferdinand I), 
compoziflii cu subiecte istorice, picture murale în frescæ (fresca din sala de concerte a Ateneului 
Român). A pictat în interior biserica Sf. Silvestru din Bucureøti, Catedrala Încoronærii din Alba 
Iulia ø.a.

27 Céline Seurre (zisæ Cécile) Sorel (1873–1966). Actriflæ francezæ. 
28 Ar fi fæcut icter. (fr.)
29 Am coborât bine? (fr.)
30 Luchino Visconti (1906–1976). Regizor italian de teatru øi film.
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31 Micaela Costin Petrescu. 
32 Iosif Ivanovici (1845–1902). Dirijor de fanfaræ øi compozitor român. 
33 Smaranda Boldur Læflescu. 
34 Dragul nostru Titu nu mai este! (fr.)
35 Iosif Iser (1881–1958). Pictor øi grafician român. 
36 Ormuzd (Ormazd), denumirea greacæ a principiului zoroastrist al binelui. 
37 Zoroastru, numele grec al profetului persan Zarathustra, fondatorul Zoroastrismului.
38 Francisco Franco Bahamonde (1892–1975). General øi om politic spaniol. Comandant al 

Legiunii stræine în Maroc (1923–1927). Comandant°øef al forflelor naflionaliste în timpul 
Ræzboiului civil. S°a proclamat conducætor (caudillo) al statului øi øef al armatei (1936–1975); 
øef al guvernului (1938–1973). În 1969, în urma unui referendum, l°a desemnat pe Juan Carlos 
de Bourbon ca viitor Rege al Spaniei dupæ moartea sa. 

39 André Gide (1869–1951). Scriitor francez. Premiul Nobel pentru Literaturæ (1947).
40 Am nevoie de fericirea tuturor pentru a fi eu însumi fericit. (fr.)
41 Henry Millon de Montherlant (1896–1972). Scriitor francez. Membru al Academiei 

Franceze (1960). 

Traian R. Ionaøcu

„Geniul øi øtiinfla Domniei Voastre care reprezintæ, peste tot, 
cu atâta strælucire, flara noastræ“

Paris 12 oct.1930
 
 Excelenflæ, 
 Soarta ingratæ a fæcut sæ nu am øansa de a væ putea felicita prin viu 
grai de alegerea Domniei Voastre ca preøedinte ale celei de a XI°a Adunæri 
a Societæflii Nafliunilor. Neræmânând la Geneva decât o zi, am fost nevoit 
sæ mæ mulflumesc a væ depune cartea mea de vizitæ la hotelul Domniei 
Voastre.  
 De când am revenit la Paris, profesorii Facultæflii de Drept øi, în 
special maestrul H. Capitant1, nu înceteazæ de a exprima bucuria ce resimt 
cæ Domnia Voastræ a acceptat sæ facæ anul acesta conferinfle de drept civil 
la facultæflile franceze.  
 Cred cæ væ amintifli de comunicarea telefonicæ ce am fæcut astæ 
primævaræ la Bucureøti dlui Buzdugan2, pentru Domnia Voastræ, care erafli 
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la un banchet, pentru a væ transmite dorinfla profesorilor francezi de a væ 
auzi în facultæflile lor. La aceastæ comunicare, domnul Buzdugan mi°a 
ræspuns cæ Domnia Voastræ acceptafli øi eu m°am græbit a anunfla aceastæ 
izbândæ dlui prof. Georges Ripert3, care era atunci la Bucureøti, precum øi 
dlui Capitant la Paris.  
 Ieri la oræ fiind la dl Capitant, acesta m°a însærcinat sæ væ rog mult, 
dacæ avefli acum posibilitatea, de a fixa facultæflile ce dorifli a vizita, subiectul 
conferinflelor, precum øi epoca anului când væ vefli decide a face aceste 
conferinfle, pentru ca în consecinflæ øi din timp sæ organizeze turneul Dom
niei Voastre prin facultæflile franceze, precum øi celelalte detalii necesare. 

V°aø fi profund recunoscætor, Excelenflæ, dacæ afli avea bunætatea de 
a mæ pune în mæsuræ sæ dau aceste informaflii maestrului Capitant, faflæ de 
care mæ obligæ nu numai faptul cæ i°am fost elev – øi aceasta este cel mai 
preflios lucru pentru mine – dar øi sarcina mea oficialæ de director al 
Învæflæmântului superior la Ministerul de Instrucflie, cæreia îi incumbæ 
organizarea øi pregætirea schimbului de profesori universitari între Franfla 
øi România, pe baza aranjamentului existent. Væ rog din toatæ inima sæ 
binevoifli a persista în hotærârea luatæ la Bucureøti de a accepta invitaflia 
profesorilor francezi, pentru a aduce astfel flærii imensele servicii ce i le 
aducefli neîncetat, de aceastæ datæ însæ în numele Universitæflii noastre.  
 Ceea ce putem face noi tinerii, din acest punct de vedere, este 
neînsemnat faflæ de geniul øi øtiinfla Domniei Voastre care reprezintæ, peste 
tot, cu atâta strælucire, flara noastræ.  
 În consecinflæ, væ rog reflectafli la invitaflia profesorilor francezi, pe 
care afli acceptat°o deja øi avefli bunætatea de a mæ pune în mæsuræ sæ pot da 
informafliile cerute øi necesare profesorului Capitant. 

(ss) Traian R. Ionaøcu
Profesor de drept civil la Fac. Iaøi

Dir. Învæflæm. Superior
1, Rue Offenbach

16ème arr. Paris

P.S. Comisiunea Institutului pentru Unificarea Dreptului Privat a 
flinut øedinflele sale la Facultatea de Drept din Paris, ocupându°se de 
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unificarea dreptului pentru vânzarea mærfurilor din punct de vedere 
internaflional. A ræmas sæ se reîntruneascæ la Roma. 

Pe plic:
Son Excellence
Monsieur Nicolas Titulesco
Ministre de Roumanie à Londres
Légation de Roumanie 
4 Cromwell Place 4
S.W.7
London

Scrisoare, Paris, 12 octombrie 1930, profesor Traian R. Ionaøcu, director al 
Învæflæmântului Superior în cadrul Ministerului de Instrucflie, 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. 346, pp. 1 038–1 039.

NOTE

1 Henri Capitant (1856–1937). Jurist francez. Profesor la Facultatea de Drept a Universitæflii 
din Paris.

2 Dimitrie G. Buzdugan.
3 Georges Ripert (1880–1958). Jurist francez. Lucrærile sale, care plaseazæ dreptul în mediul 

cultural øi social, s°au încadrat în sfera dreptului civil øi a dreptului comercial  (Traité pratique de 
droit civil, în colaborare cu Planiol, 1925–1934; Traité de droit maritime, 1913).
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Traian R. Ionaøcu

„N. Titulescu øtia sæ sacrifice totul, pentru a da idealurilor 
apærate de el tæria unei cauze supreme“

[…] Cu toate cæ N. Titulescu a fost antrenat încæ de la întoarcerea 
în flaræ în activitatea intensæ de politicæ internæ øi internaflionalæ, domeniu 
în care neastâmpærata inteligenflæ øi marele sæu talent au putut servi 
idealurile patriotice øi umanitare care îl animau, nu trebuie sæ omitem cæ 
el a fost un civilist de valoare deosebitæ, un jurist erudit øi profund, un om 
de drept de o vastæ deschidere. În ansamblul personalitæflii lui fascinante øi 
prestigioase, aceste calitæfli au ræmas o bazæ constantæ, pe care s°a sprijinit, 
cu siguranflæ øi cu cele mai fecunde rezultate, diplomatul, omul de stat, 
gânditorul politic øi activul protagonist al vieflii internaflionale dintre cele 
douæ ræzboaie mondiale.

Luptând în primii ani ai carierei pentru lærgirea øi înnoirea disciplinei 
sale øi pentru un învæflæmânt juridic dinamic øi creator, luptând pentru 
cauza dreaptæ a unirii politice a tuturor românilor øi, apoi, pentru consoli
darea øi apærarea statului prin mijloace de cooperare internaflionalæ pacificæ 
øi prin organizarea unor sisteme de securitate colectivæ, N. Titulescu, jurist 
luminat øi patriot ardent, om de stat al flærii øi al epocii sale, a øtiut sæ°øi 
punæ talentul în slujba unei înalte concepflii despre pace, ca imperativ etic 
øi politic al vremurilor noastre øi al luptei împotriva agresiunii, a misticelor 
obscurantiste øi criminale, împotriva a tot ceea ce înjoseøte pe om øi îi 
reduce sorflii de a construi o lume mai bunæ øi mai dreaptæ. Øi loviturile, de 
care n°a fost ferit în ultimii ani ai vieflii sale, aratæ cæ N. Titulescu øtia 
sæ sacrifice totul, pentru a da idealurilor apærate de el tæria unei cauze 
supreme.

Prin toate acestea, N. Titulescu ræmâne o mândrie a poporului din 
care s°a næscut øi o figuræ cu care epoca sa, peste frontiere øi doctrine, se va 
mândri întotdeauna.

Contactul cu gândirea, cu acfliunea øi cu viafla sa devine astæzi øi va 
ræmâne, mereu, o sursæ de îmbærbætare, o lecflie de civism umanist øi inter
naflional, o confirmare a speranflelor cu care poporul nostru, construindu°øi 
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prezentul cu dârzenie, priveøte lucid øi optimist viitorul, pe care N. Titulescu 
l°a interogat mereu, pentru a°l înflelege øi a°l servi.

Traian Ionaøcu, Opera de drept civil øi de drept internaflional a lui Nicolae Titulescu, 
discurs rostit la 13 martie 1975 în øedinflæ solemnæ, în Academia Republicii 
Socialiste România. Discursuri de recepflie, serie nouæ 10, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, Bucureøti, 1975, p. 18.

Nae Ionescu

„Pe Ion Brætianu nu°l pofli ierta, dar îl pofli înflelege; pe dl 
Titulescu nu°l pofli nici înflelege, nici ierta“

Pe cale de decret°lege a fost modificat un articol din Codul penal, 
introducându°se delictul de a fi publicat documente privind secrete de 
stat. Dacæ alæturæm acestui fapt øtirea cæ d. Titulescu lucreazæ în stræinætate 
la o carte privind politica noastræ externæ sub ministeriatul D°Sale, sensul 
modificærii amintitului articol ne apare clar. Øi, mai mult decât atâta, 
justificat.

Numai cæ, dacæ ar fi dupæ mine, delictul ar trebui încæ lærgit, în 
sensul cæ sunt pasibili de pedeapsæ tofli cei care deflin documente privind 
secrete de stat în virtutea faptului cæ au fost odatæ sfetnici ai Coroanei.

Existæ øi au existat în flara româneascæ oameni de stat care, pæræsind 
ministerele pe care le deflinuseræ, au luat cu ei acte din arhivæ. D. Titulescu, 
care poartæ cu el, în somptuoasele lui peregrinafliuni prin Europa, docu
mentele Ministerului nostru de Externe øi care livra arhivei respective doar 
copii dupæ aceste documente, nu a inventat nimic. Înaintea lui, Ion 
Brætianu ridicase din arhiva ministerelor toate dosarele privitoare la ræs
coalele flæræneøti din 1907 øi le pusese, la el acasæ, „la pæstrare“.

Între d. Titulescu øi Ion Brætianu este totuøi o deosebire; se poate 
ca acesta din urmæ sæ fi sustras dosarele ræscoalei, pentru a face sæ se øteargæ 
din istoria noastræ politicæ dovada oribilei represiuni operate de guvernul 
liberal de pe atunci; e greu sæ credem însæ cæ Ion Brætianu a fæcut°o pentru 
a evita punerea de sub acuzaflie. Fostul øef al Partidului Liberal era prea 
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mândru pentru a se apæra; el træia în închipuirea – desigur, insultætoare 
pentru flaræ, dar sincer simflitæ de el – cæ el e, peste tofli øi peste toate (peste 
Coroanæ chiar), un fel de boier, de stæpân, de pærinte al flærii româneøti, 
instaurat în aceastæ calitate de cætre Dumnezeu, ca sæ aibæ grijæ sæ fie 
singur ræspunzætor de toate cele ce se întâmplæ cu noi; cæ celelalte guverne 
nu sunt decât un provizorat tolerat de el, pentru perioada în care el avea 
nevoie de odihnæ sau în care nicio chestiune însemnatæ nu se aræta la 
orizont; øi, tare pe aceastæ credinflæ – care de altfel a format øi formeazæ 
încæ mistica Brætienilor – nicæieri secretele de stat nu sunt mai la pæstrare 
decât la el acasæ.

Cu dl Titulescu lucrurile se întâmplæ însæ cu totul altfel: dl Titulescu 
nu are nimic comun cu flara româneascæ; pe când Ion Brætianu nu se 
simflea bine decât în flaræ øi nu pleca peste graniflæ decât când nu se putea 
altfel, dl Titulescu nu se simte bine decât în stræinætate øi nu se întoarce în 
flaræ decât când nu mai are încotro; pe când Ion Brætianu refuza sæ se 
considere la fel cu ceilalfli, pentru cæ era sigur cæ nimeni nu poate sluji flara 
mai bine decât el, dl Titulescu refuzæ sæ accepte înlocuirea sa, pentru cæ 
pierde putinfla de a pune flara în slujba lui.

Deci, când Ion Brætianu ducea dosarele acasæ, îøi închipuia cæ face 
un serviciu flærii; când dl Titulescu refline acte care aparflin ministerelor, o 
face pentru a°øi crea arme de luptæ personalæ.

Pe Ion Brætianu nu°l pofli ierta, dar îl pofli înflelege; pe dl Titulescu 
nu°l pofli nici înflelege, nici ierta. Fapta pentru care se pregæteøte acum – 
publicarea actelor din arhiva Ministerului de Externe din motive de ræz
bunare personalæ – e aøa de tare în natura ei, încât chiar dacæ nu ar face°o, 
øi încæ ar fi vinovat: pentru cæ ar lipsi sæ o facæ nu din cine øtie ce motive 
privind flara de care s°a slujit, ci, cel mult, pentru cæ nu i°ar conveni.

Este adeværat cæ, socotitæ în lumina intenfliilor imediate, modificarea 
codului penal fæcutæ de guvernul dlui Goga, ia un caracter ad personam. 
Dar asta nu poate supæra pe nimeni. Cæci mai întâi guvernul nu a luat 
aceastæ mæsuræ ca sæ se apere pe el øi mai apoi noile paragrafe strâng în 
chingile legii fapte care nu au mæcar o justificare formalæ; cu ce drept poate 
defline oare øi poate publica dl Titulescu acte care nu sunt ale lui?
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Prin scoaterea din minister, dl Titulescu a fost împiedicat de a face 
ræu, vorbind în numele flærii. Trebuie împiedicat însæ de a face ræu chiar 
când vorbeøte numai în numele sæu personal. Noul paragraf poate avea 
acest sens.

Iar ce mai lipseøte încæ va face frica. Frica de conøtiinfla publicæ.

Nae Ionescu, De la Ion Brætianu la Nicolae Titulescu, în „Cuvântul“, 29 ianuarie 
1938; AMAE, Fond 71, 1920–1944. România. Presæ. 1938, vol. 434, p. 171.

Nae Ionescu

„Sistemul dlui Titulescu era nu sæ ajungæ la înflelegeri cu flærile 
vecine sau altfel, ci sæ le flinæ sub presiune prin crearea unor 
sisteme de imobilizare a foøtilor inamici“

Se pare cæ discufliile de la Ankara au dus la rezultate apreciabile, aøa 
încât a început sæ se vorbeascæ de o înflelegere balcanicæ. O „înflelegere 
balcanicæ“ a mai fost cea a dlui Titulescu. Dacæ astæzi se pune în discuflie 
aceeaøi temæ, este evident cæ e vorba de o altæ înflelegere.

Politica noastræ balcanicæ a fost pentru mine multæ vreme un mister. 
Adicæ, n°am înfleles°o. fiara româneascæ face parte din Sud°Estul Europei; 
sau cel puflin are – în aceastæ parte a continentului – interese majore. Nu o 
spun numai eu. A spus°o cel dintâi dl Iorga; atunci când a înfiinflat Institu
tul de studii sud°est european. A recunoscut°o, de bine, de ræu, øi statul 
nostru; atunci când a consimflit sæ sprijine acest institut. În public însæ, øi 
la Palatul Sturdza (cel puflin în vremea domniei dlui Titulescu) lucrurile 
erau gândite altfel. Øi anume, în loc sæ ne orientæm înspre sud°est, adicæ 
acolo unde noi puteam îndeplini o funcfliune, dacæ nu øi juca un rol, noi 
ne ancoram cu toate lanflurile øi ancorele posibile în Europa Centralæ. Aøa 
se explicæ faptul cæ Mica Înflelegere (ce numire subalternæ!), care la început 
nu era decât o garanflie faflæ de Ungaria, a încercat sæ devinæ – sub încercærile 
dlui Titulescu – o unitate politicæ. Færæ a judeca dacæ asta era un bine sau 
un ræu, noi trebuie sæ constatæm cæ încercarea aceasta marca pæræsirea 
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drumurilor noastre de expansiune fireascæ în beneficiul unei orientæri care 
de°abia de aci înainte trebuia sæ°øi defineascæ flelurile.

Øi cu toate acestea, încæ de la începutul domniei, Regele Carol II 
øi°a însemnat clar intenfliile. Strânsele relafliuni aproape personale pe care 
le°a întreflinut cu vecinii noøtri, au cæpætat, prin cordialitatea care a carac
terizat vizita Regelui Bulgariei la noi, o semnificaflie care nu mai læsa niciun 
fel de îndoialæ: România înflelegea sæ facæ o politicæ proprie de bunæ pace 
cu vecinii, în cadrul unei orientæri sud°est.

Asta o credeam cu toflii; øi ne bucuram. Mai ales când – realizând 
desigur o dorinflæ regalæ – dl Titulescu a trebuit sæ meargæ, în toamna 
anului 1933, la Sofia. Spre surprinderea noastræ însæ, vizita la Sofia a 
devenit o vizitæ în toate capitalele balcanice. Lucru care nu era în sine un 
ræu. Ræu a fost însæ ce a ieøit din aceste vizite. O înflelegere, mai exact o 
cordializare a raporturilor noastre cu Bulgaria, nu a fost realizatæ; a fost 
realizatæ, în schimb, Înflelegerea Balcanicæ. În ce scop? În scopul de a izola 
Bulgaria. Era asta în interesul nostru? Asta aøteptam noi atunci? Îmi îngædui 
sæ cred cæ nu. Îmi îngædui sæ spun cæ asta n°a dorit°o nimeni. Iar proba cæ 
bine gândeau cei ce nu au dorit°o sta în faptul cæ, de atunci pânæ azi, 
cordialitatea legæturilor noastre cu Bulgaria nu a fæcut niciun progres.

Are asta vreo explicaflie? Eu cred cæ are. Øi explicaflia o væd în felul 
în care înflelegea dl Titulescu politica externæ. Dl Titulescu a dat adeziunea 
sa totalæ Micii Înflelegeri, o adeziune mai mare chiar decât cereau statele 
aliate nouæ; a contribuit la crearea Înflelegerii Balcanice, fie øi numai în 
forma în care a luat naøtere øi a devenit reprezentantul „sistemului orizon
tal“ (Franfla–Cehoslovacia–România–Polonia–URSS). Ce semnificaflie au 
aceste adeziuni ale dlui Titulescu?

Sæ constatæm cæ Mica Înflelegere izoleazæ Ungaria, cæ Înflelegerea 
Balcanicæ izoleazæ Bulgaria øi cæ „sistemul orizontal“ izoleazæ Germania – øi 
atunci am înfleles: sistemul dlui Titulescu era nu sæ ajungæ la înflelegeri cu 
flærile vecine sau altfel, ci sæ le flinæ sub presiune prin crearea unor sisteme 
de imobilizare a foøtilor inamici. Adicæ atunci când normal era ca noi sæ 
cæutæm o destindere, D°Sa crea zone de tensiune. Asta a fost politica dlui 
Titulescu. Øi de aceea cæderea lui a fost simflitæ peste tot ca o uøurare; cæci 
noi vream pace cu tofli vecinii, ceea ce însemneazæ conlucrare, iar sistemul 
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Titulescu ne oferea numai o lipsæ de ræzboi, care închidea flæri întregi pentru 
orice activitate a noastræ.

Acum, slavæ Domnului, lucrurile s°au schimbat. Dl Titulescu nu 
mai poate împiedica, prin øiretlicuri sau, chiar direct, printr°o acfliune de 
sabotare, dorinflele noastre de bunæ vecinætate. Aliaflii iugoslavi ne°au luat°o 
înainte, strângând legæturile cu Bulgaria. Sæ nu consideræm aceastæ acfliune 
ca o defavorizare a noastræ, ci – dimpotrivæ – ca o deschidere de drum.

Iar astæzi, când se vorbeøte de o nouæ Înflelegere Balcanicæ, sæ ne 
spunem punctul nostru de vedere, aøa cum a fost fixat de chiar Regele în 
primii ani ai domniei lui: Înflelegerea Balcanicæ – dar cu Bulgaria.

Øi sæ nædæjduim cæ nimeni nu va face dificultæfli, mai ales bulga
rii – nu!

Nae Ionescu, Politica zonelor de tensiune, în „Cuvântul“, 2 martie 1938; AMAE, 
Fond 71, 1920–1944. România. Presæ. 1938, vol. 436, p. 17.

Take Ionescu

„Debutul cel mai strælucit din întreaga istorie a elocinflei parla
mentare a României“

Øedinfla de ieri a Camerei Deputaflilor ne°a dæruit o mare bucurie, 
una dintre acele bucurii care fac fericirea unei existenfle øi onoarea unui 
partid.

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 a României, dar debutul sæu l°a 
consacrat deopotrivæ ca gânditor øi ca orator.

Titulescu are totul. În ceea ce îl priveøte, natura a dovedit o raræ 
risipæ.

Limba lui este elegantæ øi de o corectitudine perfectæ. Øi aceastæ 
formæ impecabilæ este pusæ în serviciul unei gândiri totodatæ clare øi 
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profunde, care nu°l pæræseøte niciodatæ, nici chiar în momente de cea mai 
mare emoflie.

La fel ca tofli adeværaflii oratori, Titulescu improvizeazæ. Mai pe 
larg. Un discurs ca al sæu este cu siguranflæ fructul unei mari øi serioase 
munci, dar al unei munci asupra ideilor øi nu asupra cuvintelor.

În vocea sa, în respiraflia sa, pe fafla sa, se citeøte, se simte cæ asistæm 
la chinurile creafliei. Nu existæ niciodatæ, nu va exista niciodatæ, un artist 
færæ de chinurile creafliei.

Iar aceastæ creaflie nu este posibilæ færæ o absolutæ puritate a inten
fliilor, færæ o profundæ øi inalterabilæ convingere.

La fel ca tofli marii oratori, Titulescu nu se mulflumeøte cu simflul 
realitæflii. Desigur, are pærfli de polemicæ, mânuieøte ironia øi se joacæ cu 
vorbele de duh, striveøte cu logica øi nu îi este stræin niciunul dintre mij
loacele pe care arta cuvântului le pune la îndemâna celor aleøi. Dar 
adeværatele momente de elocinflæ øi de stæpânire a auditoriului intervin 
atunci când îøi ia zborul øi înælflându°se foarte sus, foarte sus, deasupra 
contingentelor terestre, el ne deschide orizonturi noi øi ne înalflæ la mæreflia 
sintezei sale.

Se vor putea citi în acest ziar frumoase discursuri, fæcându°se o faptæ 
bunæ, pentru cæci se restabileøte adeværul asupra unei epoci de acum 
istorice.

Niciodatæ însæ nu se va putea imagina profunda impresie de uimire 
øi de admiraflie, pe care a fæcut°o în øedinfla de ieri.

Se vorbea de slæbiciunea, chiar øi de sterilitatea celor mai tinere 
generaflii.

Titulescu dæ o strælucitæ dezminflire acestor triste profeflii.
Am fi fost mândri de aceastæ dezvæluire, chiar dacæ Titulescu s°ar fi 

numærat printre adversarii noøtri.
Dar întrucât el este dintre ai noøtri, mândria noastræ patrioticæ 

sporeøte dintr°o legitimæ mândrie de partid.
Fie ca în cariera strælucitoare care i se deschide sæ întâlneascæ nu 

dreptatea contemporanilor, urmæritæ întotdeauna în zadar, ci ceva mai puflin 
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din ura implacabilæ, pe care marii bærbafli o biruie, pentru cæ ei trebuie sæ°øi 
urmeze drumul, care nu este mai puflin amæræciunea existenflei lor.

[Take Ionescu], Titulesco (fr.), în „La Roumanie“, 23 decembrie 1913/4 ianua
rie 1914.

Vasile Ionescu

„Emoflia luptei între viaflæ øi moarte, a aceluia ce°øi închinase 
viafla binelui“

Îi este dat cronicarului, ce cresteazæ pe ræbojul vremii mersul zilni
celor fræmântæri, superioritatea receptivæ de a nu adopta pæreri gata con
fecflionate despre oameni, despre lucruri, despre fapte.

Bagajul experienflei profesionale este format din mærturii, din pre
zenflæ, deseori din participare, la evoluflia evenimentelor øi a solufliunilor 
care par deznodæmânturi fireøti publicului ce vrea sæ fie informat.

Îngrijorat, stæpânit de o profundæ emoflie, acest public vrea sæ øtie 
astæzi care este hotærârea øtiinflei øi a destinului în clipele care flin existenfla 
dlui Nicolae Titulescu între pæmânteasca existenflæ øi neant.

Un om mare, un talent covârøitor, o inteligenflæ sclipitoare, un 
adânc cunoscætor al oamenilor øi al lucrurilor, aceasta este pærerea justæ pe 
care publicul øi°o face despre d Nicolae Titulescu.

Dar cronicarul faptelor cotidiene a væzut din prima clipæ cum a 
ræbufnit pe poarta vieflii politice geniul creator cu care soarta a înzestrat pe 
cel mai destoinic fiu al generafliei lui.

L°a væzut la Londra, alæturi de Vintilæ Brætianu, expunând necesi
tæflile unei flæri în reconstrucflie, care avea nevoie de o colaborare, nu de o 
înfeodare.

L°a væzut øi l°a auzit în formidabila dezbatere a problemei optanflilor, 
în Geneva patriarhalæ, unde reprezentanflii magnaflilor unguri nu voiau sæ 
recunoascæ faptul precis cæ moøiile expropriate øi românilor øi ungurilor 
erau date în stæpânire efectivæ muncitorilor manuali de pæmânt, fie ei 
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români, unguri sau din alte seminflii ce træiau sub soarele României 
întregite.

L°a urmærit cronicarul cotidianului pe cel care în toate manifestærile 
lui dovedea nu numai scânteia geniului cu care l°au înzestrat Ursitele, dar 
acea neflærmuritæ dragoste de flara lui øi de neamul al cærui strælucit exponent 
era pretutindeni.

Îi este dat deci cronicarului sæ simtæ mai neliniøtitor emoflia luptei 
între viaflæ øi moarte, a aceluia ce°øi închinase viafla binelui obøtesc øi cæruia 
existenfla îi destinase încæ multe lupte pentru acel flel ce ar trebui sæ formeze 
preocuparea constantæ a tuturor conducætorilor noøtri: consolidarea gra
niflelor, indispensabilæ consolidærii statului întregit.

Se simte în pasiunea dogorâtoare a verbului ce flâøneøte din izvorul 
elocinflei dlui Nicolae Titulescu atât de înrædæcinatæ convingerea în drep
tatea cauzei sfinte a neamului lui, încât nimeni, pe malul Lacului Leman, 
sau aiurea, nimeni din cei ce formeazæ areopagul internaflional nu ræmâne 
nezguduit de temeinica lui argumentaflie.[…] 

Ultimele jigniri aduse activitæflii prodigioase a dlui Nicolae 
Titulescu nu constituie o surprizæ pentru tofli cei care cunosc îndârjirea 
împotriva omu lui clarvæzætor, care a avut de prea multe ori dreptate în 
susflinerile lui. 

De la Aristide cel drept pânæ la Venizelos øi de la Take Ionescu 
pânæ la Titulescu, contemporanii respectivi au fost aceiaøi oameni, oameni 
în înflelesul pæmântesc al cuvântului care nu dædeau voie superioritæflii 
sæ°øi ridice cu semeflie stindardul convingerilor dincolo de linia comodæ 
a comunului.

Øtiri îmbucurætoare vin de la St.°Moritz. Restul nu intereseazæ, de 
vreme ce neantul n°a primit sæ înghitæ cea mai strælucitoare inteligenflæ 
a vremii.

Viafla va da posibilitatea lui Nicolae Titulescu sæ°øi spunæ punctul 
de vedere, sæ°l apere, în contradictoriu, în fafla celor de bunæ credinflæ. Sæ 
convingæ pe cei care nu erau în curent cu viziunea claræ a orizontului pe 
care el îl întrevedea.
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Românimea îi cere øi viafla îi acordæ aceastæ satisfacflie de a scrie sin
gur øi capitolul pe care istoria nepærtinitoare l°ar fi menflionat în orice caz.

Vion, D. Nicolae Titulescu, în „Universul“, 21 septembrie 1936.

Nicolae Iorga

„Cu toatæ prietenia“

École Roumaine en France

50, Rue des Chataigniers
Fontenay°aux°Roses (Seine)
Téléphone 11

[Fontenay°aux°Roses], 22 februarie 1924
 
 Scumpe domnule Titulescu,  
 Øtiind de la amici din Paris îngrijorarea1 øi durerea d°tale, n°am 
vrut sæ te tulbur. 
 Telegrama d°tale e plinæ de cele mai bune fægæduieli, øi°fli mulflæmesc. 
Cartea n°a sosit aici: se va fi rætæcit pe undeva; dar nu e nicio grabæ, cæci 
plec abia pe la 29 sau la 1 martie. Iar intervenflia d°tale ar face îndatæ ca 
România sæ nu fie în colecflia Gleichen, în urma tuturor.  
 Rugându°te sæ prezinfli dnei Titulescu omagiile mele, ræmân al 
d°tale cu toatæ prietenia.

(ss) N. Iorga

Scrisoare, [Fontenay°aux°Roses], 22 februarie 1924, Nicolae Iorga 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:44; George G. 
Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2011, doc. nr. 6, pp. 104–105.
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NOTE

1 Presupunem cæ este vorba de starea alteratæ de sænætate a mamei lui Nicolae Titulescu, 
Maria Titulescu, care avea sæ se sævârøeascæ din viaflæ la 20 aprilie 1924.

Nicolae Iorga

„Doresc ca o bunæ îngrijire sæ te întremeze cu totul“

Vælenii de Munte, 19 octombrie 1924
 
 Scumpe domnule Titulescu,  
 Doresc ca o bunæ îngrijire sæ te întremeze cu totul. Cele ce fli se cer 
din partea flærii øi pe care le îndeplineøti ca nimeni altul cer sæ fii scutit de 
urâcioase griji ale sænætæflii.  
 N°am nimic contra traducætorului de care°mi vorbeøti. Powles1 
poate fi gæsit la editorul Dent din Bedford Place. Totuøi cred cæ e cel 
mai bun.  
 Venirea mea la Londra în mai, întâia jumætate, n°ar întâmpina din 
parte°mi nici o piedicæ. Dar trebuie sæ øtiu dacæ neputinfla mea de a vorbi 
englezeøte n°ar jigni. Am încercat de mai multe ori sæ suplinesc lipsa aceasta 
mare a pregætirii mele, dar niciodatæ n°am aflat vremea necesaræ. Øi poate 
nici metoda cea mai potrivitæ. 
 Dorind sæ te revæd cât mai curând øi cât mai bine, te rog a primi 
cele mai bune salutæri amicale. 

(ss) N. Iorga
 
 Din Cambridge Medieval History, n°aø putea cæpæta în seama Mi
nisteriului de Externe pentru Seminariul meu vol. I–III, precum øi cele 
douæ cærfli de istorie bizantinæ ale lui Bury2 (The Late Roman Empire, 2 vo
lume)? Mult îmi lipsesc!
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Pe plic:
Monsieur N.P. Comnène, ministre de Roumanie
(pour Monsieur N. Titulesco, 
ministre de Roumanie à Londres)
Berne

Scrisoare, Vælenii de Munte, 19 octombrie 1924, Nicolae Iorga 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. 54, p. 572; George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 7, pp. 105–106.

NOTE

1 Nume incert.
2 John Bagnell Bury (1861–1927). Eminent istoric irlandez, erudit clasicist, bizantinist øi 

filolog.

N. Iorga

„Mulflumesc din inimæ pentru interesul ce porfli, între atâtea 
griji, modestelor mele ocupaflii“

[Bucureøti], 4 ianuarie 1925
 
 Scumpe dle Titulescu, 
 Mulflumesc din inimæ pentru interesul ce porfli, între atâtea griji, 
modestelor mele ocupaflii. 
 „Istoria“ e de tradus færæ schimbare din partea mea. Doresc sæ verific 
traducerea. Cred cæ e bine sæ adaug prescurtæri din „Istoria literaturii, 
comerflului, bisericii, armatei, presei“. Ilustraflii îmi par indispensabile.  
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 În Anglia nu m°aø duce. Abia îngân englezeøte øi nu vreau sæ°mi 
compromit flara. Franfluzeøte, nemfleøte, italieneøte chiar tot mai øtiu ceva. 
Øi apoi færæ amabila d°tale intervenflie, nici King’s College, nici Oxford 
n°ar fi øtiut mæcar cæ exist.  
 Sosesc la Paris în ziua de 13, dar am vrut sæ øtii cæ ræspunsul 
gratitudinii mele nu întârzie.  
 Primeøte, te rog, amicale salutæri øi binevoieøte a prezenta omagiile 
mele dnei Titulescu. 

(ss) N. Iorga

Scrisoare, [Bucureøti], 4 ianuarie 1925, Nicolae Iorga cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra – Hoover 
Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:44; în 
„Cronica“, an XVII, nr. 39, 25 septembrie 1982, p. 8; apud  N. Iorga, Corespondenflæ, 
3, ediflie, note, indici de Ecaterina Vaum, Editura Minerva, Bucureøti, 1991, p. 299; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 9, pp. 108–109.

N. Iorga

„Temutul adversar politic ce eøti“

Bucureøti, 13 mai 1925
 
 Scumpe dle Titulescu, 
 De ce n°ai fi aøteptat textul însuøi al discursului meu? Ai fi væzut cæ 
n°am spus un cuvânt de ce fli s°ar fi acordat peste ce trebuie – pentru cæ ar 
trebui sæ fiu mai puflin inteligent øi decât mæ cred cei ce mæ stimeazæ mai 
puflin –, ci de faptul cæ lui Diamandy1 nu i se dæ nici ceea ce°i trebuie.   
 Dar afirm øi acum cæ liberalii, pe care îi cunoøti øi d°ta destul de 
bine, nu s°ar gândi la nevoile cele mai urgente ale situafliei d°tale, dacæ n°ai 
fi temutul adversar politic ce eøti.  
 Eu însumi, dacæ ajung acum, mæcar în parte, sæ smulg ce se cere 
pentru greaua operæ ce fac, era numai din acest motiv.  
 Ce alte explicaflii îfli pot da?  
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 Sigur cæ acestea sunt de naturæ a te satisface, te asigur de sentimentele 
pe care ai avut de atâtea ori prilejul de a le încerca. 

(ss) N. Iorga

Pe plic: 
Monsieur N. Titulesco
Ministre de Roumanie
Cromwell Place
London
Anglia

Scrisoare, Bucureøti, 13 mai 1925, Nicolae Iorga 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, vol. 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. 96, pp. 645−646; George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. 
Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 12, p. 111.

NOTE

1 Constantin Diamandy.

Nicolae Iorga

„Prietenia veche øi stima øi recunoøtinfla pe care i°o datoræm cu 
toflii pentru marile servicii pe care le aduce flærii“

Adunarea Deputaflilor

Bucureøti, 27 mai 1925
 
 Scumpe dle Ciotori,  
 Încæ odatæ cele mai calde mulflumiri ale mele.  
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 Dacæ fli°a plæcut traducerea, aceasta înseamnæ cæ e foarte bunæ. 
Totuøi, pentru forma numelor proprii øi pentru greøeli ce se vor fi strecurat o 
corecturæ a mea ræmâne necesaræ.  
 Pun chiar acum sæ se facæ o tablæ pe alese. Cum englezii nu pun 
toate numele, ar putea sæ°øi scoatæ pe unele din ele.  
 „Monitorul“ va fi sosit øi amicul meu d. Titulescu1 va fi væzut cæ nu 
m°am exprimat despre el altfel decât îmi impunea øi prietenia veche øi 
stima øi recunoøtinfla pe care i°o datoræm cu toflii pentru marile servicii pe 
care le aduce flærii.  
 Primeøte, te rog, cele mai bune salutæri amicale. 

(ss) N. Iorga

Scrisoare, Bucureøti, 27 mai 1925, Nicolae Iorga cætre Dimitrie N. Ciotori – Hoover 
Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:44; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 14, pp. 113–114.

NOTE

1 La 12 mai 1925, Nicolae Titulescu îi exprima în scris lui Nicolae Iorga surprinderea de a 
citi, în ziarul „Adeværul“ din 9 mai 1925 o declaraflie fæcutæ de marele istoric în Camera 
Deputaflilor, insinuând cæ ministrul român s°ar fi bucurat la Londra de un regim superior celui 
asigurat ministrului român la Paris. Dându°i informaflii suplimentare, Nicolae Titulescu cere lui 
Nicolae Iorga sæ revinæ asupra celor declarate – apud Gh. Buzatu, N. Titulescu. Pagini de „Jurnal“ 
(poziflia 177), în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, 
p. 403. Cf. øi Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mærturiile unei prietenii, culegere de 
documente alcætuitæ de Emil Pæunescu, Nicolae Petrescu, George G. Potra, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2003, pp. 208–210, nota nr. 148.
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Nicolae Iorga

„Sunt vremi când asemenea dovezi de simpatie prefluiesc mai 
mult decât în zilele obiønuite“

[Bucureøti], 3 iunie 1925
 
 Scumpe domnule Titulescu,  
 Acum primesc scrisoarea d°tale, ca de obicei bunæ øi caldæ. Îfli 
mulflæmesc din inimæ. Sunt vremi când asemenea dovezi de simpatie 
prefluiesc mai mult decât în zilele obiønuite.  
 Îmi pare bine cæ vom avea o expunere englezæ a trecutului nostru øi 
oferta dlui Pares, de a cærui vizitæ îmi  amintesc cu deosebitæ plæcere, e 
îndeosebi mægulitoare pentru mine.  
 Poate în toamnæ, oricum în ianuarie voi fi la Paris øi vom putea 
vorbi de multe lucruri care ne apropie.  
 Primeøte, te rog, cele mai bune asiguræri de statornicæ amiciflie. 

(ss) N. Iorga

Scrisoare, [Bucureøti], 3 iunie 1925, Nicolae Iorga 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; George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae 
Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. 
nr. 15, p. 114.

N. Iorga

„Un ajutor bænesc, care, oricând, este binevenit“

[f.l., ante 24 iulie 1928]
 
 Domnule ministru,  
 Afli binevoit a promite, pentru institufliunile culturale din Vælenii 
de Munte, un ajutor bænesc, care, oricând, este binevenit.  
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 Ca atare, am onoare a væ ruga sæ binevoifli a aproba ordonanflarea 
sumelor ce vefli crede, în favoarea institufliunilor arætate. 

Cu stimæ 
(ss) N. Iorga

Rezoluflie marginalæ semnatæ manu propria:
Se va da una sutæ cincizeci mii lei

N. Titulescu

Am primit suma de una sutæ cincizeci mii lei p[entru] institufliile 
culturale de la Vælenii de Munte.

(ss) N. Georgescu1

24 iulie 1928

Domniei Sale
Domnului ministru de Externe
Bucureøti

Scrisoare, [f.l., ante 24 iulie 1928], Nicolae Iorga cætre Nicolae Titulescu, ministru 
al Afacerilor Stræine, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, vol. 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. 232, p. 847; George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae 
Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. 
nr. 27, pp. 133–134.

NOTE

1 Nicolae Georgescu°Cocoø (1887–m.?). Ziarist, om politic øi de stat român. Licenfliat în 
Drept. Doctor în Øtiinfle economice øi sociale. Debut jurnalistic în „Epoca“. Director al ziarului 
„Neamul Românesc“. Deputat averescan de Teleorman (1920) øi iorghist de Ilfov (1931–1932). 
Chestor al Camerei (1931–1932). Secretar general la Ministerul Cultelor øi Artelor (1937).
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N. Iorga

„Mulflumesc cælduros“

Titulescu 
Legation of Romania
London

Aquitania, 21 martie 1930
 
 Mulflumesc cælduros pentru marea distincflie øi cui mi°au dæruit°o 
øi cui a stæruit.1

Iorga

Radiotelegramæ, Aquitania, 21 martie 1930, Nicolae Iorga 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:44; George G. Potra, 
Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2011, doc. nr. 32, p. 137.

NOTE

1 Spirit generos, Nicolae Titulescu a acflionat statornic pentru promovarea valorilor româneøti, 
a operelor øi personalitæflilor naflionale. O paginæ dintre cele mai convingætoare pentru modul 
cum a conceput øi acflionat Nicolae Titulescu în acest sens o constituie demersul sæu pentru 
recunoaøterea øi onorarea lui Nicolae Iorga de cætre Universitatea din Oxford, una dintre cele mai 
vechi øi prestigioase din lume. La 3 mai 1930, Nicolae Titulescu s°a aflat alæturi de Nicolae Iorga, 
la ceremonia de la Universitatea din Oxford, când marelui istoric român i s°a înmânat titlul de 
doctor honoris causa.
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N. Iorga

„E greu de definit rolul sæu românesc“

Pentru ca sæ arate o deosebitæ prefluire dlui Nicolae Titulescu, 
Regele, læsând noii miniøtri la Bucureøti, s°a fæcut întoværæøit la Galafli 
numai de ministrul nostru la Londra.

„Ministru la Londra“ e un fel de a vorbi. De fapt d. Titulescu are în 
viafla politicæ a României un alt rol pe lângæ acela pe care øi l°a câøtigat, 
prin mari calitæfli sociale, în viafla internaflionalæ, unde nu o datæ a adus 
însemnate servicii patriei sale.

E greu de definit rolul sæu românesc, pe care uneori se pare cæ l°ar 
privi ca accesoriu pe lângæ celælalt, destul de însemnat pentru a mæguli o 
mândrie din care nu ne gândim a°i face un cap de acuzare.

Prietenul de odinioaræ al lui Take Ionescu, de care s°a despærflit færæ 
a suferi prea mult, marele avocat bucureøtean, profesorul unei Universitæfli 
cæreia n°a avut timp sæ°i consacre ostenelile sale, dar al cærui senator a fost, 
ales contra altuia care muncise peste treizeci de ani efectiv pentru dânsa, 
ministrul de Finanfle ale cærui bune intenflii ne°au dat un regim fiscal 
imposibil, øi el cauzæ a ruinei de azi, are legaflia sa ca punct de plecare 
numai sau ca popas de trecætoare odihnæ. De fapt, de la domnia Regelui 
Ferdinand încoace, politica externæ a României o pretinde pentru sine, 
peste capul ministrului de resort øi ea°i revine totdeauna.

Va veni vremea când nu se va mai gæsi niciun om cu demnitate care 
sæ primeascæ a lucra în aceste condiflii: „riscul pentru el øi gloria pentru 
altul“. Dar ambifliile dlui Titulescu nu se opresc numai aici. D°Sa vrea sæ 
fie conducætorul suprem, peste partide, dar cu partidele, øi al politicii 
interne a României.

De aceea e chemat, de la domnia Regelui Ferdinand înainte, la 
orice crizæ ministerialæ, ba chiar atunci când miniøtrii în funcfliune se 
trezesc cu prezenfla sa la Bucureøti, unde totdeauna e sigur sæ întâlneascæ 
prietenia absolut dezinteresatæ a unei tagme de ziariøti pe care humorul sæu 
îi incitæ øi care se oferæ cântærefli convinøi ai patronului.
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Acestælalt rol meritæ a fi cercetat ca îndreptæflire mai întâi øi apoi ca 
putinflæ de înfæptuire.

*

D. Nicolae Titulescu n°are partid. N°a vrut sæ intre în vreunul, deøi 
a stat la dreapta generalului Averescu. Øi n°a cæutat sæ întemeieze altul pe 
baze deosebite de°ale grupærilor pe care le°a gæsit. Nu e contra ideii de 
partid, pe care o acceptæ cu condiflia sæ gæseascæ partidul gata fæcut sau sæ 
se înøire în fafla superioritæflii sale axiomatice capetele plecate ale tuturor 
acelora care au onoarea de a conduce un partid.

Încercarea nu i°a reuøit de trei ori pânæ acum. Dar D°Sa va încerca 
din nou. Reputaflia legæturilor sale în stræinætate îl impune dorinflei de sus 
de a face un minister cæruia Finanfla internaflionalæ sæ°i acorde favoruri 
refuzate unui simplu indigen. Øi acum prelungirea øederii sale în Bucureøti 
nu înseamnæ decât aøteptarea momentului când, peste curiosul Ministeriu 
pe care se zice cæ l°a recomandat, D°Sale i°ar veni rândul de a mai adæuga 
un capitol la seria încercærilor care°l flin necontenit la suprafaflæ. A doua zi 
dupæ fiecare refuz, d. Titulescu are caritatea de a læsa în zare stelufla unei 
speranfle.

Acest necontenit amestec al D°Sale în politica internæ a României 
e nejustificat în sine, nedrept faflæ de aceia pe care°i aruncæ pe planul unor 
utilitæfli de clasa a doua când marea necesitate personificatæ în D°Sa nu 
reuøeøte.

În politicæ nu se impune cineva numai prin talent, ci se cer, mai 
ales, øi alte însuøiri. Altfel, opera lui Pericle ar fi fost continuatæ cu a lui 
Alcibiade, care gæsea totdeauna mijlocul de a fi la ordinea zilei. Politica e 
în acelaøi timp un lucru de ræbdare, de muncæ obscuræ, de adâncæ 
înrædæcinare în mediul naflional, de jertfæ øi de suferinflæ.

Dar frumoasa inteligenflæ a dlui Titulescu se satisface cu sclipirile 
sale, atât de apreciate. Întunerecul silinflelor nevæzute îl dezgustæ. fiara, aøa 
cum e, særacæ øi înapoiatæ, îi jigneøte obiceiurile de „european“. Iar sufe
rinflele nu alcætuiesc urzeala unei viefli atât de rafinat ræzgâiate.

*
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Sæ zicem însæ cæ împrejurærile l°ar impune pe d. Titulescu, a doua 
zi dupæ alt drum la Dunære cu Suveranul, la conducerea statului român, a 
acestui biet stat român, stors de atâtea regimuri prædalnice øi veønic zguduit 
de oarba ciocnire a partidelor de interese personale.

Poate D°Sa sæ biruie vremi cum sunt acestea? Pentru a ræspunde la 
aceastæ întrebare, nu trebuie numai sæ amintim tot ce acest artist al artei de 
a træi aduce ca element personal, tot ceea ce face din D°Sa, nu legionarul 
legat în fier stând dârz înaintea tuturor primejdiilor øi ameninflærilor, ci o 
delicatæ statuetæ de biscuit fragil care trebuie feritæ cu îngrijire de toate 
brutalitæflile care sfarmæ, de toate injuriile care murdæresc pe adeværatul om 
politic. Ci trebuie sæ ne întrebæm: ce aduce D°Sa, ca om de guvern, nu ca 
reprezentant la conferinflele internaflionale, la întâlnirile oamenilor politici 
stræini din care a øtiut sæ°øi facæ atât de buni prieteni?

Împrumuturi? Facilitæfli de platæ? Cele dintâi ar fi o pacoste, cæci 
cetæfleanul nu poate da mai mult øi din ce dæ nu mai iese niciun cupon. 
Cealaltæ? Cataplasme pe ræni care trebuie tratate cu fierul roøu care distruge 
cærnurile moarte.

Dar, dupæ atât de doritul, veønic doritul ajutor al stræinætæflii, ce 
credinflæ aduce D°Sa în viafla generalæ a statului? În ce program a îmbræ
cat°o? Care e sistemul pe care ni°l descoperæ? În ce parte din viafla D°Sale 
îl putem culege?

Øi, sæ aibæ toate aceste însuøiri, cât cunoaøte D°Sa din viafla com
plicatæ a unui organism politic în care s°au unit atâtea provincii deprinse a 
træi deosebit? Când i°a pætruns ochiul inteligent în trecutul plin de învæ
flæminte? Øi cum s°a deprins acest om de viaflæ luxoasæ øi dulce a se fræmânta 
cu mulflimile care vorbesc altfel decât un grup de fini diplomafli la sfârøitul 
unui banchet de galæ? N. Titulescu în fafla lui Stalin øi împotriva furiei de 
revanøæ a duømanilor care ne pândesc? 

Ce glumæ pentru flaræ øi pentru D°Sa ce primejdie!

*

E evident cæ d. Nicolae Titulescu nu crede cæ o guvernare a sa, cu 
toatæ lumea, prin toatæ lumea øi peste toatæ lumea, e imposibilæ. D°Sa îøi 
atribuie o misiune, deøi, în deosebire de ceilalfli salvatori, înlocuieøte 
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brutalitatea demagogului cu dinflii veønic afaræ øi beatitudinea acelui 
care se prezintæ poporului ca sæ fie adorat, prin zâmbetul finului diplomat 
de øcoalæ europeanæ, care lasæ a se înflelege cæ vrea tot færæ a spune însæ 
nimic.

fiara ar avea nevoie de un om, øi acela este D°Sa. Numele Titulescu 
s°ar adæugi astfel la ale acelora care, cu partid sau færæ, au fost marele sprijin 
al flærii în vremurile grele: un Mihail Kogælniceanu, un I.C. Brætianu, un 
Lascær Catargiu, un I.I.C. Brætianu.

Dar sæ ne uitæm puflin la viafla, la cariera acestora ca sæ vedem prin 
ce s°au impus.

Kogælniceanu a fost cea mai mare minte creatoare din generaflia sa 
øi munca pe care a desfæøurat°o a mers de la publicarea de cronici la 
agricultura de la Râpi øi la fabrica pe care a întemeiat°o, urmând exemplul 
altui cærturar ilustru: Asachi. Bætrânul Brætianu a fost ofifler øi vier; a trecut 
prin suferinflile pribegiei øi riscurile conspirafliei, a ræbdat exilul, særæcia, 
aproape foamea; øi°a pus viafla în primejdie dupæ lungi ani de luptæ 
færæ perspective de succes. Lascær Catargiu a ræmas totdeauna omul de la 
Golæøei, plugarul cu iubire de brazda sa. Lui Brætianu cel tânær, bibliofil 
pasionat, diletant de numismaticæ, râvnitor spre satisfacfliile muncii istorice 
øi literare, Florica lui i°a fost îndemnul øi mângâierea.

La tofli, flara le°a fost cel mai sfânt lucru pe lume. A cæuta sprijinul 
în stræinætate, a se impune prin ea le°ar fi pærut o degradare. Kogælniceanu, 
la guvern, a sfidat pe puternicul Andrássy, Ion Brætianu s°a luat de piept cu 
læcomia Rusiei, Lascær Catargiu nu øi°a corectat franfluzeasca de „Viana“, 
iar al doilea Brætianu a plecat de la putere ca sæ nu semneze ce i se pærea, 
færæ dreptate, cæ scade România.

Oameni din flaræ, oameni pentru flaræ, aceøtia au fost personalitæflile 
dominante ale României.

Sæ credem oare cæ a venit vremea sæ se schimbe acest sistem?

N. Iorga, D. Nicolae Titulescu (I–IV), în „Neamul Românesc“, 14, 15, 16, 17 iunie 
1932; George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 48–51, pp. 149–153.
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N. Iorga

Vin pedagogii dlui Titulescu

Câteva ziare sunt în culmea bucuriei.
Øi au de ce. Næcazurile pe care le°am îndurat stau sæ se împræøtie. 

Un aer învietor intræ în plæmânii noøtri. Orice om se simte mai uøor, mai 
dornic de viaflæ øi mai capabil de energie de când ne°a sosit vestea cea bunæ, 
pe care aceste organe ale celei mai autentice opinii publice se græbesc a o 
ræspândi, pentru cea mai mare mulflæmire a contribuabilului moldo°valah.

Vin adicæ pedagogii dlui Titulescu.
Îndatæ ce a ajuns la Geneva, unde a fæcut la ilustrafliile contemporane 

vizitele care ne°au fost comunicate telegrafic cu de°amænuntul, cel mai 
mare român a atins unul din acele rezultate prin care, hotærât, putem ieøi 
din marasmul de azi.

S°au øi gæsit pedagogii prin care se va cerceta unde e buba finanflelor 
româneøti. Un mic efort bugetar øi ne vom putea bucura de prezenfla lor în 
capitala risipei, acolo unde flæmândul, særacul, ia øi el de unde poate, în 
contra regulilor bunei cuviinfle financiare.

Ei vor veni neøtiind nimic din aceastæ flaræ øi din oamenii ei. Vor 
veni cum am fi noi, cu d Titulescu în frunte, dacæ am fi trimeøi în 
Groenlanda ca sæ vedem de ce locuitorii de acolo sufær de durere de mæsele 
sau de ce majoritatea japonezilor n°au mustæfli øi barbæ.

Dar tocmai absoluta lor ignoranflæ formeazæ tæria pedagogilor care 
ne sosesc. Ce nu poate omul când nu øtie nimic!

Iar noi vom avea folosul acestei inspecflii, dar mai ales, popor deprins 
cu biciul, una din acele satisfacflii de a fi sângerafli drept în faflæ – care vin 
doar la un secol odatæ øi mai ales când eøti independent øi învingætor!

N. Iorga

N. Iorga, Vin pedagogii dlui Titulescu, în „Neamul Românesc“, 2 iulie 1932; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 52, pp. 153–154.
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N. Iorga

Cristoforii Columbi în România

România e pe cale de a fi descoperitæ, dar descoperitæ esenflial, 
pânæ în fundul fundurilor ei øi orice patimi ale ei vor dispærea din momentul 
în care ancheta descoperitorilor – ca „savanflii“ expedifliei lui Bonaparte 
în Egipt – îøi vor fi terminat lucrærile în fafla cærora presa indigenæ se 
extaziazæ.

D. Titulescu, om cu manevre infinite pentru un vas care nu miøcæ 
din loc, ne°a trimes pe oamenii, desigur foarte stimabili øi merituoøi fie care 
la locul lui, care au sarcina de a ne reface complet øi imediat, întrebuinflând, 
am propune, ca odatæ în Macedonia, øi o jandarmerie internaflionalæ.

Este acum în lume, ca „spiritul de la Geneva“, în partea lui naivæ, 
ceva care seamænæ cu „filosofia omului“ în secolul al XVIII°lea, când 
Diderot, chemat de Ecaterina a II°a pentru a crea noua Rusie, începea prin 
a lipi la uøile viitoarelor birouri firme fericitoare. Se crede cæ nafliile seamænæ 
øi cæ se poate face pentru oricare, dupæ aceleaøi principii, forme de stat, 
asemenea cu casele demontabile pe care le vinde America.

Nu øtiu cât vor sta Cristoforii Columbi pe care elocventul clæditor 
de case de cærfli i°a rugat sæ°i facæ o patrie nou nouflæ. Dar, sæ stea øi un an 
de zile, ei vor øti despre România ce le°ar fi putut spune la ureche în zece 
minute d. Titulescu însuøi.

Cu o condiflie: sæ øtie el însuøi cum e flara în care s°a næscut!

N. Iorga, Cristoforii Columbi în România, în „Neamul Românesc“, 10 septembrie 
1932; George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 53, pp. 154–155.
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N. Iorga

O luptæ pentru autoritate

Se duce acum la Sinaia o luptæ, al cærei aspect comic l°au fixat în 
articolul de alæturi aøa cum îl fixeazæ, sunt sigur, øi conøtiinfla publicæ, atâta, 
cât mai existæ.

Sub aspectul acesta comic al luptætorilor se ascunde însæ o problemæ 
pe care cele douæ vanitæfli exasperate au trezit°o.

E problema autoritæflii.
Un ministru plenipotenfliar, cheme°l cum l°o chema, zburdæ de ani 

de zile peste toate guvernele øi exhibeazæ certificate de la toate mai°mærimile 
europene, mexicane øi chineze. El are o presæ în flaræ, una în stræinætate, un 
cortegiu øi un buget, care sunt ale sale, numai ale sale. Suveranul însuøi nu 
existæ pentru el: când nu°i place atitudinea regelui flærii sale, strigæ la dânsul 
ca la un secretar de legaflie. Am fost martor la o asemenea scenæ.

El se pune în conflict cu øeful sæu, primul°ministru, îi combate 
politica în calitate de simplu ministru extern; i°o combate øi dupæ ce a 
primit sæ°i fie ministru în cabinet. Øi dæ ordin ca øeful sæu sæ°i vie la garæ 
øi°l sileøte sæ°i facæ prima vizitæ.

*

Faflæ de asemenea atitudini anarhiste, d. Vaida reacflioneazæ.
Cine e d. Vaida, cum a ajuns la guvern, cum guverneazæ, n°are a 

face. El reprezintæ astæzi principiul de autoritate.
Øi oricine înflelege cæ færæ autoritate ne ducem de râpæ, trebuie sæ fie 

pentru biruinfla punctului de vedere al primului°ministru.

N. Iorga, O luptæ pentru autoritate, în „Neamul Românesc“, 18 octombrie 1932; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 56, p. 158.
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N. Iorga

„Un produs distilat al veacului eminamente subfliat“

Mulfli oameni simpli din aceastæ bunæ flaræ se întreabæ de unde vine 
afecfliunea aøa de puternicæ prin care sunt legafli doi oameni aøa de deosebifli 
ca aspect fizic, ca d. Mihalache, cu „mustafla°n barbaric“, øi exilatul domn 
Titulescu.

E vorba nu atâta de idei, pentru cæ, pe cât e d. Mihalache de adversar 
al „ciocoilor“, pe atâta e de „ciocoi“ fratele sæu de cruce, cât de asemænæri 
sufleteøti, de „afinitæfli elective“. 

D. Titulescu este un intelectual rafinat, care øi°a scos din cærfli tot 
felul de a gândi øi de a se manifesta; e un produs distilat al veacului 
eminamente subfliat. Dar e de ajuns sæ asculfli pe d. Mihalache, membru al 
corpului didactic, care°øi gæseøte expresia în fineflea aristocraticæ a dlui 
fioni, ca sæ°fli dai seama de câtæ lecturæ i s°a cerut pentru ca sæ se exprime 
totdeauna sociologic – de°o samæ øi cu d. Gusti – în cuvinte de cel mai 
înalt „radical“.

Cugetare, artæ, viaflæ mondenæ, iatæ esenfla dlui Titulescu. N°ar fi 
oare nedrept sæ se conteste aceste însuøiri dlui Mihalache, care, de doi ani 
de zile, sætul de vulgaritatea vieflii indigene, tinde necontenit cætre orizon
turile exotice, care singure°i pot satisface mentalitatea completæ?

Nu, nu væ mirafli. Aceøti oameni erau fæcufli unul pentru altul. Ei 
s°au gæsit numai prea târziu, pentru simplul motiv cæ unul nu ieøise din 
România ca sæ descopere pe acela care uitase cæ România existæ.

N. Iorga, „Afinitæfli elective“, în „Neamul Românesc“, 22 octombrie 1932; George 
G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 57, p. 159.
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N. Iorga

Avem ce°am avut…

Dupæ atâtea strigæte în largul Europei, dupæ marele pugilat 
Vaida°Titulescu, dupæ înøirarea øi deøirarea tuturor abilitæflilor dlui Maniu, 
cel care se cere rugat, øi ale dlui Titulescu, cel care se vrea cu de°a sila bægat, 
avem ce?

Avem ce°am avut. Exact ce°am avut øi cu d. Gusti, care s°a fæcut 
maramureøean ca sæ nu trebuiascæ a avea o pærere.

Dar vefli zice: D. Maniu preøedinte, d. Titulescu la Externe…
Cæ d. Maniu trece din dos în faflæ, „împæcându°se“ cu Regele, asta 

are puflin a face: tot schivnicul de la Bædæcin trage sforile care doar nu mai 
trec prin trupul „fratelui Alexandru“.

Iar d. Titulescu… Ce plæcere cæ°l avem în fine la noi! Cæ a mutat 
Sybaris aice! Cæ vom putea sæ ne luæm la trântæ frumos, româneøte, cu cel 
Unul între Români, pe care nu°l puteam gæsi pânæ acuma fiindcæ sta tot în 
locuri prea scumpe.

Iar, ca efect pentru guvern, nimic. În România, d. Titulescu nu 
poate face nici mæcar o intrigæ!

N. Iorga, Avem ce°am avut…, în „Neamul Românesc“, 23 octombrie 1932; George 
G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 58, p. 160.

N. Iorga

„Omul Genevei, al Europei øi al celor cinci continente pânæ va 
sosi øi încredinflarea din partea planetei Marte“

D. Titulescu, omul Genevei, al Europei øi al celor cinci continente 
pânæ va sosi øi încredinflarea din partea planetei Marte, unde D°Sa e 
cunoscut de multæ vreme, intræ în ministeriu ca øef al sæu propriu la Londra, 
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ca om færæ partid, ca unul care a colaborat – sau mai bine zis: „le°a colaborat“ 
pe toate – ca specialist øi tehnician.

Deci, la Externe trebuie un tehnician.
La Finanfle, d. Mironescu a fost înlocuit ca prea bætrân øi uzat, noile 

metode avându°le polimatul domn Virgil Madgearu, care ceteøte toate 
cærflile germane în mæsura aparifliei lor øi a cærui confuzie vine din neputinfla 
de a le armoniza. Deci, un specialist, un tehnician.

Omul comandelor în stræinætate, d. Lugojanu, intræ la Industrie ca 
unul care cunoaøte felul de lucru al Apusului la acest departament. Alt 
tehnician.

Dd. Criøan, Halippa øi Sauciuc sunt miniøtri fiindcæ s°au næscut 
dincolo de Carpafli, de Prut øi de Moina. Tehnicieni ai genealogiei pro
vinciale. Øi aøa mai departe…

Dar vefli zice. Tehnicieni, dar øi oameni politici.
Dar ce înseamnæ d°lor în adevær ca oameni politici?

N. Iorga, Va sæ zicæ tot specialiøti…, în „Neamul Românesc“, 1 noiembrie 1932; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 59, pp. 160–161.

N. Iorga

Politica de guræ spartæ

Se pare cæ avem øi un conflict cu Polonia.
Se poate. Ea fline cu orice prefl la pactul cu Sovietele. Iar noi nu 

putem primi orice pact cu Sovietele.
Aici este deosebirea.
Dar ea dureazæ de mult.
Dureazæ de luni de zile. Însæ pânæ ce d. Titulescu, care creeazæ o 

chestie dupæ alta pentru o nesæflioasæ vanitate øi ale cærui strigæte umplu 
Europa de vreo zece, cincisprezece ani, acesta era un lucru pe care°l øtiu 
cine trebuie sæ øtie øi, numai cine trebuie s°o øtie.
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Cæ ni s°au prezentat asemenea dorinfle, chiar într°o formæ stærui
toare øi prin personalitæfli de înalta valoare a mareøalului Piłsudski, asta o 
øtia Regele, o øtiam eu ca preøedinte de Consiliu, o øtia ministrul de Externe, 
o øtia ministrul de la Paris øi atât. Dar, câtæ vreme se fline în acest cerc 
o divergenflæ între aliafli – øi nici Polonia n°are de ce sæ arunce prietenia 
noastræ, chiar dacæ are pact cu d. Litvinov, nici noi pe a ei, chiar dacæ are 
pact cu d. Litvinov, orice lucru se poate potrivi – cæ de aceea este 
diplomaflie.

Diplomaflia care nu iese la fereastræ øi flipæ, øi ce poate øi ce, din 
nenorocire, nu poate; diplomaflia care nu e politicæ de guræ spartæ.

N. Iorga, Politica de guræ spartæ, în „Neamul Românesc“, 4 noiembrie 1932; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 60, pp. 161–162.

N. Iorga

D. Titulescu merge acasæ

Ziarele anunflæ cæ douæ zile dupæ deschiderea Parlamentului fabricat 
de popularitatea dlor Vaida øi Maniu, d. Titulescu va merge la Geneva 
pentru nu øtiu ce discuflii cu privire la dezarmarea imposibilæ øi acolo va sta 
tocmai atâta timp cât vor flinea øedinflele adunærilor.

Apoi se va întoarce, speræm, de Cræciun, dar, cum va reîncepe 
sesiunea parlamentaræ, se va duce iaræøi la Geneva, unde nu putea lipsi 
probabil altæ ocupaflie pentru binele umanitæflii.

Înflelegem foarte bine de ce marele ordonator al politicii noastre 
externe, obosit de o serie de succese diplomatice øi copleøit de popularitate, 
nu vrea sæ se încaiere, aøa dezarmat cum e din fire, cu o mulflime de oameni 
care au sæ°i prezinte oarecare conturi.

Dar nu e numai atât.
D. Titulescu, om de o rafinerie unicæ în cele cinci continente, nu se 

simte bine de vreo lunæ, douæ, de când mænâncæ mæmæligæ cu ceapæ alæturi 
de noi. D°Sa e aici un stræin øi toate trebuie sæ jigneascæ o sensibilitate 
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„exchisæ“. Silit de hazardul care nu l°a fæcut sæ se nascæ în Occidentul care 
ni°l invidiazæ demult, sæ facæ parte dintr°o naflie „demi°barbaræ“, D°Sa e 
prins continuu de cel mai firesc dor de ducæ.

Plecând spre Geneva, spre Geneva sa, d. Titulescu merge acasæ.
S°au øi luat mæsuri acolo ca în timpul øederii sale sæ nu fie demonstraflii 

socialiste øi sæ nu°l tulbure mitralierele.

N. Iorga, D. Titulescu merge acasæ, în „Neamul Românesc“, 15 noiembrie 1932; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 61, pp. 162–163.

N. Iorga

Un tânær om de trecut

Cine ascultæ pe ministrul de Externe când îøi cearcæ tot volumul 
unei voci de Capela Sixtinæ ræmâne uimit cât de vechi e acest om încæ 
tânær.

Nimic din ce miøcæ societatea româneascæ de vreo douæzeci de ani 
nu se întâlneøte în oratoria aceluia înaintea cæruia îngenunche sfânta prostie 
naflionalæ. Ne°am deprins în aceøti grei ani de încercæri øi de suferinfle cu 
o cugetare strânsæ øi sobræ, cu îmbræfliøarea bærbæteascæ a subiectului, cu o 
sentimentalitate emoflionantæ de mult ce e reflinutæ, cu o frazæ plinæ de 
poezie, cu un vocabular de cuvinte proaspete, noi, cu interzicerea pozei, 
a gestului, a gargarisirii øi a soneriei de finale.

Øi „românul genevez“, cum s°a definit singur, vorbind de „la el la 
Geneva“ nu face decât sæ reediteze tot jocul de intonaflii, toate marile bætæi 
de aripi în gol, tofli pumnii în masæ øi toate flâønirile de plate insulte strigate 
cu patos ale demodatului tragediante, comediante, pe care credem cæ l°a 
ucis Caragiale.

Un orator, un vir bonus dicendique peritus1, æsta? Vai de mine!

N. Iorga, Un tânær om de trecut, în „Neamul Românesc“, 27 noiembrie 1932; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 66, pp. 210–211.
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NOTE

1 Un om bun, care øtie sæ vorbeascæ (lat.) – Quintilian, Institutio Oratoria, XII, I.

N. Iorga

„Credinciosul fanatic al singurului cult al persoanei sale emina
mente muzicale øi gesticulante“

Ce a dorit „tragediantele“ de la Externe, credinciosul fanatic al 
singurului cult al persoanei sale eminamente muzicale øi gesticulante, s°a 
îndeplinit.

Nu cæ s°ar plânge cineva care judecæ drept lucrurile pentru neînche
ierea de noi a unui pact într°o formæ potrivnicæ intereselor noastre, deøi 
abilul scamator se fereøte a prezenta fazele înseøi ale negociafliei. Dar unde 
acest popor, întrucât se simte ca atare, are dreptul sæ acuze pe egocentricul 
care s°a bægat în guvern e cæ atitudinea lui zvæpæiatæ a stricat cordialitatea 
legæturilor cu aceia care ræmân de formæ aliaflii noøtri.

În acfliunea dezordonat de furioasæ a stridentului personagiu s°au 
adus acestor legæturi care ne sunt atât de preflioase – cæci nu e stat care în 
astfel de conjuncturi sæ doreascæ o situaflie de „splendidæ izolare“ – astfel de 
jigniri pe seama acelora care erau aduøi de interese importante øi de concepflii 
corespunzætoare unei alte mentalitæfli, încât în nicio împrejurare nu se va 
mai întâlni la dânøii cældura prieteneascæ de care avem nevoie.

Aici e pæcatul.
Iar pentru pierderea unei situaflii sentimentale, dacæ voifli, pe care 

o învedereazæ destæinuirea dlui Filipescu despre raporturile stabilite de 
mine cu d. Laval ne ræmâne ca o supremæ consolare genialitatea de Lido 
a meøterului avocat.

Oricum, puflin, puflin…

N. Iorga, În sfârøit singuri…, în „Neamul Românesc“, 2 decembrie 1932; George 
G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 67, pp. 211–212.
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N. Iorga

Take Ionescu øi N. Titulescu

Se øtie ce rol a avut la începuturile conducætorului actual al politicii 
externe a României Take Ionescu.

Rareori un om în vârstæ, un om politic ajuns la culmea carierei sale, 
în cursul cæreia nu øi°a cruflat nicio ostenealæ, ræspândind larg în folosul 
altora mijloacele sale puflin obiønuite, a fæcut mai mult pentru un începætor, 
la care putuse constata o singuræ însuøire: meøteøugul de a apæra o cauzæ cu 
sau færæ convingere.

D. Titulescu a crezut nu numai cæ poate continua pe cælæuzul 
tinereflelor sale, dar cæ, de la primul pas, l°a øi întrecut. Øi sunt încæ øi astæzi 
oameni care, comparând pe unul cu celalt, nu iartæ lui Take Ionescu unele 
greøeli, dar se prosterneazæ în fafla jucæriei de Geneva.

E o lipsæ completæ de dreptate.
Take Ionescu a fost, înainte de toate, un om simflitor øi bun, gata sæ 

ajute øi ale cærui amabilitæfli nu cuprindeau nici linguøirea, nici intenflia de 
a capta. Intrat în politicæ alæturi de Rosetti, s°a desfæcut loial de o direcflie 
în care nu°øi mai recunoøtea ideile în progres. La conservatori a dat boierimii 
tot ce avea din naøtere øi tot ce câøtigase prin muncæ. Prigonit pânæ la 
urmæ, el n°a pæstrat uræ nimænui. Nu o datæ fapta sa a fost trecutæ cu voia 
sa în socoteala altuia.

Pe când nimic decât ræsunætoarea sa faimæ goalæ purtatæ de la 
intimitæflile pariziene la conferinflile berlineze øi hrænitæ cu tot ce°i putea da 
un stat pe care°l consideræ ca aservit de drept ambifliei sale nu e sensul unei 
viefli de artificii øi dibæcii care s°a consacrat autolatriei øi care a plætit cu tot 
ce insulta, intriga are mai dibaciu, mai jignitor orice refuz de a arde tæmâie 
înaintea idolului van.

N. Iorga, Take Ionescu øi N. Titulescu, în „Neamul Românesc“, 3 decembrie 1932; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 68, pp. 212–213.
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Nicolae Iorga

„Omul care pentru vanitatea sa are nevoie totdeauna de un cal 
de paradæ sub dânsul“

Acum, drumul dlui N. Titulescu, omul care pentru vanitatea sa are 
nevoie totdeauna de un cal de paradæ sub dânsul, s°a mântuit. Radio a 
difuzat cuvântærile ce i s°au flinut, acelea cu care a ræspuns; prietenii le°au 
tælmæcit sensul cel mai adânc øi, când nu e, i l°au creat. Fotografiile speciale 
au apærut în toate foile de tiraj. Socotelile indispensabile s°au plætit. Øi, 
astfel, a venit vremea sæ ne întrebæm: ce iese de aici?

Telegramele ne læmuresc complet în aceastæ privinflæ.
La Sofia declarafliile dlui Muøanov1 cæ Bulgaria nu se angajeazæ øi cæ 

toate „pactele“ nu plætesc în fond nimic øi atitudinea întregii opinii publice 
bulgæreøti faflæ de ceea ce ea socoate mæcelærirea ordonatæ øi sistematicæ a 
populafliei de aceeaøi rasæ în Dobrogea.

În capitala Bulgariei, dnii Gömbös2 øi Kanya3 au intrat triumfal øi 
la Ankara ei au fost îmbræfliøafli ca niøte buni frafli de rasæ øi aliaflii cei mai 
fireøti.

Iar Budapesta s°a græbit sæ anunfle cæ Ungaria se va îndrepta spre 
Ræsærit, unde maghiarii au incontestabile rude øi Germania hitleristæ reia 
vechiul Drang nach Osten.

Iar nouæ nu ne ræmâne decât, proøti cum suntem, sæ strigæm: Totuøi, 
scump, dar face!

N. Iorga, Post festum…, în „Neamul Românesc“, 29 octombrie 1933; apud Doru 
Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, Nicolae Titulescu – titanul politicii externe 
româneøti, Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, p. 82; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 71, pp. 214–215.

NOTE

1 Nikola Muøanov (1872–1951). Om politic øi de stat bulgar. Prim°ministru (12 octombrie 
1931–19 mai 1934).
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2 Gyula Gömbös (1886–1936). General, om politic øi de stat ungur. Ministru de Ræzboi în 
cabinetul István Bethlen (1921–1931) øi în cabinetul Gyula Károlyi (1931–1932). Prim°ministru 
(1 octombrie 1932–6 octombrie 1936). În aceastæ calitate a condus flara cu metode autoritare øi 
a introdus în legislativ legi antisemite. Cu toate cæ a favorizat un tip naflional de fascism în 
interior, s°a opus ræspândirii influenflei Germaniei naziste øi în acest scop s°a apropiat de Italia øi 
Austria. Dupæ moartea sa subitæ, Ungaria s°a îndreptat cætre noua Axæ Roma°Berlin.

3 Koloman Kania von Kanya (1869–1944). Om politic øi de stat ungur. Ministru de Externe 
(18 ianuarie 1933–6 octombrie 1936; 10 octombrie 1936–9 martie 1938; 9 martie 1938–13 mai 
1938; 13 mai–28 noiembrie 1938).

N. Iorga

„O ræbdætoare inteligenflæ“

Printr°un schimb de scrisori, dd. Titulescu øi Litvinov recunosc 
nevoia unor relaflii paønice øi normale cu fireasca reprezintare diplomaticæ, 
øi°øi iau îndatorirea de a nu se face de pe teritoriul unuia din cele douæ state 
nicio acfliune care ar putea ameninfla sau pægubi pe celalt.

E færæ îndoialæ un act de o mare importanflæ øi, oricâte rezerve s°ar 
putea face în ce priveøte sinceritatea Sovietelor, el cuprinde o asigurare 
realæ pentru România.

Prin el vom putea lucra în marginile unei realitæfli cunoscute, pe 
când înainte eram cuprinøi în vagul legendelor. Cine va avea ochii des
chiøi, øi bine deschiøi, va folosi desigur din învoiala de astæzi, care poate 
deschide un capitol mai fericit în viafla acestor regiuni din Estul øi Sud°Estul 
Europei, asupra cærora s°au abætut atâtea furtuni færæ a°øi fi istovit pânæ 
astæzi norii.

Ar fi nedrept sæ nu se recunoascæ succesul urmærit cu o ræbdætoare 
inteligenflæ de ministrul nostru de Externe øi nu°i vom precupefli felici
tærile.

D. Titulescu ar înscrie încæ mai multe acte pozitive în frumoasa sa 
carieræ dacæ el ar urma°o numai pe aceasta øi s°ar flinea de°o parte de viafla 
politicæ internæ în care nu poate aduce nici cunoøtinfla împrejurærilor, nici 
aportul vreunei organizaflii, nici acea mæsuræ, acea omenitate personalæ, 
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færæ artificii uøoare de recunoscut, prin care sunt posibile raporturile cu 
oamenii, fie ei prieteni sau duømani.

N. Iorga, Pactul cu Rusia, în „Neamul Românesc“, 12 iunie 1934; George G. Potra, 
Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2011, doc. nr. 72, p. 216.

N. Iorga

„A se despærfli de Titulescu implicæ grele riscuri“

Mæ cautæ Goga. Îi spun franc cæ a pierdut prietenii serioase øi a 
cæpætat duømænii periculoase fiindcæ, om de talent, nu øi°a putut stæpâni 
temperamentul. Îi mai spun cæ dictatura nu se anunflæ øi nu se profileazæ, 
ci o realizeazæ cine poate. El îmi obiecteazæ ce ar fi o colaborare între noi 
pentru o „dictaturæ“, pe care o defineøte numai ca act de autoritate. Îi pare 
bine cæ m°am „convertit“ în ceea ce priveøte valoarea lui Maniu. Totdeauna 
a aøteptat ca o pærere sæ biruiascæ pentru a reclama paternitatea ei. Pe 
Romul Boilæ el, Goga, l°ar aresta. Vorbeøte cu pasiune de Titulescu. Se 
teme cæ Regele va isprævi prin a ceda. Îi spun cæ, deoarece are o audienflæ 
luni, sæ°i spunæ Regelui, pe care nu vreau sæ°l inoportunez, cæ a se despærfli 
de Titulescu implicæ grele riscuri øi°i las sæ judece dacæ le poate înfrunta, 
dar cæ, în acest caz, îl vom ajuta cu tot ce putem.

Titulescu a mobilizat toatæ presa francezæ øi chiar pe „Manchester 
Guardian“ ca sæ°l prezinte ca singurul care poate menfline România pe 
linia actualæ a politicii sale.

Bucureøti, 5 octombrie 1934, Însemnærile lui Nicolae Iorga despre discufliile cu 
Octavian Goga asupra evolufliei situafliei din viafla politicæ internæ, în Nicolae Iorga, 
Memorii, vol. VII, Sinuciderea partidelor (1932–1938), Bucureøti, 1939, pp. 189–
190; 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. 9, pp. 64–65; 
George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2011, doc. nr. 76, p. 219.
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N. Iorga

Vrem sæ øtim cine conduce

 În politica noastræ se produc de la o bucatæ de vreme manifestaflii 
care uimesc. 
 Avem un guvern. Regele i°a arætat necontenit încrederea. El a 
realizat în toate domeniile lucruri pe care numai spiritul cel mai nedrept øi 
mai pasionat nu le°ar recunoaøte. Câfliva oameni de bine øi de ispravæ øi°au 
fæcut datoria. Ministrul de Externe a declarat acum în urmæ cæ situaflia 
noastræ în afaræ e asiguratæ øi de ce nu l°am crede? 
 Iatæ însæ cæ în ultimul timp asistæm la negociaflii øi hotærâri despre 
România, care se iau în afaræ de România øi de alflii decât factorii oficiali. 
 Trec peste vizita pe care un fost preøedinte de Consiliu1, în rebeliune 
faflæ de partidul sæu, a fæcut°o, în Franfla, dlui Titulescu, om de stat, oricât 
de valoros, dar pentru moment în disponibilitate. Oricine e liber sæ învefle 
franfluzeøte unde vrea øi sæ ia øi lecflii de diplomaflie de la cine vrea sæ°øi batæ 
capul cu dânsul. 
 Dar d. Titulescu, înconjurat de o întreagæ suitæ de diplomafli ro
mâni, tot în disponibilitate, merge sæ întâlneascæ pe d. Litvinov, care, 
nefiind în disponibilitate, a uitat cæ România are un guvern. Discuflii cu 
examinare de acte au loc øi se iau un fel de deciziuni, pe baza – øi oarecum 
în numele – desigur numai a geamantanelor reciproce. 
 Care e sensul acestui „secret“ proclamat prin trompetele a zeci de 
gazete? 
 Cæ d. Litvinov vrea sæ ne impuie o politicæ a sa printr°un om al sæu? 
 Cu toatæ hotærârea o refuzæm!

N. Iorga, Vrem sæ øtim cine conduce, în „Neamul Românesc“, 5 iunie 1937; vezi øi 
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. 118, pp. 979–980; George G. Potra, Nicolae 
Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2011, doc. nr. 85, p. 238.
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NOTE

1 Iuliu Maniu.

N. Iorga

Un om care se fixeazæ

Primit la garæ de cetæfleni a cæror culoare politicæ era uøor de 
recunoscut, d. N. Titulescu a deschis în casa sa, de mult timp pæræsitæ, de 
la Øosea, acel birou central de care, cu caracterul periferic al dlui Iuliu 
Maniu, era lipsit Partidul Naflional°fiærænesc.

D°Sa aratæ intenflia de a intra în luptele politice, de a participa la o 
campanie electoralæ de a lucra alæturi de Garda de Fier, pe care o credea 
odinioaræ hotærâtæ sæ°l suprime øi°øi luase toate mæsurile de apærare øi de a 
reprezenta un curent de politicæ externæ care totuøi îl aøazæ la antipodul 
nofliunilor predicate de aceastæ asociaflie de tineri.

Trebuie sæ ne bucuræm de aceastæ hotærâre.
D. Titulescu abdicæ astfel de la toate echivocurile øi de la toate 

avantagiile unei situaflii „naflionale“, mai presus de toate partidele øi de la 
dreptul de a se servi de ele pe rând.1

Naflional°flærænist, în fafla în care aceastæ nofliune cuprinde în acelaøi 
timp credinfla faflæ de Franfla øi alianfla cu hitlerismul, D°Sa va face dovada 
øi acelor calitæfli de extremæ dibæcie, mai presus de orice crez, care i°a fæcut 
faima.

Dar cel puflin ca domiciliu politic vom øti unde sæ°l gæsim.

N. Iorga, Un om care se fixeazæ, în „Neamul Românesc“, 1 decembrie 1937; vezi øi 
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. 275, pp. 1 287–1 288; George G. Potra, Nicolae 
Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2011, doc. nr. 87, p. 240.
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NOTE

1 Faptul cæ Partidul Naflional°fiærænesc a încheiat un „pact de neagresiune“ cu Garda de Fier, 
faptul cæ Nicolae Titulescu a candidat pe listele Partidului Naflional°fiærænesc nu poate susfline, 
în niciun fel, afirmaflia øi reproøul cæ fostul ministru de Externe ar fi dorit øi ar fi candidat alæturi 
de partidele øi grupærile de extrema dreaptæ.

N. Iorga

Un om de curaj: d. N. Titulescu

Cine ar crede°o? D. N. Titulescu, genialul diplomat, pentru noi øi 
pentru întreaga Europæ este un om de curaj.

Nu curajul vulgar ce s°ar cere pentru a sta în fafla misticei grupæri 
care i°ar fi hotærât cândva pieirea fizicæ øi care°l fline încæ sub o înfricoøætoare 
excomunicaflie. De aceastæ parte, de altfel, D°Sa, dupæ lunga øi lucida 
declaraflie din „Universul“, se crede asigurat prin scuzele ce prezintæ, prin 
rugæmintea de a fi cruflat, la Slatina, unde candideazæ, ca øi oriunde aiurea.

Ci curajul, marele curaj – decât care nu poate fi unul mai mare – e 
acela de a spune lucruri neadeværate [ø.a.].

Prieten al dlui Mussolini? Ajutætor al Italiei? Dar eu væd pe ministrul 
de Externe din momentul cel mai greu al ræzboiului abisinian aøezat de Sf. 
Nicolae pe canapeaua odæii mele de primire øi refuzând cu îndærætnicie sæ 
calce sfântul crez al sancfliunilor pe care le iubea atâta, ca sæ dea armatei ita
liene mæcar un bidon de benzinæ. Adversar al trecerii ruøilor pe la noi? Aceasta 
numai pentru cæ s°ar fi prevæzut o înøtiinflare cætre guvernul român?

Nu, d. N. Titulescu e cel mai curajos om din România, cum, se 
øtie, D°Sa este øi cel mai sensibil.

N. Iorga, Un om de curaj: d. N. Titulescu, în „Neamul Românesc“, 14 decembrie 
1937; vezi øi 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. 311, p. 1 357; George G. Potra, 
Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2011, doc. nr. 89, pp. 241–242.



293

N. Iorga

Destæinuirile dlui Titulescu

Se øtia de mult cæ pentru fostul ministru de Externe al României 
diplomaflia nu era o artæ de mare prudenflæ øi de mijloace adesea tæinuite, 
ci prilejul unor exibiflii personale permanente, orice prilej fiind bun pentru 
un discurs difuzat apoi în cele patru colfluri ale lumii.

Procesul putea fi pierdut; esenflialul era sæ se audæ avocatul.
Acela care oferæ pactul de neagresiune aprigilor adversari ai sæi avea 

însæ – lucru de mirare! – câteva secrete pe care nu le strigase în auzul 
omului de pe stradæ.

Le dæ drumul astæzi.
Unul e propunerea repetatæ cætre Germania de a încheia cu noi, 

care, særmanii, habar n°aveam, nu øtiu ce „pact de asistenflæ reciprocæ“.1

Deci omul care øi azi, prin guri prietene bine nutrite cândva cu 
banul nostru, face sæ se spuie la Paris cæ un singur român iubeøte øi ajutæ 
Franfla, ceilalfli fiind hitleriøti fæfliøi sau mascafli, omul care dædea ruøilor 
dreptul de a trece pe la noi, cu condiflia sæ lase o carte de vizitæ, acelaøi om 
era gata sæ fraternizeze cu aceia care n°au recunoscut hotarele noastre.

Ce inimæ largæ are d. Titulescu øi de ce iubiri ambigue era plin!

N. Iorga, Destæinuirile dlui Titulescu, în „Neamul Românesc“, 16 decembrie 1937; 
vezi øi 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. 326, p. 1 375; George G. Potra, 
Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2011, doc. nr. 90, pp. 242–243.

NOTE

1 Controversele continuæ sæ existe. Nu este mai puflin adeværat cæ sunt indicii – de netrecut 
cu vederea – care confirmæ cæ Nicolae Titulescu a avut în vedere elaborarea øi semnarea con
comitentæ (sau cvasiconcomitentæ) a unor pacte de asistenflæ mutualæ cu Uniunea Sovieticæ øi 
Germania. La 14 aprilie 1937, Victor Bædulescu, subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor 
Stræine, solicitæ lui Nicolae Petrescu°Comnen, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
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României la Berlin, informaflii cu privire la eventualele demersuri fæcute în vederea unei vizite a 
lui Nicolae Titulescu la Berlin. Câteva zile mai târziu, la 20 aprilie 1937, Nicolae Petrescu°Comnen 
retransmite Centralei Ministerului Afacerilor Stræine textul telegramei ce°i fusese adresatæ de 
Nicolae Titulescu la 27 iulie 1935, privind disponibilitatea României de a încheia pacte de 
asistenflæ mutualæ cu URSS øi Germania – cf. 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. 42 øi 48, pp. 767–768 øi 781–782.

N. Iorga

Un proces inutil

D. Nicolae Titulescu, vechi diplomat øi „ministru timp de douæzeci 
de ani“, flipæ øi „dæ cu bastonul“ într°un guvern „ilegal“, care a comis o 
„minciunæ colectivæ“, øi d. Titulescu, prietenul Italiei, dar partizan al sanc
fliunilor cu refuz de benzinæ, are tot dreptul a o înfiera.

Cred cæ dupæ o lovituræ aøa de „dulapicæ“ nu va mai fi discuflie.
Dar unele observaflii ni le putem îngædui pentru a se învedera cæ 

atâtea flipete stridente øi atâta prozæ de o calitate neaøteptat de inferioaræ au 
fost inutile.

În adevær, orice guvern are dreptul sæ ia mæsuri contra unor Asociaflii 
secrete, legate cu juræmint øi întrebuinflând violenfla. Guvernul prezidat de 
mine a interzis o asociaflie de respectabili ofifleri în rezervæ pentru atitudinea 
faflæ de Coroanæ.

Al doilea, un Consiliu de Miniøtri nu e o adunare legatæ de principiul 
majoritæflii. Dacæ nu°i place unui ministru hotærârea ce se ia, n°are decât sæ 
demisioneze. Dar d. Titulescu n°a demisionat.

Atunci, de ce atâta vorbæ de clacæ, mai ales când alegætorii de la 
Slatina aøteaptæ cu atâta neræbdare pe candidatul popular?

N. Iorga, Un proces inutil, în „Neamul Românesc“, 18 decembrie 1937; vezi øi 
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. 349, p. 1 428; George G. Potra, Nicolae Iorga–
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Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, 
doc. nr. 91, pp. 243–244.

N. Iorga

O lecflie de diplomaflie

Diplomaflia e grea øi delicata artæ care cere uitare de sine, evitarea 
luminilor tari øi a sunetelor de gong, a luminilor electrice proiectate violent 
asupra actorului pentru a°i da o expresie pe care cu mijloacele sale fireøti 
n°o poate gæsi. Ea presupune tæcere øi øoaptæ, umbræ øi întuneric. Aøa se 
hotæræøte acfliunea statelor øi se pregæteøte soarta nafliunilor.

Aøa am învæflat, aøa am væzut noi pe vremuri. Dar cât de repede se 
schimbæ lucrurile. Diplomatul e altceva: e un neræbdætor, un pripit, un 
agitat. La orice atingere a electricitæflii din aerul politic, el are træsæturi 
[tresæriri – n.n. G.G.P.] galvanice ca ale muøchilor de broascæ. Secretele 
care°i sunt încredinflate, el le strigæ, le strigæ în momentul când orice pagubæ 
ar face flærii lui îi vin de folos pentru o satisfacflie personalæ.

Aceastæ lecflie de diplomaflie ne°a dat°o d. Nicolae Titulescu.
De când e la Bucureøti unde a venit ca sæ°l urmeze Maidanul 

Dulapului ce foc de artificii al destæinuirilor, ce orbitoare luminæ, de zi øi 
de noapte, la rampæ øi mai ales ce zgomot al stræchinilor pe care le sfarmæ 
cælcând necæjit pasul greoi al diplomatului de eræ nouæ!

Sau poate lecflia de diplomaflie nu trebuie urmatæ, ci o altæ lecflie? Sæ 
nu facem dintr°un avocat cu temperament un diplomat în serviciul flærii.

N. Iorga, O lecflie de diplomaflie, în „Neamul Românesc“, 20 decembrie 1937; vezi 
øi 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. 356, pp. 1 435–1 436; George G. Potra, Nicolae 
Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2011, doc. nr. 92, pp. 244–245.
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N. Iorga

D. Titulescu øi literatura

Am cetit cuvântarea cu care d. Nicolae Titulescu onoreazæ pe flærani 
øi flæræniøtii mai mult sau mai puflin naflionali, care erau rugafli sæ°l voteze 
ca deputat, øi o întrebare, pentru care, cu toate silinflele mele, nu pot gæsi 
niciun ræspuns, mæ chinuieøte.

Iat°o:
Poate oare un om care a fæcut o Universitate, care a ajuns sæ fie 

profesor de Universitate, fie øi cu o absenflæ de vreo douæzeci de ani, deter
minatæ de cerinflele inexorabile ale patriei, poate un cetitor asiduu de gazete, 
reviste øi cærfli franceze, poate un vorbitor în douæ limbi, de a cærui eloc
venflæ au ræsunat continentele, poate sæ fie aøa de inferior ca literaturæ?

Fiindcæ rostirile dlui Titulescu cætre a sa Slatinæ sunt de un ridicul 
desævârøit sau, ca sæ vorbim ca D°Sa, perfect „rizibile“.

„Mæ regæsesc pe pæmântul stræmoøesc din judeflul Olt…
În judeflul vostru m°am cæsætorit cu o fiicæ a Oltului…
Am fost prietenul flæranului de pretutindeni…
Sub dudul din curtea stræmoøeascæ am împærflit dreptatea printre 

voi…
Orice vot ce nu l°afli dat listei noastre este un vot dat contra 

flærii…
Cine se opune mie?…“
I°am dat în public explicaflii care cred cæ nu pot decât sæ dea depline 

satisfacflii.
S°a gândit oare Caragiale cæ modestul sæu Caflavencu va putea 

ajunge ministru de Externe øi mare European øi va vorbi, de mult curaj ce 
are, ca d. Titulescu, cu patefonul în cæruflæ prin sate?

N. Iorga, D. Titulescu øi literatura, în „Neamul Românesc“, 23 decembrie 1937; 
vezi øi Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decem
brie 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. 360, p. 1 441; George G. Potra, 
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Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2011, doc. nr. 93, pp. 245–246.

Mihail Ispasiu

„Este o mare satisfacflie pentru mine faptul cæ mæ bucur de aten
fliunea dvs.“

Ministerul Afacerilor Stræine
Direcfliunea Fondurilor øi Contabilitæflii
 
 Mult stimate domnule ministru,  
 În aceste momente, când cestiuni importante privind interesele 
statului væ preocupæ, îmi permit a væ trimite câteva rânduri, cæutând 
prefliosul dvs. cuvânt bun.

Am fost foarte mulflæmit când am aflat de buna dvs. dispoziflie øi cæ 
v°afli gæsit odihna în liniøte la Lido. Speram sæ am ocazia a væ vedea acolo, 
dar împrejurærile nu au voit°o, chemându°væ în altæ parte. 

Cæ væ gândifli la mine, din când în când, o øtiu, mi°o spun cei ce au 
fost în contact cu dvs. Este o mare satisfacflie pentru mine faptul cæ mæ 
bucur de atenfliunea dvs.

Sunt însæ foarte mâhnit, cæci pe fiecare zi aflu cæ din diferite tabere 
se duce lupta contra mea. Cauza pare cæ stæ în felul cum înfleleg a°mi face 
serviciul. Sunt unele momente când mæ gândesc cæ poate este mai bine sæ 
fie cineva leneø, tembel, sæ închidæ ochii la toate, ca tofli sæ fie mulflæmifli øi 
sæ nu mai am neplæceri. Dar soarta nu m°a fæcut din aøa stofæ. De la Paøte 
încoace de când am avut incidentul cu Constantinidi1, despre care v°am 
scris, aceastæ canalie nu a cruflat nimic spre a se ræzbuna.

Am fost acuzat cæ sunt omul liberalilor, cæ tot ce se petrece bæneøte 
aci eu o spun lor øi cæ puternicii de astæzi nu pot face nimic în Minister din 
cauza mea, care dictez în toate. Nu mai departe de acum 3 zile, cu ocaziunea 
înmormântærii mamei2 dlui prim°ministru3, un deputat ardelean, dintre 
cei cu mare trecere, al cærui nume însæ nu l°am putut afla, a avut o filipicæ 
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la adresa mea în sensul arætat mai sus, din fericire pentru mine, în fafla unui 
coleg de liceu øi bun prieten al meu, vicepreøedinte al Camerei, care, dupæ 
ce a ascultat toate acuzele, a restabilit adeværul. Acum câteva zile, o scenæ 
identicæ din partea unor deputafli flæræniøti. Væ închipuifli care este starea 
mea sufleteascæ, øtiind cu câtæ râvnæ am luptat sæ°mi servesc pe cei ce mi°au 
acordat încrederea øi a apæra cu umilele mele puteri banul statului øi væd 
care este ræsplata. 

Deøi cele ce scriu pentru dvs. poate sunt plicticoase, totuøi gæsesc cæ 
este cea mai nemeritæ ocazie de a recurge la sprijinul dvs., rugându°væ ca, 
profitând de prezenfla dlui ministru Mironescu4 la Haga, sæ stæruifli a°l 
asigura încæ o datæ cine sunt øi cæ insinuærile contra mea nu°øi au rostul. 

Nu mæ pot plânge de încrederea dlui ministru Mironescu, dar øtiu 
cum câinii de aci îl preseazæ øi øtiu încæ cum D°Sa niciodatæ nu va cælca 
peste o dorinflæ a dvs. 

Væ rog sæ mæ iertafli dacæ øi de astæ datæ am recurs la dvs., dar am 
fost mult încurajat de frumoasele cuvinte ce afli avut pentru mine faflæ de 
cei cu care afli venit în contact øi sper cæ°mi va fi de mare prefl noua dvs. 
intervenflie.

Væ rog transmitefli omagii respectuoase doamnei Titulescu.
Væ urez succes la Haga5, sænætate, øi doresc a væ revedea, ceea ce sper 

cæ se va realiza cel puflin în toamna asta. 
Cu tot devotamentul 

(ss) M. Ispasiu

Bucureøti
3 august [1]929

Scrisoare, Bucureøti, 3 august 1929, Mihail Ispasiu, director al Direcfliei Fondurilor 
øi Contabilitæflii din Ministerul Afacerilor Stræine, 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. Corespon
denflæ, 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. 266, 
pp. 907–908.
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NOTE

1 Noti Constantinidi (1890–1957). Diplomat român. Studii de drept la Bucureøti øi Roma. 
A fæcut parte, ca expert, din delegaflia condusæ de Ion I.C. Brætianu la Conferinfla de Pace de la 
Paris. A participat la organizarea øi conducerea biroului de la Paris al oficioasei agenflii de presæ 
„Rador“, fondatæ în 1921 cu sprijinul moral øi material al Ministerului Afacerilor Stræine. Misiuni 
diplomatice la Berlin (1929–1937); Roma (1937–1938); Helsinki (1941–1942). Secretar de 
legaflie cls. II (1921); secretar de legaflie cls. I (1931); consilier de legaflie (1937); ministru 
plenipotenfliar cls. II (1941), ministru plenipotenfliar cls. I (1946). În cadrul Centralei, a func
flionat la Direcflia Politicæ Juridicæ; Direcflia Presei øi Informafliilor; Direcflia Economicæ; Direcflia 
Consularæ; Comisia de Studii a Ministerului Afacerilor Stræine; Serviciul conserværii øi expedierii 
tratatelor; Comisia de propuneri pentru numiri, înaintæri øi transferuri; Consiliul de acordare, 
control øi recomandare al Ministerului Afacerilor Stræine; Comisia pentru studiul problemelor 
pæcii ø.a. Pensionat, prin „comprimarea“ funcfliei, la 17 noiembrie 1947, alæturi de 160 diplomafli 
de carieræ øi funcflionari ai Ministerului Afacerilor Stræine..

2 Clara Maniu.
3 Iuliu Maniu.
4 Gheorghe Gh. Mironescu. Ministru al Afacerilor Stræine.
5 Între 6–31 august 1929, s°a desfæøurat la Haga prima fazæ a Conferinflei internaflionale care 

a dezbætut problema reparafliilor øi cererea Germaniei privind evacuarea Renaniei.

Leon Kalustian

„M°a pus sæ°mi scriu articolul despre conferinfla lui“

8 iunie 1936
Îmi povesteøte Kalustian.
Mæ luase Titulescu cu el la Berlin ca sæ fac dæri de seamæ la Bucureøti 

despre conferinfla lui acolo. A fost destul de proastæ, lume aøa øi aøa. Era 
datæ sub auspiciile Asociafliei pentru Liga Nafliunilor sau aøa ceva. Se 
intitula Dinamica pæcii. Dupæ asta, banchet la Legaflie (din fondurile 
Legafliei, evi dent). Câte un vag reprezentant al oficialitæflii øi, printre ei, 
dna Stresemann.

Înainte de a se sfârøi banchetul, Titulescu s°a sculat de la masæ øi a 
venit la mine: „Hai mæ! Dæ°i în mæ°sa pe æøtia! Hai…“ Ne°am dus la hotel 
øi acolo m°a pus sæ°mi scriu articolul despre conferinfla lui. Eu scriu titlul: 
Conferinfla dlui Nicolae Titulescu. El: „Mæ eøti bæiat deøtept… Ce°i aia 
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«conferinfla»…? Pune «Strælucita conferinflæ…»“. Eu: „Asearæ, în fafla unui 
numeros public“. El: „Ce°i aia, mæ «numeros public»? Pune «în fafla unei 
asistenfle numeroase øi distinse, printre care figurau dnii Stresemann, 
Brüning», pune°i pe tofli, dæ°i în mæ°sa“.

Camil Petrescu, Note zilnice, 8 iunie 1936, prefaflæ, text stabilit, note, cronologie øi 
indice de nume Florica Ichim, Editura Gramar, Bucureøti, 2003, pp. 85–86.

Leon Kalustian

„Titulescofobii au pornit hora calomniilor øi°øi flipæ neputinfla 
øi nevropærile din rærunchi“

 Aøadar, Nicolae Titulescu nu mai are dreptul sæ facæ politicæ. 
Hotærârea asta draconicæ a fost luatæ de°un sahendrin de politicaøtri de pe 
malurile Dâmboviflei, candidafli – se vede treaba – la postul de cancelar al 
flærii noastre, pe care°l væd ameninflat, fiindcæ Nicolae Titulescu a plecat de 
la Cap Martin la Paris øi de la Paris la Londra… Este cea mai proaspætæ øi 
mai neghioabæ øi mai monumentalæ aberaflie pe care am întâlnit°o pe 
plaiurile româneøti, în vremea din urmæ. Câteva cælimæri care scuipæ, ele
gant, veninul, în absenfla adversarului – øi numai atunci – nu mai prididesc, 
prezentându°l pe Nicolae Titulescu ca pe un duøman al nafliei acesteia pe 
care – nici mai mult, nici mai puflin – ar vrea s°o desfiinfleze øi s°o øteargæ 
de pe harta lumii. Evident, citind asemenea stupiditæfli, ar trebui sæ ne 
umple râsul. E, poate, unica replicæ ce se poate da. Sæ râzi. Dar, vedefli, e 
aici ceva mai grav øi mai serios. Aceia care se cæznesc sæ°l prezinte pe Nicolae 
Titulescu ca pe un vândut altor interese decât cele româneøti, n°o fac 
pentru cæ, în adevær, cred în ceea ce susflin, nu sævârøesc erezia asta grosolanæ 
øi abjectæ cu sinceritate, pentru cæ atuncea ar mai încæpea o scuzæ, o 
justificare. Ci, pur øi simplu, din patimæ øi din rea°credinflæ încearcæ sæ 
mistifice spiritul public, sæ mæsluiascæ realitæflile, sæ triøeze cu adeværurile 
simple øi luminoase. Øi titulescofobii au pornit hora calomniilor øi°øi flipæ 
neputinfla øi nevropærile din rærunchi. Titulescu sæ nu se mai amestece în 
politicæ. Titulescu sæ stea liniøtit sau sæ se exileze la Polul Nord… Aøa 
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græiesc politicaøtrii de pe malurile Dâmboviflei. De ce? Pentru cæ Nicolae 
Titulescu øi°a permis sæ aibæ unele întrevederi în stræinætate cu factori 
determinanfli în viafla internaflionalæ, færæ sæ cearæ voie, pentru asta, câtorva 
politicieni din flaræ, acrifli de insuccese, vinefli de impotenflæ, cariafli de 
invidie. Ca øi cum d. Vaida, sau d. Goga, sau d. George Brætianu ar trebui 
sæ aibæ, în prealabil, aprobarea dlui Titulescu ca sæ întreprindæ ceva sau sæ 
întâlneascæ pe cineva. Este ridicol, nu°i aøa? Øi a se tægædui dreptul lui 
Nicolae Titulescu de°a vedea pe aceia alæturi de care a lucrat øi activat, este 
mai mult decât ridicol: este o uluitoare imbecilitate. 
 Cum adicæ? Nicolae Titulescu trebuie sæ asculte de ordinele øi 
sugestiile câtorva nætæræi care se burzuluiesc când vor øi cum vor? Omul 
øi°a încheiat cariera politicæ? Øi pentru ce? Nu cumva fiindcæ a prevæzut cæ 
de la Milano se va striga „dreptate pentru Ungaria mutilatæ“ øi nu vorbe de 
prietenie pentru flara noastræ? Sæ restabilim deci verdictul. Sæ nu°l læsæm 
fardat de obsedaflii pizmelor incurabile øi de misticii relei°credinfle. E sin
gurul bine care se poate face poporului acestuia, care vrea sæ øtie – are 
dreptul sæ øtie – pentru ce conspiraflia asta antititulescianæ?

L. Kalustian

Leon Kalustian, Pentru ce?, în „Lumea“, 11 iunie 1937; AMAE, fond 71, 1920–
1944, România, Presæ, 1937, vol. 427; apud Nicolae Titulescu, Opera poli
tico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum îngri
jit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana 
Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. 
nr. 140, pp. 1 037–1 038.

Leon Kalustian

Testamentul lui Nicolae Titulescu

L°am væzut, pentru cea din urmæ oaræ, pe Nicolae Titulescu, la 
Paris, cætre finele lui martie 1940.

S°au împlinit de°atunci patru decenii øi cred cæ sunt dintre rarii 
supraviefluitori – poate chiar sæ nu mai fie nimeni – care sæ fi avut contact 
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cu el în situaflia datæ, cu cel de°al doilea ræzboi declanøat øi cu starea sænætæflii 
lui atât de precaræ.

De altfel, în 1966 – solicitat de bunul øi stabilul meu prieten Ilie 
Purcaru – am fæcut pentru „Ramuri“ de la Craiova un ciclu de articole 
evocându°i portretul, marile lui însuøiri, excepflionalele sale daruri, com
ponentele°i psihice øi mentale, prestigiul personalitæflii lui covârøitoare, ca 
øi împrejurærile øi discufliile purtate înainte de a mæ reîntoarce în flaræ.

Nu le mai repet.
Mai apoi – relativ recent – în cadrul excelentelor emisiuni realizate 

de Aristide Buhoiu sub genericul „Drumuri europene“, care ar trebui re
luate spre câøtigul øi interesul telespectatorilor, am încheiat serialul care îi 
fusese dedicat ca sæ°i reactualizeze strædaniile, militantismul pacifist øi 
armo niile gândirii umaniste, pilduitoarea sa consecvenflæ cu intransigen
flele ei morale, într°un cuvânt, amintirea. Øi mai e nevoie sæ aræt ce a sem
nificat Nicolae Titulescu, ca om øi ca român, în contextul circumstanflelor 
politice øi sociale, naflionale øi internaflionale, dintre cele douæ conflagraflii 
mondiale?

Hotærât – nu. Sunt toate øtiute în linii mari øi de tinerii pasionafli sæ 
interogheze trecutul.

L°am gæsit marcat vizibil øi extenuat de maladie, cu o altæ paloare 
decât aceea nativæ care îi era caracteristicæ, evoluatæ spre o tentæ mai vineflie, 
dar de o luciditate øi de o fosforescenflæ în judecæfli ca în vremurile lui cele 
mai bune.

Era îngrijorat de destinul flærii noastre pe care îl solidariza cu acela 
al Europei. Era conøtient cæ nu mai poate rezista mult fizic øi cæ vâsleøte în 
apele amurgului. Øi era încrezætor cæ peste sacrificii enorme de sânge, peste 
cumplite suferinfli, dezastre øi ruini – cum n°au mai fost sortite omenirii sæ 
le îndure – vor birui în cele din urmæ Dreptul øi Dreptatea.

Dupæ mai puflin de douæ luni øi jumætate de la data întrevederii, 
Franfla capitula, iar Nicolae Titulescu va trece în zona neocupatæ øi se va 
stabili la Cannes, unde se va stinge din viaflæ la 17 martie 1941 – se næscuse 
la 4 martie 1882, vechiul stil calendaristic – ceea ce corespunde exact cu 
ziua în care împlinise 59 de ani.
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Sunt obligat totuøi sæ reîmprospætez câteva detalii care consider cæ 
nu vor prisosi niciodatæ, oricât de des le°am repeta.

Fascismul øi hitlerismul – gemene progenituri ale ræului, ale întu
nericului, ale despotismului øi ale crimei – gæsiseræ în el un adversar dârz øi 
neînduplecat, cu care nu era cu putinflæ nicio înøelæciune, nicio abilitate 
øi nicio tranzacflie. Le cunoøtea metodele, intenfliile, etica – sau mai bine 
spus absenfla oricærei etici – øi atât pentru Roma lui Mussolini, cât øi pentru 
Berlinul lui Hitler se punea cu stringenflæ înlæturarea din viafla internaflio
nalæ a acestui obstacol capabil sæ le zædærniceascæ planuri, sæ le demaøte 
ascunse calcule, sæ denunfle voluptæfli de hegemonie, ambiflii de revanøe øi 
de cuceriri, de exploatare øi de înrobire. Øi Nicolae Titulescu, de pe pozifliile 
bunului simfl øi ale justifliei, ale civilizafliei øi ale rafliunii, o fæcea constant øi 
activ, cu strælucire øi neoboseli. Dar vântul sufla în pânzele nebuniei øi 
am væzut în epocæ, nu numai la noi, ci între oamenii de stat ai Marilor 
Puteri cu grele ræspunderi, gestul îngenuncherii înaintea îndræznelilor, 
simulând surzenii la obræznicii øi ameninflæri, tæcând la revendicæri halu
cinante øi la aberaflii.

Sorocul sosise. Octavian Goga, pe care generaflia mea l°a iubit øi 
admirat pentru toate harurile lui de spirit øi de merit, se asociazæ politiceøte 
cu A.C. Cuza – øi a fost pæcatul sæu de neiertat; øi întorcându°se de la 
Berlin, unde fusese primit de øeful nazismului ca sæ°i devinæ mesager, îi 
comunicæ lui Carol II dorinfla acestuia de a se dispensa de prezenfla øi oficiile 
lui Titulescu, ca un prim semn cæ România se orienteazæ realist, într°o 
nouæ ordine europeanæ. Era la începutul lui august 1936 øi era cea dintâi 
concesie majoræ pe care Carol II o fæcea lui Hitler. Pæienjeniøul camarilei 
regale începe sæ acflioneze øi ieftina parodie se consumæ într°un regizorat 
derizoriu øi grotesc, la 29 august 1936: Gh. Tætæræscu, preøedintele Consi
liului de Miniøtri, prezintæ Regelui demisia Cabinetului, ca tot el sæ fie 
însærcinat sæ°l reconstituie, în aceeaøi compoziflie pe care o avusese, cu o 
singuræ dar esenflialæ modificare: în locul lui Titulescu devine ministru de 
Externe, Victor Antonescu, un personaj neutral, øters, mimetic, færæ relief 
øi færæ individualitate. Scopul fusese atins øi de aici încolo începe o altæ eræ.

Nicolae Titulescu, aflat la Cap°Martin, în sudul Franflei, ia cu
noøtinflæ cæ a fost înlocuit din ziare øi de atunci activitatea lui politicæ 
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oficialæ pe plan intern øi extern înceteazæ; iar câteva sæptæmâni mai târziu 
îi va spune drului N. Lupu, cu care se va întâlni la Paris, aburit poate de o 
undæ de melancolie øi de regret: „M°au alungat ca pe un servitor netrebnic. 
Dar sæ fie mæcar bine flærii“.

Øi flærii nu i°a fost bine øi aøa a pornit lungul cortegiu al obidelor øi 
al crucificærilor româneøti.

În patru ani, istoricele noastre drepturi erau brutal nesocotite, 
tratatele care le consfinfliseræ repudiate, teritorii dezmembrate sub pre
textul rectificærilor de frontieræ, iar absurdul revizionism al magnaflilor 
horthyøti satisfæcut prin politica de dictat. Øi cu asta revin la testamentul 
lui Titulescu.

Am mai scris despre el. Am vorbit øi în fafla micului ecran.
Când mæ înapoiam la Bucureøti aduceam cu mine trei plicuri cu un 

text identic, cætre trei persoane diferite. Unul adresat lui Iuliu Maniu, altul 
lui Ion Mihalache øi un al treilea fidelului sæu Savel Rædulescu. Le°am 
înmânat destinatarilor. Ele conflineau testamentul olograf al lui Nicolae 
Titulescu prin care îøi exprima dorinfla expresæ ca dupæ moartea lui øi dupæ 
ce pacea se va instaura din nou în lume, sæ fie adus în flaræ øi înhumat la 
Braøov, fiindcæ Braøovul – mærturisea el – simboliza imaginea pregnantæ a 
tuturor luptelor purtate, pentru fireøtile drepturi româneøti.

Cum sæ pornim sæ°i împlinim vrerea? La ce uøi trebuie sæ batem? 
Care e drumul de parcurs? Øi cine nu poate înflelege cæ un mare român øi 
un înfocat patriot cum a fost Nicolae Titulescu, care a øtiut sæ facæ din 
ambele nofliuni o sacralitate, a voit sæ°øi aibæ patul somnului færæ de sfârøit 
în buna øi stræbuna glie româneascæ?

L. Kalustian, Testamentul lui Nicolae Titulescu, în Simple note, Editura Eminescu, 
Bucureøti, 1980, pp. 121–124.
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Leon Kalustian

„Partidul meu de azi se cheamæ: România!“

L°am væzut pe Nicolae Titulescu, ultima datæ, la Paris, în primævara 
anului 1940. Cred cæ sunt, dintre românii care se întorceau în flaræ, printre 
ultimii care l°au cercetat în perioada aceea, fiindcæ, la mai puflin de douæ 
luni dupæ aceastæ vizitæ, cenuøiile trupe ale armatelor naziste, cælcând 
neutralitatea Belgiei, aveau sæ invadeze Franfla1; øi ceea ce a urmat se øtie 
prea bine, pentru a nu mai fi nevoie sæ insistæm aici.

Nicolae Titulescu era grav bolnav. Medicii opinaseræ cæ niciun 
miracol nu°l poate salva. În cercurile gazetæreøti øi în lumea politicæ din 
capitala Franflei, care°øi culcaseræ liniøtea øi nepæsarea pe cazematele de 
beton øi de fier ale liniei Maginot2, mai era încæ loc pentru cancanuri øi 
zvonuri, pentru legende privitoare la aceastæ ilustræ figuræ a pæcii europene 
care purta un nume românesc.

Bine urzite, dibaci ticluite – o spun de la început færæ înconjur – 
acele zvonuri mi°au dat, la ideea revederii cu Nicolae Titulescu, o nestæ
pânitæ emoflie, un soi de trac, ca al actorului, la premieræ.

L°am gæsit la Hotel Ritz, în camera lui, stând într°un fotoliu, 
îmbræcat într°un halat gros, cæptuøit, ca o øubæ, cu un fular de lânæ petrecut 
în jurul gâtului, øi în picioare cu niøte încælflæri îmblænite, ca pâsla rii. 
Resimflea parcæ frigul reværsat asupra Continentului, iar peste toate frigul 
claustrærii.

Golit de iluzii, cu nædejdile pulverizate – seismul istoric næruise tot 
ceea ce, cu mistria în mânæ, Titulescu zidise cu migalæ – , el îøi conserva 
totuøi idealurile intacte, pæstrând încrederea cæ lumea, dupæ atâtea avataruri 
øi dezastre, se va întoarce la crezul pæcii, crezul lui Titulescu, øi°øi va gæsi 
pânæ la urmæ echilibrul øi tihna.

Era, în adevær, slæbit øi istovit de boalæ. Øi pærea, psihic, destræmat. 
Dar o combustiune nervoasæ, uimitoare – care°i era proprie øi pe care øi°o 
pæstrase – te fæcea sæ respingi ipoteza monstruoasæ cæ Titulescu este un 
condamnat. Lucid, judecata lui tæia, ca o lamæ, problemele în felii øi, 
despærflindu°mæ de el – dupæ cinci ore de discuflii – am avut impresia netæ 
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cæ mæ gæseam în fafla unui diagnostic eronat, cum de atâtea ori se poate 
întâmpla.

Mintea, de o scânteietoare mobilitate, îi funcfliona ca în vremurile 
bune øi mærturisesc cæ, pentru confortul meu interior, am fost înclinat sæ 
repudiez sentinfla øtiinflificæ, socotind°o aberativæ.

Totuøi, specialiøtii au avut dreptate.
Un an mai târziu, în martie 1941, pæræsit de prietenii care nu 

mai puteau ajunge pânæ la el øi uitat de oamenii dislocafli de vâltorile dramei 
pe care o træia Europa, Nicolae Titulescu avea sæ°øi încheie rosturile 
terestre – zbuciumul, suferinfla, dezamægirile – la Cannes, în zona neocupatæ 
a Franflei, unde se retræsese.

S°a împlinit de atunci un pætrar de veac. Nu intræ în preocuparea 
de faflæ intenflia unei comemoræri. Nici nu vreau sæ înmoi penifla în cerneala 
amintirilor, ca sæ evoc figura incandescentæ a acestui mare român øi mare 
diplomat care, în ræstimpul dintre cele douæ conflagraflii mondiale, a fost 
considerat – øi nu færæ dreptate – personalitatea centralæ a vieflii politice 
internaflionale. O voi face, poate, cu alt prilej, dorind ca viitorul biograf, 
care°i va reconstitui drumurile, activitatea øi existenfla, sæ aibæ la îndemânæ 
cât mai multe date øi atestæri menite sæ întregeascæ imaginea acestei 
complexe, tulburætoare øi paradoxale individualitæfli. (Øi fiindcæ s°a pus 
problema biografiei lui Nicolae Titulescu, sæ mi se îngæduie sæ întreb, în 
cadrul acestei paranteze, dacæ n°ar fi cazul ca cineva sæ se osteneascæ sæ 
strângæ într°un volum discursurile3 øi conferinflele lui, flinute în flaræ øi 
stræinætate, volum care ar sintetiza, unitar, credinfla øi lupta lui: credinfla cæ 
lumea trebuie eliberatæ de tiranii, de forfla brutalæ, de abuzuri, de opre
siune, de bun plac øi de spaime – øi lupta lui fanaticæ, purtatæ færæ preget, 
pentru pace øi colaborare internaflionalæ. Discursurile øi conferinflele 
acestea, admirabile în construcflia, substanfla øi dialectica lor, sunt øi astæzi – 
când omenirea tânjeøte, ca øi atunci, dupæ liniøte øi dupæ certitudine – de 
o stringentæ actualitate.

Redau, spre exemplificare, un gând al lui Nicolae Titulescu, din 
1929: „Înlæuntrul organizafliei actuale a comunitæflii internaflionale nu 
este loc pentru un suprastat. Acesta este înlocuit printr°o asociaflie liberæ, 
a unor state libere, cu obligafliunea de a se supune legilor fæcute de ele, în 
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virtutea propriilor lor suveranitæfli. Consecvent cu aceasta, dreptul inter
naflional apare astæzi nu ca un drept de subordonare – ci ca unul de 
coordonare, iar poziflia fiecærui stat faflæ cu celelalte state nu apare ca 
dependentæ, ci ca independentæ.“

Socotesc îndeajuns acest citat, cæruia i s°ar putea adæuga încæ multe 
de aceeaøi facturæ – unele mai semnificative decât altele øi toate de o 
pregnantæ valabilitate prezentæ – øi închid paranteza nædæjduind cæ în
demnul spre valorificarea moøtenirii de gândire øi strædanii læsatæ de 
Nicolae Titulescu va fi cât mai curând urmat de unul dintre talentaflii øi 
pasionaflii noøtri cercetætori.)

Nu vreau, aøadar, nici sæ°l comemorez, nici sæ°l evoc. Ci doar – 
fiindcæ circumstanflele sunt de aøa naturæ – sæ încerc a restabili, pe temei de 
documente, un adevær cunoscut nouæ, celor de bunæ°credinflæ, care træiam 
în miezul realitæflilor, dar neøtiut de marea masæ a românilor ce cædea pradæ 
uøoaræ în mâinile politicaøtrilor de odinioaræ, avizi de situaflii rentabile øi 
stæpânifli de interese tenebroase.

Inteligenfla, cultura, talentul, prestigiul lui Nicolae Titulescu îi 
deranja pe politicienii venali de atunci. Ræutatea øi ura, invidia øi calom
nia – negre surori gemene – porneau sæ acflioneze cu isterie pervertind øi 
desfigurând imaginea realæ øi prezentându°l pe Nicolae Titulescu nu ca pe 
un slujitor al flærii, cum era, ci ca pe un avocat al altor cauze.

Nu o datæ o asemenea infamie a apærut în presa acelei vremi, nu 
o datæ ea a fost ræcnitæ de la tribuna Parlamentului.

Jungla politicæ nu avea nicio reticenflæ øi nu crufla nimic. Nici nu°øi 
alegea armele. Mai mult de o impecabilæ rea°credinflæ, decât nætângæ, ea 
simula cæ nu înflelege politica lui Nicolae Titulescu, politica axatæ în 
integralitatea ei pe idei øi principii universal validate, øi se fæcea a nu înflelege 
cæ, dacæ Titulescu îøi impune ideea sau principiul în disputele internaflio
nale el consolideazæ, implicit, poziflia României, fæcând în numele unei flæri 
mici, o politicæ mare. Øi dacæ, atâta vreme cât a deflinut funcfliile oficiale, 
detractorii lui operau mai mult din umbræ øi cu oarecare precauflii, dupæ 
29 august 1936 (iatæ cæ s°au încheiat trei decenii), data demiterii lui din 
guvern, n°au mai avut niciun scrupul øi nicio pudoare, începând cu cei de 
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sus, din vârful piramidei guvernamentale, øi pânæ jos, la cel din urmæ 
trepæduø electoral.

Faptul, în sine, îøi are explicaflii clare: pe de o parte deosebirea dintre 
ei øi el era, din toate punctele de vedere, prea mare; pe de alta, un om cu 
remarcabilele lui însuøiri nu putea sæ nu fie solicitat de partidele politice, 
care, toate, se stræduiau sæ°l capteze în coteria respectivæ. Dar el n°a acceptat, 
neascultând de glasul seducætor al niciunei sirene.

Dupæ ucenicia fæcutæ, în tinerefle, în partidul conservator, lângæ 
Take Ionescu, cu care de altfel a avut destule contingenfle, øi dupæ un popas 
în guvernul Ionel Brætianu, la departamentul Externelor – færæ sæ devinæ, 
însæ, membru al partidului liberal – , el n°a mai aderat, cu toate insistenflele 
ce s°au depus, la niciun partid politic, niciodatæ4. S°a dedicat exclusiv 
politicii externe a flærii, domeniu de care s°a ocupat cu consecvenflæ pânæ la 
capætul vieflii. Dar despre toate acestea vorbesc, mai bine decât orice martor, 
documentele…

Recent, un prieten vechi, profesorul Petre Nistor, împætimit de 
dragostea pentru arhivisticæ øi documente, mi°a pus la dispoziflie douæ 
scrisori ale diplomatului nostru cætre avocatul øi magistratul Alexandru 
Suciu – fiu al doctorului Ion Suciu din Râmnicu Vâlcea, decedat øi el de 
mult – alæturi de care Nicolae Titulescu øi°a fæcut studiile juridice la Paris 
øi cu care a întreflinut tot timpul calde legæturi de prietenie.

Le reproducem în întregime, ele venind sæ confirme, postum, cæ 
Nicolae Titulescu n°a avut nicio clipæ altæ preocupare, în toatæ laborioasa 
øi variata lui activitate, decât aceea a oricærui mare øi luminat patriot: binele 
flærii lui.

12 mai 1926
Regina Hotel Nice

Iubite Alecule,
Scrisoarea ta m°a întristat øi m°a bucurat. M°a întristat sæ aflu cæ 

fetifla ta e bolnavæ. Dar nu trebuie sæ te sperii. Dacæ este ceva care se poate 
vindeca uøor azi, bineînfleles cu îngrijire, sunt boalele de plæmâni. Ar fi bine, 
dacæ eøti îngrijorat în aceastæ direcflie sæ duci fata la munte, desigur nu prea 
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sus, ca la St.°Moritz, ceea ce e bun pentru anemie, dar contraindicat dacæ ai 
boli de plæmâni, dar, undeva, peste o mie de metri. Se gæsesc la noi în flaræ 
multe localitæfli apropiate. Øi apoi: supraalimentare. Îngrijirea trebuie sæ fie 
însæ lungæ ca sæ dea roadele aøteptate. Øtiu cât flii tu øi soflia ta la copil ca sæ 
n°am cea mai micæ îndoialæ cæ vefli face tot ce trebuie.

A te alarma însæ prea mult ar fi o greøealæ. Crede°mæ, nu fli°o spun din 
simplæ prietenie, boli de felul acesta luate din vreme øi cum trebuie, nu sunt 
inamici invincibili.

M°a bucurat scrisoarea ta, dragæ Alecule, prin dovada ce°mi dæ, a 
neclintitei tale afecflii. Eu aø fi fost mai bine dacæ aveam o vreme bunæ. 
Închipuie°fli cæ am avut numai 8 zile cu soare øi restul frig øi apoi ploi torenfliale. 
Chiar acum când îfli scriu sunt cu focul în odaie – umblæ caloriferele peste tot, 
øi plouæ. Eu din oboselile acumulate mi°am tulburat complet funcflia nutritivæ. 
Nu mai mâncam deloc øi am pierdut în 3 luni, 15 kilograme. Am recâøtigat 
unul jumætate în primele zile aci øi atât. De câteva zile mænânc ceva mai 
bine, dar foarte puflin, cæci nu pot mai mult.

Doctorul îmi spune: repaus, repaus, repaus.
E uøor sæ o spui din guræ! Dar am atâtea pe cap încât, de fapt, în 

timpul aøa°zisului concediu medical, lucrez ca la Londra øi sub acelaøi cer 
ploios. Corespondenfla zilnicæ: cu aceiaøi, pe aceleaøi chestii ale flærii, cæci, când 
e o dificultate, englezii oficiali îmi scriu direct aci. Øi mæ gândesc la câte 
griji am avut de 3 ani de când sub o formæ sau alta, sunt, de fapt, în øir, 
ministru.

Øi câte în perspectivæ.
S°a complicat, cum nu pofli bænui, acfliunea de Stat øi relafliunile 

internaflionale.
Sæ nu uifli cæ eu am avut, peste Londra øi Geneva, øi fel de fel de chestii 

în afaræ de Anglia.
Totuøi, nu numai cæ nu mæ simt obosit, dar singurul lucru care mæ 

intereseazæ sunt chestiunile privind România, prea puflin cunoscute, deseori 
nedrept judecate øi întotdeauna gelozite de foøtii duømani.

Iatæ de ce, în special, m°a supærat pierderea greutæflii øi a apetitului, 
care fac pe doctor sæ spuie sæ mæ repauzez. Dacæ trebuie, voi face°o øi pe 



310

asta – dacæ ai øti ce greu îmi vine øi cât de mult calc regula – cu gândul cæ voi 
putea munci øi mai mult, pentru flaræ, dupæ!

Te las, dragæ Alecule, cu rugæmintea de a transmite doamnei Suciu 
amicifliile sofliei mele øi særutærile mele de mâini, fetiflei uræri de sænætate de la 
mine øi flie afecflia ce°fli port.

Titulescu

Iubite Alecule,5

Scrisorile tale îmi fac, întotdeauna, o nespusæ bucurie. Simt cæ vin din 
inimæ. Øi°i, aøa de rar, sæ simfli aøa ceva.

Mæ græbesc a°fli ræspunde cæ mæ mir de ce°mi scrii; cu nimeni, absolut 
cu nimeni, n°am pânæ azi niciun fel de înflelegere sau chiar numai raporturi 
de aøa fel. Încât sæ pot fi atribuit într°un partaj de politicæ internæ, unui 
partid sau altuia.

Partidul meu de azi se cheamæ: România!
Acesta înseamnæ cæ am ochii flintæ la anume scopuri mari, nu ochii 

flintæ la anume persoane, mai curând, ca la altele.
Voi simfli cinstit nevoia, într°o zi, în interesul unei cauze mari, sæ 

servesc România øi altfel; voi examina atunci situaflia.
Cu toatæ sinceritatea, nu væd azi de ce aø întrerupe lucrul rodnic la 

care m°am dedat aci øi care mai cere prezenfla unui om serios în slujba lui, 
încæ timp.

Pæstreazæ te rog pentru tine cele scrise. Mai øtii cæ aø regreta ca 
atitudinea mea sæ încurce atitudinea voastræ. Voi nu væ luafli dupæ mine. 
Facefli cum credefli cæ e mai bine.

Sæ fifli siguri cæ orice hotærâre afli lua, în ochii mei afecflia voastræ øi 
încrederea voastræ în mine va ræmâne întotdeauna întreagæ.

Særutæri de mâini Doamnei øi fræfleascæ iubire,
Nicu

Din nou intervin ca raportul de la Londra sæ soseascæ lui Neniøor.

L. Kalustian, Nicolae Titulescu: „Partidul meu de azi se cheamæ: România!“, în 
„Ramuri“, an III, nr. 12 (29), 15 noiembrie 1966, p. 15; Simple note, Editura 
Eminescu, Bucureøti, 1980, pp. 125–132.
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NOTE

1 La 10 mai 1940, armata germanæ invadeazæ Franfla.
2 André Maginot (1877–1932). Om politic francez. De mai multe ori ministru dupæ Primul 

Ræzboi Mondial. A promovat øi a obflinut adoptarea, la 4 iunie 1930, a legii privind construcflia 
sistemului de fortificaflii la frontiera de nord°est a flærii, cunoscut sub numele de Linia Maginot, 
care n°a putut juca în cel de°al Doilea Ræzboi Mondial rolul scontat.

3 Împlinirea a 25 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu a marcat o deschidere în acest 
sens, publicându°se cuvântæri, conferinfle, interviuri ale diplomatului român, nerealizându°se 
pânæ în prezent, din pæcate, editarea lor în totalitate. Cf. Nicolae Titulescu, Discursuri, studiu 
introductiv, texte alese øi adnotæri de Robert Deutsch, Editura Øtiinflificæ, Bucureøti, 1967, 621 
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.; 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, 727 p. Cu titlu alea
toriu, unele discursuri sau conferinfle inedite au fost publicate – sub semnætura subsemnatului – 
în „Magazin Istoric“.

4 Printr°o telegramæ adresatæ din Saint°Moritz, la sfârøitul lui decembrie 1937, Nicolae 
Titulescu cere øi obfline înscrierea în Partidul Naflional fiærænesc, salutatæ cu satisfacflie de Iuliu 
Maniu.

5 Scrisoarea aceasta, care nu e datatæ, este din 1926. Alexandru Suciu, care împreunæ cu 
prietenii lui Nicolae Titulescu înregistra în flaræ zvonurile ce se colportau cu privire la aderarea lui 
la un partid sau altul, îi cere acestuia læmuriri, ca sæ se poatæ orienta øi ei politiceøte. (n. L.K.).

Leon Kalustian

„Eliminarea lui N. Titulescu […] a fost un act premeditat, […] 
un veritabil complot care trebuia sæ ducæ, în ipoteza vreunei 
obstrucflii sau eøuæri, pânæ la asasinat“

Nicoale Titulescu a încetat din viaflæ, precum se øtie, la 17 martie 
1941. Moartea sa moralæ, însæ, trebuie situatæ, obiectiv, la 29 august 1936, 
când a fost – dupæ propria°i expresie, dintr°o scrisoare adresatæ drului 
Nicolae Lupu – „alungat ca o slugæ netrebnicæ“.
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Viafla lui, în ræstimpul acestor aproape cinci ani, n°a fost decât o 
lungæ øi apæsætoare agonie, care a coincis – øi nu printr°un capricios joc al 
hazardului – cu agonia pæcii internaflionale.

Îmi reamintesc cu prospeflime circumstanflele. Nicolae Titulescu se 
afla la Cap°Martin, stafliunea lui preferatæ de odihnæ, din sudul Franflei. 
De acolo, cu douæ sæptæmâni înainte de a se produce actul demiterii, 
adreseazæ primului°ministru o scrisoare1 prin care îi semnaleazæ discordanfla 
dintre politica externæ øi politica internæ a României, unde guvernul 
încurajeazæ fæfliø ascensiunea øi manifestærile organizafliilor fasciste – su
cursale obediente ale centralelor de la Roma øi Berlin, precizând: „Asemenea 
acfliuni sunt în contradicflie flagrantæ cu politica externæ“ – øi cerând sæ se 
ia mæsuri pentru armonizarea politicii interne cu cea externæ.

Mæsuri s°au luat. Dar nu în scopul „armonizærii“ cerute de Titulescu, 
ci în acela de a se duce politica externæ a României – fructul muncii sale 
neobosite – la nivelul øi spiritul politicii interne ale cærei caracteristici, în 
epocæ, sunt cunoscute.

Preøedintele Consiliului, Gheorghe Tætærescu, prezintæ lui Carol 
al II°lea demisia guvernului, pe care°l reconstituie în aceeaøi zi, cu câteva 
modificæri lipsite de semnificaflie, dar cu una capitalæ: færæ Nicolae Titulescu 
la departamentul Externelor øi færæ Savel Rædulescu – colaboratorul 
statornic øi cel mai apropiat al diplomatului nostru – care ocupa la acelaøi 
minister funcflia de subsecretar de stat.

Stupoarea a fost generalæ; øi la noi, øi peste hotare2. Nicolae 
Titulescu, neprevenit, recepflioneazæ øtirea din ziare. Cenzura de la Bucureøti 
vegheazæ cu cerbicie – respectând riguros indicafliile primite – ca sæ nu se 
strecoare în coloanelor gazetelor niciun comentariu favorabil fostului 
ministru øi niciun semn de întrebare cu privire la orientarea noastræ viitoare 
în politica externæ.

Chestie închisæ; încæ o chestie închisæ, lângæ atâtea altele ale vremii. 
Rumoarea, însæ, sporea. Opinia publicæ, presimflind, parcæ, ce avea sæ 
urmeze, era derutatæ. La Paris, alarmæ. La Londra, neliniøte. La Moscova, 
îngrijorare. În statele Americii Latine – pentru care N. Titulescu militase 
sæ le coopteze în sânul Ligii Nafliunilor – mânie øi indignare. În replicæ, la 
Berlin, la Roma øi la Varøovia – în Varøovia oscilantului, ambifliosului øi 
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suficientului colonel Beck – nu se fæcea nicio tainæ din bucuria cæ, în fine, 
adversarul neînduplecat al tendinflelor revanøarde øi de expansiune, al 
brutalitæflii øi tiraniei, fusese îndepærtat.

În atmosfera aceasta de plumb, primul°ministru al României 
convoacæ3 la preøedinflia Consiliului directorii de ziare, explicându°le cæ a 
decis respectiva remaniere ca sæ „omogenizeze Cabinetul“ øi cæ s°a renunflat 
la serviciile lui Nicolae Titulescu nu spre a da o altæ direcflie politicii externe 
a României – „cum colporteazæ ræu°voitorii“ – ci pentru cæ el, nefiind 
membru al Partidului Liberal, nu mai poate face parte dintr°un guvern al 
acestui partid, care vrea sæ°øi asume întreaga responsabilitate a actelor de 
guvernæmânt. Explicaflia a fost însoflitæ de rugæmintea insistent subliniatæ, 
ca ziarele sæ°øi dedice preocupærile lor altor teme…

Tristæ øi penibilæ scuzæ, care n°a putut înøela pe nimeni; fiindcæ øi 
pânæ atunci, adicæ pânæ la 29 august 1936, guvernul din care fæcuse parte 
N. Titulescu era tot un guvern liberal, emanaflie a aceluiaøi partid „istoric“ 
prezidat tot de G. Tætærescu. Numai cæ acum, brusc, se ridicase aprig pro
blema „omogenizærii Cabinetului“, cum a fost botezatæ eliminarea valo
rosului diplomat de la conducerea politicii noastre externe. În locul lui a 
devenit titular fostul ministru de Finanfle Victor Antonescu, un personaj 
øters, mimetic, docil.4 Cabinetul se „omogenizase“.

Se øtie ce reprezenta la ora aceea N. Titulescu. Reamintind câteva 
date istorice legate de viafla øi opera lui, actul de la 29 august 1936 apare în 
adeværata lui luminæ.

Vreme de douæ decenii N. Titulescu îøi slujise flara cu abnegaflie øi 
inegalabilæ competenflæ; øi la capætul unui zbucium færæ rægazuri øi al unei 
munci încordate (el însuøi mærturiseøte, în scrisoarea pe care o reproducem 
alæturat, aceluiaøi prieten Alexandru Suciu: „Deviza mea e: la jug!“), reuøise 
sæ devinæ, în epoca dintre cele douæ ræzboaie, personalitatea cea mai presti
gioasæ a vieflii politice internaflionale.

Fusese ales de douæ ori consecutiv, în 1930 øi 1931, preøedinte al 
Ligii Nafliunilor5, ceea ce nu s°a mai întâmplat cu nimeni altcineva. (Øi în 
aceastæ calitate, e bine sæ se øtie, N. Titulescu a pus piatra fundamentalæ a 
Palatului Ligii de la Geneva, în care nu i s°a mai fæcut auzit glasul, fiindcæ 
ridicarea construcfliei s°a terminat dupæ ce N. Titulescu fusese eliminat din 
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viafla politicæ.) Fæcuse din Mica Antantæ pe care o preluase din mâinile lui 
Take Ionescu, tânæræ øi fragilæ, un instrument de demnitate øi forflæ; 
întemeiase, din inifliativa øi prin osteneala lui, Înflelegerea Balcanicæ, despre 
care spunea cu o satisfacflie orgolioasæ: „Aici, în Balcani, ræzboiul nu va 
izbucni“; stabilise raporturi diplomatice cu URSS, declarând dupæ semnarea 
protocoalelor: „Consider reluarea relafliilor diplomatice între România øi 
URSS ca unul din actele cele mai importante din cariera mea de om de 
stat“; depusese intense eforturi pentru definirea agresorului, impunându°øi 
pânæ la urmæ, ideile øi argumentele; prezent la toate conferinflele inter
naflionale, la Londra øi Paris, la Geneva øi Montreux, la Praga øi Belgrad, la 
Ankara øi Atena, la Zagreb øi Bratislava, îøi adusese pretutindeni luminoasele 
lui contribuflii în slujba pæcii, a colaborærii internaflionale.

Regele era perfect inifliat în ce priveøte aceste activitæfli; erau inifliafli 
øi guvernanflii; deci atât unul, cât øi ceilalfli nu puteau comite – în cazul de 
faflæ – nici erori, nici erezii. Eliminarea lui N. Titulescu din minister a fost 
un act premeditat, studiat în toate detaliile, un veritabil complot care 
trebuia sæ ducæ, în ipoteza vreunei obstrucflii sau eøuæri, pânæ la asasinat. 
(Øi nu o datæ i s°au adresat, anonim, dar cunoscându°se bine sursele, 
asemenea ameninflæri!) El trebuia sæ disparæ – cu orice prefl øi cu orice 
risc – din arena vieflii politice internaflionale, în acel ceas ce anunfla întu
necata domnie fascistæ, cu tot cortegiul ei de consecinfle funeste.6

Dau mai jos textul scrisorii adresatæ prietenului sæu, Al. Suciu:

Iubite Alecule,7

Îmi scrie Raico8 cæ eøti trist cæ te°am uitat. Cæ eøti trist la ideea cæ te°aø 
putea uita, mæ bucuræ, cæci aceasta dovedeøte cæ flii la mine.

De aci, ce sæ°fli spun: vino øi vezi. E o alergæturæ, de dimineaflæ pânæ 
seara, o muncæ încordatæ øi cu efecte împræøtiate øi târzii. Cum am scris øi 
altora îmi pare cæ deviza mea e: „la jug!“ Am însæ impresia, din ce în ce mai 
netæ, cæ nu lucrez în pustiu. Zilnic simt cum roadele sforflærilor se înapoiazæ 
sub forma, dacæ nu de avantajii materiale imediate pentru flaræ, sub formæ 
de stimæ.

Au fost øi câteva clipe mai emoflionante. De pildæ, chestia bulgarilor la 
Liga Nafliunilor. Deøi toate puterile chemate pentru afacerile lor au drepturi 



315

egale de mari puteri, de fapt, în Consiliul aøezat în jurul mesei din St. James 
Palace9, puteai uøor distinge pe judecætori: Balfour10, Viviani11, Hymans12, 
Quinones de Leon13 øi pe impricinafli: Bulgarul, Sârbul, Grecul øi Titulescu.

Pe fereastræ vedeai grædinile lui Buckingham Palace, peste cap, portretul 
lui Henric al VIII°lea14, øi în spate, toatæ gazetæria englezæ øi public.

Øi atunci, s°a petrecut ceva cum n°am sæ mai væd.
Mai întâi, Domnii din Consiliu seduøi sæ audæ un stræin vorbind 

franfluzeøte, cum nu se aøteptau. Eu, simflind impresia , am luat°o de sus, însæ 
cum era Balfour de faflæ, am întrebuinflat cele mai simple cuvinte scoflând 
efectul din accentul cu care le rosteam.

Øi apoi am fæcut un apel la Consiliu, arætând greutæflile interne ale 
Statelor noi øi întrebându°i, dacæ cred cæ ne ajutæ, amestecându°se în treburile 
noastre øi micøorând prestigiul guvernelor faflæ de noii cetæfleni.

A doua zi, balamuc în presæ: unii înjurau Consiliul, spunând cæ s°a 
læsat impresionat de „briliant advocacy“15 a ministrului României; alflii 
læudând øi ministrul øi Consiliul. Nu s°a isprævit însæ cu ei øi vom mai avea 
noduri de înghiflit. Consiliul a însærcinat pe secretar sæ mæ consulte în procedura 
ce vrea sæ propunæ la Geneva, pentru a ne apæra contra cererilor abuzive. Vezi 
dar, cæ e serios ca efect. Nu°fli mai vorbesc de discursuri englezeøti.

Sæ nu crezi cæ latinii sunt oamenii discursurilor; anglo°saxonii adoræ 
discursurile.

Øi unul din canoanele diplomaflilor e cæ aci, ca øi în America, trebuie 
sæ vorbeøti mereu. Øi e greu, cæci ce poate spune un diplomat în public? Noroc 
cæ englezii nu sunt prea pretenflioøi. Dar eøti tu cu tine însufli!

fii°am scris toate astea ca sæ te amuz øi sæ nu fii… trist! Dar înflelegi cæ 
am treabæ mai serioasæ øi griji, griji mari.

Nu cred sæ fi fost un moment mai greu pentru Europa de la victoriile 
germane din 1918, ca acesta.

Chestia reparafliilor, bancruta germanæ, chestia rusæ, chestia Orientului, 
fragilitatea situafliei interne în Italia øi Polonia, toate te°ar face sæ înnebuneøti, 
dacæ ai avea credinfla cæ omul singur trebuie sæ învingæ toate aceste dificultæfli. 
Vezi ce bine e sæ fii mistic ca noi? Øtiind cæ mai e ceva – ce? – nu øtiu, cæci prea 
ar fi lucru mic dac°am øti – peste ce se vede, ne facem datoria pânæ la capæt, 
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convinøi cæ viafla în sine, adaugæ ea tot ce trebuie la insuficienfla mijloacelor 
noastre.

Mæ gândeam la asta asearæ.
Øi azi dimineaflæ citesc discursul lui Lloyd George la un banchet al 

Bisericii neconformiste (al naibii om; am fost cu el, cu Balfour øi cu Bonar 
Law16 la un garden°party pânæ la øapte seara; n°aø fi crezut cæ mai face øi un 
discurs seara).

„Greøeala oamenilor mari azi – spunea L. G. asearæ – e cæ cred cæ 
viafla, scoflându°i numai pentru un moment din valea morflii, deviza lor trebuie 
sæ fie a bea øi a mânca…“.

Øi de aceea nu dezesperez! Dar grele momente.
Cred cæ Raico te fline în curent cu ce i°am scris. Fug, cæci mæ cheamæ 

telefonul. Nici nu øtiu ce°am scris. Am vorbit cu tine.
Særutæri de mâini dnei Suciu øi flie fræfleascæ afecflie.

Nicu

L. Kalustian, Nicolae Titulescu: fiøæ pentru o biografie (II). Documente øi atestæri. 
În întâmpinarea unei comemoræri: 85 de ani de la naøterea eminentului diplomat 
român, în „Ramuri“, an IV, nr. 1 (31), 15 ianuarie 1967, p. 18; sub titlul Nicolae 
Titulescu: fiøæ pentru o biografie, în Simple note, Editura Eminescu, Bucureøti, 
1980, pp. 133–139.

NOTE

1 Constantin I. Turcu, Dialog diplomatic Titulescu–Tætærescu. 1936. Geneva–Bucureøti (1, 2, 
3), în „Lumea“, (serie nouæ), an XXX, nr. 30 (1497), 23–29 iulie 1992, pp. 26–27; nr. 31 
(1498), 30 iulie–5 august 1992, pp. 22–23; nr. 32 (1499), 6–12 august 1992, p. 38.

2 George G. Potra, International Press Reverberations of Nicolae Titulescu’s Purge from the 
Romanian Political Life (29 august 1936), în „Revue Roumain d’Etudes Internationales“, an XVI, 
nr. 4–5 (60–61), 1982, pp. 379–394; Nicolae Dascælu, Demiterea lui N. Titulescu øi presa 
internaflionalæ, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 
1982, pp. 304–326; Gabriel Petric, Echôs de l’activité diplomatique de N. Titulescu dans la presse 
suisse, în „Revue Roumaine d’Histoire“, tom XXI, nr. 1, 1982, pp. 51–58.

3 Declaraflia a fost fæcutæ de cætre Gheorghe Tætærescu imediat dupæ investirea „noului“ 
guvern, în noaptea de 29–30 august 1936; Gheorghe Tætærescu a elogiat pe Nicolae Titulescu, 
afirmând continuitatea programului de politicæ externæ – „Dimineafla“, 31 august 1936. La 
instalarea ca noul øef al Cancelariei diplomatice româneøti, Victor Antonescu pronunfla un elogiu 
la adresa predecesorului sæu, pe care un øir de fapte, anterioare øi ulterioare, îl pun sub semnul 
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întrebærii sub raportul sinceritæflii. Cuvintele calde, pline de condescendenflæ, pe care Victor 
Antonescu le rostea la adresa lui Nicolae Titulescu øi solicitarea colaborærii tuturor celor prezenfli 
avea rostul de a atenua sentimentele de insatisfacflie, regret øi dezaprobare existente în Ministerul 
Afacerilor Stræine faflæ de demiterea lui Nicolae Titulescu, ca øi de a se constitui într°o captatio 
benevolentiae a tuturor slujitorilor Ministerului Afacerilor Stræine, atât de legafli de persoana øi 
acfliunea lui Nicolae Titulescu. Citirea foarte atentæ a textului declarafliei lui Victor Antonescu 
lasæ, prin ea însæøi (chiar dacæ nu o adæugæm atâtor alte informaflii care ne stau la îndemânæ), sæ 
înflelegem o proastæ stare de spirit în rândul majoritæflii diplomaflilor øi funcflionarilor din 
Ministerul Afacerilor Stræine, poate chiar o atitudine de ostilitate, pe care noul titular era obligat 
sæ încerce sæ o atenueze øi, mai apoi, sæ o stæpâneascæ øi sæ o elimine – Declaraflie fæcutæ de Victor 
Antonescu la instalarea sa ca ministru al Afacerilor Stræine, 2 septembrie 1936 – AMAE, Fond 
71, 1920–1944, România, General, 1936, vol. 3. La 11 decembrie 1936, Victor Antonescu fæcea 
în fafla Comisiei de afaceri stræine a Senatului øi a Comisiei de afaceri stræine a Camerei Deputaflilor, 
reunite în øedinflæ comunæ, un larg expozeu de politicæ externæ – Expozeul lui Victor Antonescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, în fafla Comisiilor reunite de afaceri stræine ale Senatului øi Camerei 
Deputaflilor, 11 decembrie 1936 – Ibidem.

4 Sugestive în acest sens ni se par pærerile lui Mihai Boerescu øi Raoul V. Bossy – Raoul V. 
Bossy, Amintiri din viafla politicæ (1918–1940), vol. I (1918–1937), ediflie øi studiu introductiv 
de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Bucureøti, 1993, p. 262. La 12 decembrie 1936, Raul V. 
Bossy nota: „A doua zi mæ duc la Externe sæ°l væd pe actualul titular, Victor Antonescu, un om 
amabil, dar mediocru, cu oarecare tendinfle premature de senilitate. Este penibil sæ°l vezi aøezat 
pe fotoliul ocupat de o personalitate ca aceea a lui Nicolae Titulescu“ – Ibidem, p. 269. Comentând 
înlocuirea lui Nicolae Titulescu, filosoful øi diplomatul Dimitrie Dræghicescu, fost trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României în Mexic, afirma cæ: „Regele Carol devenea 
øi propriul sæu ministru de Externe printr°un interpus de paie“ – Ioan Grigorescu, Titulescu øi 
conøtiinfla Europei (I) Cannes. Hotel Carlton, 17 martie 1941, ora 11,20, în „Luceafærul“, an 
XXIV, nr. 9 (1013), 26 septembrie 1981, p. 7.

5 Al Adunærii Societæflii Nafliunilor.
6 George G. Potra, Politica asasinatelor politice, în „Magazin Istoric“, an XII, nr. 12 (141), 

decembrie 1978, pp. 41–44; Idem, A fost asasinat Titulescu?, în „Istorii neelucidate. Almanahul 
estival Luceafærul 1986“, pp. 42–89. Un industriaø – furându°ne titlul, substanfla afirmafliilor øi 
considerafliilor, formulærile, sursele ø.a., ø.a. – semneazæ sub numele Paul Øtefænescu volumul 
Asasinatele politice în istoria României, Editura Vestala, Bucureøti, 2001 în care este inclusæ øi 
drama lui Nicolae Titulescu adusæ de noi la cunoøtinfla publicului cu peste 15 ani în urmæ. Am 
fost obligat sæ revin asupra fenomenului, în România proliferând din ce în ce mai larg aceste 
inacceptabile procedee. George G. Potra, Scrisoare deschisæ adresatæ lui Dorin Teodorescu, 
director al revistei „Oltul cultural“, editatæ de Direcflia Judefleanæ Olt pentru Culturæ øi Patrimoniu 
Naflional (referitor la publicarea sub semnætura col.dr. Vasile Stoica a unui articol despre Titulescu 
dovedit a fi un plagiat), în „Oltul cultural“, an XIII, nr. 2 (46), 2011, pp. 78–79.

7 Deøi nu este datatæ, Leon Kalustian situeazæ aceastæ scrisoare cu siguranflæ în anul 1923.
8 Nicolae Raicoviceanu.



318

9 Construit în timpul lui Henric al VIII°lea. Reøedinflæ regalæ londonezæ dupæ 1697 pânæ pe 
vremea Reginei Victoria. A gæzduit câteva sesiuni ale Societæflii Nafliunilor.

10 Arthur James of Balfour (1848–1930). Filosof øi om de stat englez. A ocupat diverse 
posturi ministeriale. Prim°ministru (12 iulie 1902–4 decembrie 1905). Ministru de Externe 
(1916–1919). Este autorul celebrei „Declaraflii Balfour“ din noiembrie 1917, prin care Guvernul 
britanic se aræta favorabil creærii unui cæmin naflional pentru poporul evreu, færæ aducerea 
niciunui fel de prejudiciu drepturilor civile øi religioase ale comunitæflilor neevreieøti. A participat 
la Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Prim°delegat la Societatea Nafliunilor (1921–1923). 

11 René°Raphaël Viviani (1863–1925). Jurist, om politic øi de stat francez. Colaborator 
al unor ziare de stânga. Deputat socialist (1893–1902); apoi deputat socialist–independent 
(1906–1922). Fondator al Partidului Republican Socialist. Ministru în mai multe rânduri: 
Muncii (1906, 1910); al Instrucfliunii Publice (1913–1914); al Afacerilor Stræine (1914); 
al Justifliei (1915–septembrie 1917). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (13 iunie 1914–
29 octombrie 1915). Delegat al Franflei la Societatea Nafliunilor (1920–1921). Membru al dele
gafliei franceze la Conferinfla navalæ de la Washington (1921). Senator (1922–1925). 

12 Paul Hymans (1865–1941). Istoric, diplomat øi om de stat belgian. Trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar la Londra (1915–1917). Ministru de stat (1914). Ministrul Afacerilor 
Economice (1917). Prim°delegat al Belgiei la Conferinfla de Pace de la Paris (1919); semnatar al 
Tratatului de la Versailles. A reprezentat Guvernul belgian la Conferinflele de la San Remo, 
Boulogne, Bruxelles øi Spa. Reprezentant al Belgiei în Consiliul Societæflii Nafliunilor (1920–
1925). Preøedintele primei sesiuni a Adunærii Societæflii Nafliunilor (1920). Ministru de Externe 
(1918, 1924, 1927, 1931, 1932–1934). Participant la toate marile conferinfle consacrate despægu
birilor øi reparafliilor de ræzboi (de la Londra privind Planul Dawes; de la Haga privind Planul 
Young). Vicepreøedinte al Conferinflei de dezarmare (1932). Preøedintele Sesiunii extraordinare 
a Adunærii Societæflii Nafliunilor consacratæ conflictului dintre China øi Japonia (1932). Membru 
al Academiei Diplomatice Internaflionale (1926). 

13 José°Martin Quinones de Leon y de Francisco Martin (1873–1957). Diplomat øi om 
politic spaniol. Consilier de legaflie la Paris. Deputat. Senator (1907). La declanøarea Primului 
Ræzboi Mondial (1914) a fost numit reprezentant al Spaniei pe lângæ guvernul francez la 
Bordeaux. Ambasador la Paris (1918). Reprezentant al Spaniei în Consiliul Societæflii Nafliunilor 
(1920–1929). A participat aproape la toate sesiunile Consiliului Societæflii Nafliunilor (16 ianuarie 
1920–24 ianuarie 1931). Preøedinte al celei de°a 13°a øi a 34°a Sesiuni a Consiliului Societæflii 
Nafliunilor.

14 Henric al VIII°lea (1491–1547). Rege al Angliei (1509–1547). Una din figurile cele mai 
reprezentative ale Renaøterii. Istoria refline actele sale de politicæ internæ (prosperitate economicæ; 
expansiune maritimæ; schisma religioasæ – anglicanismul; anexarea fiærii Galilor), precum øi 
demersurile externe pentru a menfline un echilibru între François I°er øi Carol Quintul.

15 Pledoarie strælucitæ.
16 Andrew Bonar Law (1858–1928). Om politic øi de stat britanic. Prim°ministru (23 oc

tombrie 1922–20 mai 1923).
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Leon Kalustian

„România nu poate fi mare în afaræ decât în mæsura în care 
e tare înæuntru“

Stranie øi tulburætoare aceastæ scânteietoare personalitate care a fost 
Nicolae Titulescu!

Øi când din stufæriøul atâtor amintiri øi cunoaøteri încerc sæ°i schiflez 
portretul psihic øi mental, træiesc un bizar sentiment de panicæ øi mæ tem 
cæ vorbele, oricât de potrivite mi s°ar pærea øi oricât de meøteøugit ar cædea 
în paginæ, nu vor avea vigoarea sæ°l cuprindæ aøa cum a fost øi nu vor fi 
capabile sæ°i redea imaginea vie øi realæ dupæ care gonesc.

Gânduri pleacæ øi vin færæ ostenire. Pe ecranul memoriei ruleazæ – 
într°un flux øi reflux vertiginos – crâmpeie disparate. Din ce sæ°l încheg? 
De unde sæ°l adun? La ce sæ mæ opresc? Kronos grav øi încruntat ræspunde 
din grotele timpului cæ e în file de istorie.

E adeværat: Nicolae Titulescu este istorie.
Omul – ca orice om – va fi avut precaritæfli. Se altoiseræ în el rafliunea 

øi eresul, logica øi superstiflia, realismul øi idealismul; îndrægostit cu fanatism 
de claritæfli, øi totodatæ cu un frison metafizic care°i dædea o febrilitate 
psihicæ øi o neliniøte cerebralæ, contradictoriu uneori, abulic altæ datæ, 
optimist întotdeauna, el sintetiza, printr°o ciudatæ alchimie, o osmozæ de 
mari însuøiri øi inexplicabile curiozitæfli.

Aøa era omul.
Dar fapta lui øi lupta lui, armonioase øi simetrice, n°au cunoscut 

nici ezitarea, nici fisura, fiindcæ øi fapta, øi lupta, se purtau pe ideile pe care 
le ferea, cu o veghe statornicæ, øi de influenfle nocive øi de impuritæfli.

Ce calitæfli a avut Nicolae Titulescu, care i°au înlesnit prodigioasa 
lui carieræ øi prestigioasa lui reputaflie? Inteligenfla? Cultura? Talentul? 
Onestitatea øi substanfla°i moralæ? Puterea lui de devotare cauzelor mari øi 
drepte? Intuiflia? Perfectul logician care era? Bunætatea øi omenia lui? 
Farmecul personal? Munca intensæ øi færæ armistiflii? Idealurile lui, care 
erau øi idealurile atâtor oameni de pretutindeni? Poate fiecare în parte, – 
sigur, toate la un loc.



320

Dar dominante în individualitatea lui au fost – ca sæ zicem cum 
categoriseøte psihologia – gândirea øi limbajul; în speflæ, cugetætorul øi 
vorbitorul. Asupra lor, asupra acestor douæ træsæturi, vom stærui în aceste 
rânduri.

Am avut, incontestabil, mulfli oratori; øi fiecare, în felul lui, înzestrat. 
Nu i°am cunoscut pe cei de dinaintea Primului Ræzboi decât din lecturæ, 
însæ i°am ascultat – din îndatoriri profesionale – pe tofli aceia, vestifli, dintre 
cele douæ conflagraflii mondiale. Niciunul însæ nu s°a ridicat pânæ la 
rotunjimile de cugetare, la strælucirea, puterea de seducflie øi elocinfla lui 
Nicolae Titulescu.

L°am auzit vorbind la Geneva. Era, acolo, un fel de maraton al 
elocvenflei, în care mari stæpânitori ai verbului se întreceau cu talentul, 
cultura, inteligenfla, timbrul øi tehnica lor, øi era extrem de interesant sæ 
urmæreøti, cu un ochi atent, pe reprezentanflii atâtor popoare, fiecare cu 
caracteristicile, stilurile øi specificul naflionalitæflii respective. Nimeni, însæ, 
dintre tofli, ca Aristide Briand øi Nicolae Titulescu nu umpleau sala de 
øedinfle øi tribunele pânæ la refuz, ca la un spectacol de galæ.

El fæcuse din cuvânt o virtuozitate øi o virtualitate øi øtia sæ scoatæ 
din fiecare vorbæ – ca nimeni, parcæ, altcineva – seve noi øi efecte sur
prinzætoare; îl seconda întru aceasta o sensibilitate lexicæ de parcæ ar fi fost 
un pasionat øi sârguincios filolog øi se stræduia sæ întrebuinfleze în cuvântærile 
lui, întotdeauna, un vocabular sugestiv øi adecvat, cu care putea sæ exploreze 
øi suprafeflele, øi adâncurile, oricærei probleme – oricât de aridæ øi de sinu
oasæ ar fi fost – cu egalæ simplitate øi încântare; iar o triplæ memorie, 
mentalæ, vizualæ øi auditivæ, funcflionând într°o sincronizare ireproøabilæ, îi 
dædea putinfla, în genere, sæ vorbeascæ liber, folosind note doar pentru 
vreun text care se solicita citat, pentru vreo înøiruire de cifre sau atunci 
când circumstanfle protocolare impuneau sæ°øi citeascæ discursul.

Este necesar sæ precizez, aici, cæ acuitatea cu care stæpânea lexicul 
în toate øi cele mai subtile ale lui nuanfle l°a determinat de regulæ sæ°øi 
traducæ singur cuvântærile øi conferinflele. Avea la îndemânæ secretari care 
puteau sæ îndeplineascæ oficiul acesta de translaflie cu destoinicie øi corec
titudine. Dar un exces de exactitate, de conøtiinflæ a liniaritæflilor øi de 
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preocupare esteticæ l°a fæcut sæ°øi asume singur munca de transpunere 
dintr°o limbæ în alta.

Îl vedeai, într°o frazæ, enunflând, ca pe o sentinflæ, ideea; într°o 
perioadæ mai lungæ, strânsæ øi arcuitæ, demonstrându°i potenflele øi randa
mentul, cu o limpezime de spirit care°l fæcea înfleles øi de pæstori øi de 
profesori, ca apoi totul – øi ideea øi argumentarea ei – sæ fie înfæøurate 
într°o tiradæ bogatæ, plasticæ øi coloratæ, care era øi muzicæ øi poem. Pe 
urmæ alta; øi apoi încæ una, flesând færæ rægazuri, cu suveica minflii, idee cu 
idee, gândire cu gândire, cuvânt cu cuvânt, fæurindu°øi marele discurs 
dintotdeauna, care°øi flinea auditoriul într°o tensiune inegalabilæ.

Era inimitabil la tribunæ øi îøi robea ascultætorii; iar când era între
rupt, ripostele veneau instantaneu, sarcastice sau ironice, cucerind încæ o 
datæ publicul.

Îmi amintesc cæ, pe vremuri, un fost preøedinte de Consiliu al 
Franflei, cærturar øi om de cælimaræ, într°un portret pe care i l°a fæcut, l°a 
definit expresiv øi lapidar: „Totdeauna superior interlocutorului“.

Este de la sine înfleles cæ toate discursurile sale – dincolo de inteli
genflæ, culturæ øi talent – n°au fost rodul improvizærilor. El medita îndelung 
asupra lor, se documenta cu seriozitate øi temeinicie øi zile øi nopfli de°a 
rândul îøi tria materialele, culegea esenflialul øi esenflele, selecta ideile, 
cumpænea fraza, calcula timpul, socotea efectele, prevedea întreruperile, 
plivea vocabularul. Lucra de preferinflæ noaptea; renæøtea noaptea. Mi°a 
spus odatæ: „Eu ziua mæ risipesc, mæ dærui; noaptea mæ adun øi simt 
dintotdeauna cæ noaptea – când ræmân numai cu fræmântærile mele – mæ 
fertilizeazæ“.

Portretul gânditorului øi oratorului nu poate fi întreg færæ a cita, fie 
øi sumar, din discursurile lui. Vom începe cu cuvântarea de debut în 
Parlament, rostitæ în ziua de 20 decembrie a anului 1913. Citæm: „În 
politica externæ, România are de azi înainte o datorie bine definitæ: sæ 
lucreze færæ preget, ca opera Conferinflei de Pace de la Bucureøti sæ fie 
pæstratæ øi consolidatæ. Pentru aceasta, o politicæ de raporturi amicale, cu 
toate statele færæ deosebire øi o politicæ de strânsæ prietenie cu statele de 
peste Dunære, se impune“. Øi mai departe: „România nu poate fi mare în 
afaræ, decât în mæsura în care e tare înæuntru“.
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Nicolae Titulescu avea atunci 31 de ani øi îøi fixa jaloanele de 
politicæ externæ cærora le va ræmâne credincios pânæ la capætul fræmântatei 
lui existenfle.

Mai târziu, în 1921, când nu avea decât 39 de ani øi era ministru de 
Finanfle, într°un mare expozeu pe care°l face în fafla Parlamentului în 
øedinfla din 10 iulie, într°o situaflie economicæ øi financiaræ dificilæ øi pentru 
flaræ øi pentru Europa, el terminæ astfel:

„Væd toate greutæflile de care sunt înconjurat! Le pipæi, le numær, le 
cântæresc! Mæsor puterile slabe cu care trebuie sæ le înving øi totuøi nu 
poate sæ°mi intre în minte o clipæ cæ n°aø putea ieøi învingætor. Care sæ fie 
cauza acestui optimism? Unii vor spune: o necesitate a oficialitæflii.

Eu øtiu cæ guvernele sunt optimiste pentru timpul cât stau la cârmæ, 
dar sunt extrem de pesimiste pentru momentele când ar prevedea cæ nu ele 
vor avea conducerea flærii. Or, eu aøez optimismul meu într°un viitor mai 
îndepærtat; nici în prezent, nici în viitorul imediat.

Care sæ fie deci cauza acestui optimism? Alflii vor zice: secretul artei 
dumitale, o necesitate a vrajei prin cuvânt! Acei care ar putea crede aøa ceva 
nu øtiu cæ, dacæ cuvintele au atât de mare vrajæ, e cæ poartæ în ele bucæfli din 
sufletul acelora care le rostesc, bucæfli din sufletul pe care oratorul øi°l rupe 
øi îl împræøtie ca sæ ajungæ, fie mæcar numai pentru o clipæ, la deliciul 
suprem, care se cheamæ comuniunea desævârøitæ cu ceilalfli. Øi atunci cauza 
acestui optimism nu poate sæ ræmânæ decât aceea pe care mi°o servesc zilnic 
criticii mei: iluzia opticæ provocatæ de firea mea idealistæ, care mi se zvârle 
mereu în faflæ, pentru a mi se profetiza cæ voi ieøi învins în duelul meu cu 
realitatea fiscalæ øi cu cifrele prozaice. […].

Ei bine, primesc explicaflia. Dar atunci, binecuvântatæ eroare, 
salutaræ iluzie, care, îngæduindu°mi sæ întrezæresc strælucirea zilei de mâine, 
nu mæ lasæ sæ fiu doborât de micimile zilei de azi, cæci nu e una sæ°mi scape 
din vedere. Øi atunci, departe de a mæ lepæda de ea, ca de un pæcat, eu 
revendic ca pe o bogæflie aceastæ minunatæ iluziune: departe de a o pæstra 
pentru mine, eu vreau s°o împærtæøesc tuturor.

Da: idealul creator e talismanul care transfigureazæ realitatea øi°fli dæ 
puterea s°o birui; idealul creator e izvorul la care dacæ te adapi eøti scutit øi 
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de descurajare øi de limitarea în satisfacflii; idealul creator e sinonim cu 
intuiflia cea mare care azi, în lumea bântuitæ atâta vreme de fiorii reci ai 
morflii, îfli îngæduie sæ încerci, în fine, fiorii dætætori de viaflæ ai presimflirii 
sacre øi ai renaøterilor nesfârøite.“

Formula „idealului creator“ se transformæ, zece ani mai târziu, în 
„idealistul creator“ din conferinfla „Dinamica pæcii“ de la Berlin. Credincios 
convingerilor pe care øi le°a apærat cu dârzenie øi consecvent cu ideile în 
care credea øi pe care le propaga, el afirmæ în „Dinamica pæcii“: „Am 
întotdeauna o profundæ simpatie pentru idealiøti, cæci recunosc cu plæcere 
cæ în formulele lor grandioase se reflectæ realitatea de mâine spre care noi 
tofli tindem, mai mult sau mai puflin conøtient“. Øi folosind un citat al unui 
scriitor englez care spunea cæ fiecare din noi este næscut sæ fie realist sau 
idealist, Nicolae Titulescu adæuga: „M°am întrebat adesea dacæ acestor 
douæ categorii nu ar trebui sæ li se adauge o a treia, cea a idealiøtilor care 
realizeazæ. Înfleleg prin aceasta pe acei bærbafli care, tocmai ca øi gânditorii 
puri, tind spre absolut, dar sunt, în acelaøi timp, silifli sæ°øi asume ræspunderea 
unor însærcinæri politice øi trebuie sæ recunoascæ, de aceea, cæ deøi fiecare 
ideal este în sine o realitate în devenire, transpunerea sa în materie se poate 
produce însæ numai flinând seama de toate dependenflele care condiflioneazæ 
comunitatea umanæ la un moment dat øi sæ recunoascæ totodatæ cæ legea 
biruinflei oricærui ideal este o permanentæ legæturæ cu vremea“.

Idealismul lui nu i°a alterat – precum se vede – câtuøi de puflin rea
lismul. Dimpotrivæ. I°a dat o platoøæ, o cuirasæ, în lupta pe care o purta.

Vom încheia aceastæ schiflæ de portret a gânditorului øi oratorului 
cu o tiradæ a lui Nicolae Titulescu, care°l defineøte øi îl rezumæ øi care poate 
sæ°i fie øi epitaf: „Întrucât priveøte lupta însæøi, este exact cæ ea formeazæ o 
lege naturalæ a vieflii. Toatæ viafla e o luptæ. Dar lupta nu reclamæ neapærat 
distrugerea fizicæ a oamenilor. Øi ce arenæ de luptæ mai bunæ se poate 
imagina, decât o campanie împotriva tuturor prejudecæflilor, a tuturor 
superstifliilor, a tuturor ereziilor care tulburæ sufletele noastre, pentru ca 
apoi, în imensul, nelimitatul domeniu al luptei pentru idei, sæ descoperim 
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dupæ fiecare bætælie, nu moartea, – ci noi cauze pentru a træi. Viitorul 
trebuie sæ fie opera noastræ. Viitorul trebuie sæ poarte amprenta noastræ.“

L. Kalustian, Nicolae Titulescu: „România nu poate fi mare în afaræ decât în 
mæsura în care e tare înæuntru“, în „Ramuri“, an IV, nr. 2 (32), 15 februarie 1967, 
pp. 18–19; Simple note, Editura Eminescu, Bucureøti, 1980, pp. 140–146.

Leon Kalustian

„Peste Europa a pus stæpânire noaptea“

Luna martie este ataøatæ de Nicolae Titulescu øi ca aniversare øi ca 
pioasæ comemorare.

S°a næscut la 4 martie 1882, stilul vechiului calendar, ceea ce ar 
corespunde cu 16 ale lunii acesteia, iar la o zi decalaj, adicæ la 17 martie 
1941, a încetat din viaflæ. Datele lui biografice sunt în genere cunoscute.

Øcoala primaræ øi liceul le°a fæcut la Craiova. Studiile juridice – 
licenfla øi doctoratul – absolvite cu strælucire la Paris. Reîntorcându°se în 
flaræ, Nicolae Titulescu s°a dedicat avocaturii øi profesoratului; iar însuøirile 
lui, atât de rar înmænunchiate într°un singur om, l°au impus repede – 
foarte de tânær – øi la baræ øi la catedræ.

Amândouæ aceste profesiuni le°a practicat cu o împætimitæ iubire; 
la 22 de ani este numit în învæflæmântul universitar, profesor suplinitor la 
catedra de Drept civil pe care o ocupa la Iaøi marele civilist Dimitrie 
Alexandrescu1, iar la 27 de ani devine titularul aceluiaøi curs la Universitatea 
din Bucureøti.

Prelegerile lui în fafla studenflilor øi pledoariile de la instanflele de 
judecatæ au demonstrat de la bun început excepflionala personalitate ce 
avea mai apoi sæ stræluceascæ – aproape un sfert de secol – pe arena agitatelor 
dispute internaflionale.

Marea lui pasiune øi marea°i vocaflie a fost aceea de profesor øi 
totdeauna mærturisea, cu regret, cæ este un profesor ratat, fiindcæ politica 
l°a ræpit învæflæmântului. De altfel, ca diplomat øi ca ministru de Externe – 
peste diversitatea ecuafliilor care°l confruntau øi care°l absorbeau – a 
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continuat sæ facæ øcoalæ, inifliind, cu o stæruitoare silinflæ de pedagog 
conøtiincios, elementele tinere cu care colabora, în toate tainele øi subtilitæflile 
spinoaselor probleme ce se puneau în fiecare zi.

Înzestrat aøa cum era øi cu structura lui temperamentalæ fugoasæ øi 
inflamabilæ, era normal ca luptele politice sæ nu°l lase indiferent. Luând 
atitudine alæturi de flærænimea lovitæ în ræscoalele din 1907, luptând 
împotriva nedreptæflilor sociale øi a arbitrarului – de oriunde ar fi venit ele 
– s°a avântat cu toatæ puterea de muncæ pe scena vieflii politice, unde øi ceea 
ce spune, øi cum spune, îi dau autoritate øi prestigiu.

Drumurile vieflii sale sunt øtiute; le°am semnalat øi noi, le°au 
popularizat øi alflii, ca sæ nu mai fie nevoie sæ le evocæm. Vrem numai, în 
rândurile care urmeazæ, sæ relatæm – în acest moment aniversar – câteva 
întâmplæri legate de ultima perioadæ a vieflii sale.

Când l°am væzut pentru ultima datæ, la Paris, în primævara anului 
1940, cu puflin înainte de invazia Franflei, bolnav, destræmat psihic, dar 
lucid, Nicolae Titulescu avea conøtiinfla sfârøitului øi presimflea parcæ finalul 
care avea sæ se adevereascæ un an mai târziu. Judecæflile sale operau ca 
întotdeauna. Dar resorturile lui interioare erau mæcinate; øi la fiecare idee 
dezvoltatæ, la fiece raflionament ireproøabil construit, în analiza oricærei 
probleme cu caracter naflional sau internaflional, revenea, în concluzie, ca 
un laitmotiv, aceeaøi frazæ: „Dar eu n°am sæ mai apuc sæ væd ceea ce se va 
împlini, fiindcæ eu sunt un cælætor, cu paøaport øi cu vize în regulæ, spre 
flara drepflilor“.

Mi°a încredinflat atunci o scrisoare, cu rugæmintea ca, atunci când 
mæ voi întoarce în patrie, s°o remit colaboratorului sæu, Savel Rædulescu. 
Era o scrisoare°testament. Scurtæ, lapidaræ, pateticæ. Mi°a citit°o. Îmi sunæ 
øi astæzi, dupæ 27 ani, cu aceeaøi rezonanflæ în scoica urechii vocea lui uøor 
voalatæ øi fiecare cuvânt, ca o bætaie de ornic. Îl fæcea pe Savel Rædulescu 
executorul dorinflelor lui ultime øi îi læsa sarcina ca, dupæ ce apele învolburate 
ale lumii se vor liniøti, sæ°i aducæ resturile pæmânteøti în flaræ øi sæ le 
înmormânteze la Braøov. Dupæ terminarea lecturii a precizat: „Vreau sæ°mi 
am mormântul la Braøov. Fiindcæ Braøovul este flinutul cel mai românesc, 
cu care, de°a lungul zbuciumatei noastre istorii, flara veche a avut strânse øi 
fræfleøti legæturi, øi care simbolizeazæ în ochii mei, cu luminozitate, toatæ 
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lupta purtatæ pentru Ardeal. E vreme de ræzboi; nu se øtie cine va supravieflui 
acestui cataclism. De aceea, ca sæ fiu sigur cæ dorinfla mea va fi împlinitæ, 
am mai scris acelaøi lucru câtorva prieteni din flaræ øi unora din Anglia øi 
din America Latinæ. Cineva, poate, nu va uita cæ am vrut sæ°mi dorm 
somnul de veci în România, la Braøov. Dar Savel cunoaøte mai bine decât 
oricine gândul meu øi øtie, încæ din alte împrejuræri cæ, dintotdeauna, am 
ales pæmântul Braøovului ca sæ°mi gæzduiascæ osemintele.“

Au trecut de atunci, de când l°am ascultat vorbind pentru cea din 
urmæ oaræ, douæzeci øi øapte de ani. Øi încheind aceste însemnæri, care 
n°au voit sæ fie decât un popas lângæ umbra lui, îmi revine în minte øi o 
amintire.

Mæ ridicasem sæ plec. Era o despærflire tulburætoare, grea, împoværatæ 
de atâtea semne de întrebare, ridicate implacabil.

Se înnoptase. Titulescu se scoalæ din fotoliul în care øezuse, stinge 
prevæzætor lumina din cameræ, trage leneøele draperii din dreptul ferestrei, 
care asigurau camuflajul, deschide larg geamul øi mæ întreabæ: „Vezi ceva?“. 
Ræspund: „Nu! Nu væd decât întunericul“.

Afaræ, într°adevær, nu era decât – cum spune Bacovia2 – noian de 
negru. Øi el reia: „Da! În cetatea Luminii, nicio luminæ. Peste Europa a pus 
stæpânire noaptea. Dar nu noaptea fertilæ a muncii tihnite, a meditafliilor, 
a confruntærilor, a elaborærilor, nu noaptea ferestrelor luminate care i°au 
inspirat lui Barbey d’Aurevilly3 inimitabilele lui pagini, ci noaptea ræului, 
a furilor øi a pândei asasine“.

A închis apoi fereastra, a acoperit°o din nou cu greaua draperie, a 
reaprins lumina, øi aøa ne°am strâns mâinile pentru totdeauna, læsându°l 
parcæ, mai mâhnit, mai trist øi mai spectral decât îl gæsisem.

La ferestrele acelei nopfli stætea aprigæ øi pustiitoare noaptea 
fascismului.

L. Kalustian, Nicolae Titulescu: „Peste Europa a pus stæpânire noaptea“. 85 de ani 
de la naøterea diplomatului român. Fiøe pentru o biografie (IV), în „Ramuri“, an 
IV, nr. 3 (33), 15 martie 1967, p. 19; sub titlul Nicolae Titulescu: „Peste Europa 
a pus stæpânire noaptea“, în Simple note, Editura Eminescu, Bucureøti, 1980, 
pp. 147–150.
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NOTE

1 Dimitrie Alexandrescu (1850–1925). Jurist øi om politic român. Doctor în drept. A 
funcflionat mai mulfli ani în magistraturæ. Deputat øi senator conservator. În perioada 11 martie 
1891–19 octombrie 1892 a îndeplinit funcflia de secretar general al Ministerului de Justiflie. 
Profesor universitar de drept civil la Facultatea de Drept a Universitæflii din Iaøi (1 noiembrie 
1892–9 februarie 1925). Director al revistei „Curierul judiciar“. 

2 George Bacovia (pseudonimul lui George Vasiliu) (1881–1957). Poet român. 
3 Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1808–1889). Scriitor francez. Supranumit „Conetabilul 

literelor“ pentru dandismul øi intransigenfla stilului. 

Frank Billings Kellogg

„Sincerele mele mulflumiri pentru tot ceea ce afli fæcut“

Curtea Permanentæ de Justiflie Internaflionalæ
Haga

4 decembrie 1930
 
 Stimate domnule ministru,  
 Væ mulflumesc foarte mult pentru generoasele dumneavoastræ 
felicitæri cu ocazia primirii de cætre mine a Premiului Nobel.  
 Îmi amintesc, cu plæcere, de vechea noastræ prietenie de la Londra 
øi de multiplele gesturi de curtoazie ce le°afli avut faflæ de mine pe vremea 
când erafli ministru al Afacerilor Stræine. Cred cæ v°am scris pentru a væ 
mulflumi pentru recomandarea mea drept judecætor al acestei Curfli. 
Doresc sæ reiterez sincerele mele mulflumiri pentru tot ceea ce afli fæcut. 

Aø fi dorit sæ væ pot vedea, dar mæ reîntorc în Statele Unite foarte 
curând, întrucât ne°am încheiat pentru moment activitatea la Curte.  
 Ræmân, stimate domnule ministru, cu cele mai respectuoase 
omagii, 

Al dumneavoastræ devotat
(ss) Frank B. Kellogg 
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Excelenflei Sale N. Titulescu, 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar
Legaflia României 
Londra
Anglia

Scrisoare (engl.), Haga, 4 decembrie 1930, Frank Billings Kellogg, judecætor al 
Curflii Permanente de Justiflie Internaflionalæ, 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; cola
boratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, 
Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 360, 
p. 1 062.

Raymond Lacoste

„Am aflat marea nedreptate øi boala ministrului“

Înapoiat din Spania am aflat marea nedreptate øi boala ministrului. 
Væ rog primifli omagiile respectuoasei mele simpatii øi sæ°l asigurafli de 
credincioasa mea amintire.

Telegramæ, Raymond Lacoste, ziarist, cætre Ecaterina Titulescu, la St.°Moritz, în 
Universul“, 20 septembrie 1936.
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Victor de Lacroix

„Sper cæ un om de valoarea øi dinamismul dlui Titulescu va 
relua færæ întârziere în mâinile sale politica externæ româneascæ“

 Praga, 4 aprilie 1937

Mæ refer la telegrama de la Bucureøti, care mi°a fost comunicatæ sub 
nr. 176 la 180. 

În privinfla relafliilor Cehoslovaciei cu Germania, Excelenfla Voastræ 
cunoaøte declarafliile øi promisiunile formale ce mi°au fost fæcute de dl Beneš. 

La reîntoarcerea mea de la Paris, preøedintele mi°a adæugat asigurærile 
sale cæ nu va lua nicio inifliativæ. Ceea ce i s°a comunicat în ultimul timp 
din corespondenfla dlui François°Poncet, ceea ce mi s°a repetat din spusele 
dlui Eisenlohr mæ fac sæ cred, pe de altæ parte, cæ, pentru  moment, guvernul 
german a încetat avansurile. Este adeværat cæ dl Krofta nu disimuleazæ prea 
mult complezenfla cu care ar lua în considerare un acord de neagresiune cu 
Berlinul. Færæ sæ numesc ministrul, i°am læsat a înflelege preøedintelui cæ 
dupæ pærerea mea zvonurile care circulæ în rândurile corpului diplomatic 
de aici øi potrivit cærora guvernul cehoslovac ar dori sæ se apropie de Berlin 
provin de la Palatul Czernin. Am adæugat cæ acest lucru este supærætor. 

Referitor la atitudinea Londrei cu privire la raporturile germano°ceho
slovace, am raportat Excelenflei Voastre, în telegrama nr. 147 la 149,1 
declarafliile pe care mi le°a fæcut însærcinatul cu afaceri britanic. Noul 
ministru2 mi°a spus cæ nu are instrucfliuni cu privire la acest subiect. Mi°a 
pærut destul de impregnat de aversiunea tradiflionalæ a cabinetului britanic 
de a se amesteca în treburile Europei Centrale øi Orientale. El a exprimat 
opinia cæ, deøi s°a produs într°o manieræ dezagreabilæ, acordul germano°polo
nez3 a constituit pentru Franfla un eveniment favorabil, pentru cæ ne°a 
scutit de o eventualæ grea povaræ. În legæturæ cu raporturile germano°ceho
slovace, a formulat pærerea cæ Londra ar privi cu satisfacflie orice ar putea 
micøora riscurile unui ræzboi în Europa.

Colegul meu trebuie sæ fi læsat, faflæ de ministrul german, sæ se 
înfleleagæ aceastæ atitudine. Nu mi°a spus el, dar cuvintele interlocutorului 
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sæu citate de el: „Ce asiguræri concrete am putea noi deci da Cehoslovaciei?“ 
par sæ fie un ræspuns. 

Dl Newton are o impresie bunæ, de altfel, despre eforturile depuse 
de cabinetul de la Praga în favoarea minoritæflilor. Reamintind caracterul 
sentimental al opiniei publice engleze, dl Newton consideræ cæ ar fi mai 
uøor ca aceasta sæ fie determinatæ sæ aprobe mæsura guvernului britanic de 
a da un ajutor efectiv Cehoslovaciei dacæ germanii din Sudefli n°ar apærea 
ca maltratafli de cætre cehi. 

Revin acum la ansamblul celor expuse de dl Antonescu dlui Thierry. 
Pesimismul neputincios al ministrului Afacerilor Stræine [român] mi°a 
fæcut o impresie proastæ. Cum am spus la Paris, dl Tætærescu s°a arætat faflæ 
de mine mai optimist, mai curajos øi mai perseverent. 

Cred însæ cæ este o eroare de judecatæ sæ pretinzi cæ pofli stabiliza 
situaflia actualæ care, aøa cum o væd eu, este într°o stare de devenire în 
Europa Centralæ øi Orientalæ. Nu cred, printre altele, cæ politica dlui 
Stojadinoviç este sistematicæ. În momentul de faflæ, trece de la o parte la 
alta. Sæ speræm cæ aceastæ conjuncturæ fericitæ va dura cât mai mult timp 
posibil. Este foarte balcanic. Oameni de stat care, precum dl Antonescu, 
pretind cæ sunt convinøi de utilitatea coeziunii Micii Înflelegeri, ar trebui sæ 
øtie ce vor øi sæ se stræduiascæ sæ realizeze acest lucru în loc sæ constate 
pasiv obstacolele øi sæ exagereze pericolele. Amintindu°mi ceea ce mi°a 
împærtæøit preøedintele Consiliului în legæturæ cu subiectul convorbirii sale 
cu dl Cesianu, îmi permit sæ sper cæ un om de valoarea øi dinamismul 
dlui Titulescu va relua færæ întârziere în mâinile sale politica externæ 
româneascæ. 

În aceeaøi ordine de idei, am fost nemulflumit de articolul lui 
Pertinax din „L’Écho de Paris“ de ieri øi de depeøele corespondentului 
ziarului „Temps“ de alaltæieri seara cu privire la reuniunea Consiliului 
Micii Înflelegeri. Conflinutul pactelor pe care le avem în vedere este expus 
cu precizie øi exactitate, deøi am indicat inconvenientele de a vorbi despre 
ele. Amânarea discutærii acestui subiect este prezentatæ ca un eøec al politicii 
noastre. Træsæturile definitive sunt acuzate de un posibil aranjament 
bilateral între Ungaria øi Iugoslavia. Tonul general, mai ales cel folosit de 
Pertinax, este un ton de proastæ dispoziflie øi de denigrare. O astfel de 
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poziflie mi se pare explicabilæ, legitimæ øi færæ îndoialæ utilæ dacæ este luatæ 
în întrevederile diplomatice øi confidenfliale. Dar, færæ sæ împingem atât de 
departe optimismul de comandæ, precum procedeazæ presa de la Praga, nu 
este indicat, dupæ pærerea mea, ca într°un moment defavorabil pentru noi 
într°o situaflie instabilæ øi schimbætoare, jurnalele sæ punæ degetul pe ranæ 
constatând eøecurile øi pericolele. Ele riscæ în felul acesta sæ cristalizeze 
poziflii trecætoare ce ar putea modifica færæ zgomot o politicæ ræbdætoare, 
perseverentæ øi bazatæ pe prestigiul øi mijloacele puternice de care dispune 
Franfla øi cei care vor cu fermitate sæ°i fie aliafli.

Telegramæ (fr.), Praga, 4 aprilie 1937, Victor de Lacroix, ministrul Franflei la Praga, 
cætre Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, Documents diplo
matiques français. 1932–1939, 2°e série (1936–1939), tome V (20 Février–31 Mai 
1937), Paris, Imprimerie Nationale, 1968, doc. 217, pp. 347–348; apud Nicolae 
Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), par
tea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela 
Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2007, doc. nr. 35, pp. 747–749.

NOTE

1 Telegrama nr. 147–149 de la Praga, din 24–25 februarie, nereprodusæ, semnala promisiunea 
fæcutæ de preøedintele Republicii însærcinatului cu afaceri al Marii Britanii de a examina, eventual 
împreunæ cu cabinetele de la Paris øi Londra, ofertele politice avansate de Reich, înainte de a da 
un ræspuns. Dar, potrivit instrucfliunilor sale, însærcinatul cu afaceri trebuia sæ se mærgineascæ la 
supravegherea situafliei øi la informarea guvernului sæu.

2 Sir Basil Cochrane Newton.
3 Acordul de neagresiune din 26 ianuarie 1934.



332

Alexandru Lapedatu

„A dat viguroase øi ræsunætoare lupte […] pentru apærarea drep
turilor øi cauzelor româneøti“

Nicolae Titulescu a încetat din viaflæ în noaptea de 17 spre 18 
martie, în stræinætate, unde se afla de mai mulfli ani, flinut departe de flara 
sa de vitregia vremurilor. […].

Luminat øi condus de o adâncæ dragoste de patrie, a dat viguroase 
øi ræsunætoare lupte în aceste adunæri [internaflionale] pentru apærarea 
drepturilor øi cauzelor româneøti […].

Aceeaøi dragoste de patrie, unitæ cu grija – din care nu vor fi lipsit 
øi previziuni funeste – de a°i pæstra intacte graniflele întregite, l°au hotærât 
sæ militeze pentru o pace europeanæ prin înfræflirea popoarelor øi pentru 
menflinerea sau formarea unor «antante» politice, pe care neînduplecatele 
realitæfli de mai târziu aveau sæ le dovedeascæ iluzorii sau în orice caz 
premature […].

Academia Românæ îi va pæstra o vie øi recunoscætoare amintire.1

Alexandru Dobre, Nicolae Titulescu la Academia Românæ, în „Magazin Istoric“, 
an XIX, nr. 3 (216), martie 1985, p. 35; 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. 342.

NOTE

1 La 15 mai 1941, cu pufline zile înainte de intrarea României în cel de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, în ciuda interdicfliei lui Ion Antonescu de a se face public un elogiu politic lui Nicolae 
Titulescu, Alexandru Lapedatu, membru proeminent al Academiei Române, repeta elogiul fæcut 
lui Nicolae Titulescu în incinta Academiei Române la 21 martie 1941 de acad. Ion Petrovici, 
subliniind tocmai valoarea operei sale politice.
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Eugène Lautier

„Aceastæ nouæ alegere demonstreazæ cæ reprezentanflii nafliunilor 
væ recunosc meritele, ce ar trebui mereu sæ se impunæ chiar øi 
celor care, din motive de politicæ externæ sau internæ, nu væ 
consideræ preferatul lor“

Camera Deputaflilor
Comisia de Politicæ Externæ

Carlsbad, 8 septembrie 1931
 
 Excelenflæ,  
 Am aflat din ziare despre alegerea dumneavoastræ ca preøedinte. 
Aceastæ nouæ alegere demonstreazæ cæ reprezentanflii nafliunilor væ recunosc 
meritele, ce ar trebui mereu sæ se impunæ chiar øi celor care, din motive de 
politicæ externæ sau internæ, nu væ consideræ preferatul lor. Am spus destul 
de des ceea ce gândesc în aceastæ privinflæ, pentru ca ecoul sæ væ fi ajuns 
la urechi.  
 Orice°ar fi, acest eveniment mæ bucuræ pentru o mie de motive, 
asupra cærora n°aø vrea sæ mai insist, øi mæ rezum sæ subliniez doar pe 
acelea care ne privesc personal pe dumneavoastræ øi pe mine. 
 Væ scriu de la Carlsbad, unde tocmai am terminat o excelentæ curæ, 
graflie îngrijirilor doctorului Toepfer, doctorul de altædatæ al lui Clemenceau. 
Aceasta este tradiflia la „L’Homme Libre“. 
 Plec poimâine øi voi fi la Paris duminicæ. Sper cæ, dacæ væ vefli opri 
în Franfla la întoarcerea de la Geneva, vefli binevoi a°mi da un semn. 
 Væ rog sæ primifli, Excelenflæ, o datæ cu asigurarea înaltei mele 
consideraflii, expresia sentimentelor mele de sinceræ prietenie.

(ss) Eugène Lautier

Scrisoare (fr.), Carlsbad, 8 septembrie 1931, Eugène Lautier, deputat 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 
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Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2004, doc. nr. 389, p. 1 107.

Radu Lecca

„Am fost deci nevoit sæ°i aræt unele din hârtiile mele“

Am propus deci lui Gohard ca eu sæ plec în România, pentru a 
cæuta de a parveni la Rege. A fost de acord øi am stabilit ca el sæ°mi aducæ 
a doua zi colecflia hârtiilor importante pentru ca sæ pot pleca seara. A doua 
zi, Gohard mi°a adus circa 50 de telegrame privind România øi în special 
pe Regele Carol, iar eu am plecat la Bucureøti.

Când am sosit în Gara de Nord se vindeau ediflii speciale anunflând 
formarea noului guvern liberal cu Titulescu, care urma sæ depunæ 
juræmântul a doua zi dimineafla.

Am tras la Hotel Bulevard, unde am gæsit pe vechiul meu prieten 
Virgil Arion1, de care am mai vorbit. Virgil Arion era cu 30 de ani mai 
bætrân ca mine, fusese un prieten al tatælui meu øi, având toatæ încrederea 
în el, i°am spus obiectul vizitei mele la Bucureøti. El m°a sfætuit sæ vorbesc 
cu Puiu Dumitrescu, secretarul Regelui, sau cu Victor Cædere, secretar 
general la Interne, ambii intimi ai lui Carol.

Pe Cædere îl cunoøteam încæ din 1917, de la Iaøi, øi am hotærât deci 
sæ mæ duc la el. În aceeaøi zi, m°am prezentat la Ministerul de Interne, 
unde am fost primit de Cædere. L°am rugat sæ mæ ducæ în aceeaøi searæ la 
Rege, având a°i comunica ceva extrem de important privind noul guvern 
anunflat de ziare. El a refuzat, cerând sæ°i spun despre ce este vorba. Am 
fost deci nevoit sæ°i aræt unele din hârtiile mele. Dupæ ce le°a citit a 
consimflit sæ mæ ducæ imediat la Palat, mi°a recomandat însæ sæ nu aræt 
Regelui hârtii care conflin expresii jignitoare la adresa persoanei sale, el 
fiind foarte irascibil øi capabil sæ ia mæsuri necugetate.

La Palat am stat câtva timp într°un birou de aøteptare, în timp ce 
Cædere se afla în cabinetul de lucru al Regelui, în audienflæ. În fine, am fost 
introdus øi eu. Regele m°a întrebat întâi dacæ sunt rudæ cu generalul 
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Dimitrie Lecca2, fost în Locotenenfla domneascæ dupæ abdicarea lui Cuza3. 
I°am spus cæ era bunicul meu. Pe urmæ m°a rugat sæ°i aræt hârtiile despre 
care îi vorbise deja Cædere. I°am arætat întâi hârtia din care rezulta cæ 
guvernul liberal øi Titulescu, care trebuiau sæ depunæ juræmântul a doua zi, 
aveau intenflia sæ°i cearæ abdicarea. Citind aceastæ telegramæ, Carol s°a 
adresat furios lui Cædere cu întrebarea: „În cine sæ mai ai încredere în flara 
asta?“ Am mai arætat telegrama lui Berthelot4 cætre Puaux5 cu aprecierile 
despre valoarea alianflei între Franfla øi Mica Înflelegere. În fine, am arætat o 
hârtie privind comisioanele invocate de Partidul Naflional fiærænesc cu 
ocazia împrumutului fæcut de Mihai Popovici. Regele m°a întrebat cum 
am intrat în posesia acestor acte, iar drept ræspuns i°am expus istoricul 
împrumutului fæcut de Mihai Popovici, accentuând pretenfliile lui Gohard 
øi adæugând cæ eu, personal, am acceptat sæ fac pe intermediarul numai din 
dragoste pentru flara în care m°am næscut. Regele mi°a mulflumit øi mi°a 
spus cæ chestiunile materiale le va aranja Victor Cædere øi cæ speræ cæ îl voi 
fline øi în viitor în curent cu øtirile privind România. Totodatæ, m°a rugat 
sæ°i las hârtiile pe care le citise. Am plecat, iar Cædere a ræmas la Rege, 
urmând ca eu sæ°l întâlnesc a doua zi la ora 12, la minister. Când am ieøit 
a doua zi la 11 de la Hotel Bulevard, se vindeau pe stradæ ediflii speciale ale 
ziarelor, anunflând de astæ datæ formarea guvernului Iorga – Argetoianu6.

L°am gæsit pe Cædere la minister – era radios. Pe birou, în fafla lui, 
era etalatæ o cutie mare cu o decoraflie. Arætând la ea, mi°a spus: „Iatæ ce am 
primit de la Rege chiar acum!“ Era Ordinul Ferdinand. L°am felicitat øi l°am 
întrebat cum s°a putut forma guvernul Iorga atât de repede. El mi°a ræspuns 
cæ Regele era de mai multe zile øovæielnic în chestiunea guvernului Duca – 
Titulescu, însæ telegramele aduse de mine l°au determinat sæ renunfle 
definitiv la acest proiect. Am înfleles imediat cæ Cædere cæuta sæ micøoreze 
valoarea informafliilor din depeøele lui Gohard.

Adeværul, pe care l°am aflat mai târziu, era cæ atât Iorga, cât øi 
Argetoianu, fuseseræ chemafli cu totul pe neaøteptate, noaptea, la Palat, neavând 
pregætitæ nici lista colaboratorilor din guvern. […].

În iarna 1933–1934 am fost la Sibiu, unde i°am întâlnit pe cunos
cuflii mei de la Berlin, Fabritius7, Dörr8 etc. Eram pe punctul de a pleca cu 
ei la Berlin, când la Bucureøti a izbucnit criza guvernamentalæ. Cæzuse 
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Vaida, iar Regele fæcuse apel la Partidul Liberal øi Titulescu pentru formarea 
noului guvern.

Titulescu, chemat telegrafic în flaræ – el se gæsea la Geneva – s°a 
prezentat în audienflæ la Rege. În cursul acestei audienfle Regele i°a spus lui 
Titulescu textual: „Am auzit cæ la Geneva ai multe dezagremente din cauza 
Gærzii de Fier. Acum, când eøti la putere, ai ocazia sæ dizolvi aceastæ grupare 
anarhicæ.“

Aceste cuvinte au fost surprinse (spionate) de un funcflionar al 
Palatului regal – probabil german – care le°a redat ministrului Germaniei, 
contele Schulenburg. Mai târziu, cu ocazia unui dejun oferit de Weber9 lui 
Schulenburg în casa sa din str. Nisipari, dejun la care am luat parte øi eu, 
venind vorba de dizolvarea Gærzii de Fier, despre care se spunea cæ au 
cerut°o francezii, Schulenburg a precizat cæ nu francezii, ci Regele este 
autorul dizolværii, dând amænuntele sus°menflionate.

Titulescu, luând cu multæ bucurie cunoøtinflæ de cuvintele Regelui, 
a pus lui Duca – øeful Partidului Liberal – ca condiflie, pentru participarea 
lui la guvern, dizolvarea Gærzii de Fier. Duca nu prea era de acord cu 
aceastæ dizolvare, însæ Regele ceruse în mod categoric participarea lui 
Titulescu la guvernare, având nevoie de el pentru cælætoriile oficiale care 
intenfliona sæ le facæ în vestul Europei. Duca a cedat, iar rezultatul a fost 
asasinarea sa în Gara Sinaia.

Un an mai târziu, Vintilæ Ionescu, cu care devenisem prieten, mi°a 
spus cæ Regele, atunci când Duca a dizolvat Garda de Fier, a trimis ræspuns, 
prin secretarul sæu Puiu Dumitrescu, profesorului Nae Ionescu, unul din 
øefii cei mai importanfli ai Gærzii, cæ el, Regele, nu are niciun amestec în 
aceastæ mæsuræ luatæ de Duca. Cu alte cuvinte: Regele încuraja reacfliunea 
care urma sæ se producæ din partea legionarilor dupæ dizolvare.

Mult mai târziu, Goga mi°a spus cæ Regele dorea guvern liberal cu 
Titulescu, dar færæ Duca, în care nu avea încredere. În schimb avea încredere 
în Gheorghe Tætærescu, pe care dorea sæ°l facæ øef al Partidului Liberal øi 
cu care se înflelesese demult. Regele øtia cæ dizolvarea Gærzii va duce la mari 
dezordini în flaræ øi cæ va putea cere demisia guvernului Duca, însærcinând 
în schimb pe Tætærescu cu formarea cabinetului. Tætærescu avea sæ atragæ 
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dupæ el tot Partidul Liberal. Acesta este adeværul în chestiunea asasinærii lui 
Duca øi nu toate celelalte versiuni fanteziste care circulæ de 30 de ani. […].

Tot cam în acest timp, Regele l°a dat afaræ pe Titulescu din guvernul 
Tætærescu în mod brutal. Titulescu fiind la Geneva, guvernul Tætærescu a 
demisionat într°o searæ øi s°a reformat a doua zi dimineaflæ, færæ Titulescu.

Am uitat sæ spun cæ Titulescu, încæ pe când eram la Berlin în acel 
an, ceruse prin Petrescu°Comnen sæ aibæ o întrevedere cu Hitler. Primise 
însæ ræspunsul cæ vizita lui pentru moment nu poate avea loc. Era ræspunsul 
care îl dædea Germania la refuzul Regelui Carol de a°l primi pe Rosenberg 
în 1935. Acest fapt a ræmas aproape necunoscut la Bucureøti.

Radu Lecca, Eu i°am salvat pe evreii din România, ediflie îngrijitæ, studiu introductiv 
øi note de Alexandru V. Diflæ; cu o prefaflæ de Dan Zamfirescu, Editura Roza 
Vânturilor, Bucureøti, 1994, pp. 70–72; 90–92; 127.

NOTE

1 Virgil C. Arion (1861–m.?). Jurist, ziarist român. Licenfliat în drept (München) øi în litere 
øi filosofie (Bucureøti). Membru al Partidului Conservator. Deputat în trei legislaturi diferite. 
Secretar general al Ministerului Cultelor øi Instrucfliunii Publice (1890–1895). A fondat ziarele 
„Patria“ øi „La Patrie“. Director la Banca Naflionalæ. Membru al „Ateneului Român“; vicepreøedinte 
al Comitetului Central al Ligii Culturale. Profesor universitar de filosofia dreptului øi sociologie 
la Universitatea din Iaøi. 

2 Dimitrie Lecca (1832–1888). General, om politic øi de stat român. Studii militare la Metz 
øi Paris. În 1866, având gradul de maior, era comandantul Batalionului de vânætori, care 
asigura garda Palatului; în noaptea de 11 februarie 1866 a permis intrarea în Palat a conspiratori
lor care au impus abdicarea lui Al.I. Cuza. Ministru de Ræzboi în guvernul provizoriu instituit 
de Locotenenfla domneascæ (11 februarie–10 mai 1866 øi ulterior, 11 iulie 1879–29 aprilie 
1880). Demisioneazæ øi intræ în politicæ. Deputat liberal. Preøedinte al Camerei Deputaflilor 
(1883–1888). 

3 Alexandru Ioan Cuza (1820–1873). Primul domnitor al Principatelor Unite (1859–1862) 
øi al statului naflional România (1862–1866). Participant activ la miøcarea revoluflionaræ de la 
1848 din Moldova øi la lupta pentru Unirea Principatelor. Ales domn al Moldovei (5 ianuarie 
1859) øi al fiærii Româneøti (24 ianuarie 1859), înfæptuindu°se astfel unirea celor douæ flæri 
române. Devenit domnitor, a dus o susflinutæ activitate politicæ øi diplomaticæ pentru recunoaøterea 
uniunii personale (1859) de cætre puterea suzeranæ øi puterile garante øi apoi pentru desævârøirea 
unirii Principatelor Române pe calea înfæptuirii unitæflii constituflionale øi administrative, care s°a 
realizat în ianuarie 1862, când Moldova øi fiara Româneascæ au format un stat unitar cu numele 
de România, cu capitala la Bucureøti, cu o singuræ adunare øi un singur guvern. Guvernarea lui 
Cuza a întâmpinat o puternicæ opoziflie din partea conservatorilor øi liberal°radicalilor, care, unifli 
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într°o conjuraflie, l°au silit sæ abdice (11/23 februarie 1866). Exilat, domnul Unirii øi al marilor 
reforme øi°a petrecut restul vieflii dincolo de hotarele flærii, mai ales la Viena øi Florenfla. A murit 
la Heidelberg (Germania); a fost adus în flaræ øi înmormântat la Ruginoasa (jud. Iaøi). Astæzi 
ræmæøiflele lui pæmânteøti se aflæ în biserica „Trei Ierarhi“ din Iaøi. 

4 Philippe Berthelot (1866–1934). Diplomat francez. Adjunct al øefului de cabinet al 
primului°ministru øi al ministrului Afacerilor Stræine (1905). Subdirector pentru relafliile cu Asia 
(1907). Ministru plenipotenfliar (1911). Delegat cu funcfliile de øef al Cabinetului øi øef al Perso
nalului (1913). Delegat cu interimatul de adjunct al Direcfliei Afacerilor Politice øi Comerciale 
(1913). Subdirector al Direcfliei Europa, Africa øi Orient (1914). Secretar general al Ministerului 
Afacerilor Stræine (1920). Ca umare a afacerii Bæncii Industriale a Chinei, condusæ de fratele sæu, 
a fost scos din funcflie de Poincaré (1921). Tradus în fafla unui consiliu de disciplinæ, prezidat de 
Poincaré, a fost condamnat la 10 ani de eliminare din serviciu øi îndepærtat de la Quai d’Orsay. 
În 1925 beneficiazæ de o lege de amnistie. Herriot îl reintegreazæ în funcfliile sale. Însofleøte pe 
Briand la Londra (1925); este desemnat membru al delegafliei franceze la Conferinfla de la Locarno 
(1925); are importante negocieri cu Cicerin, comisarul poporului pentru Afacerile Externe al 
URSS, privind reluarea relafliilor diplomatice franco°sovietice. Avea sæ dirijeze, practic, politica 
externæ a Franflei pânæ în februarie 1933. 

5 Gabriel Ernest Paul Puaux.
6 Al LV°lea guvern (18 aprilie 1931–31 mai 1932).
7 Fritz Fabritius, conducætorul unei miøcæri politice sæseøti de tip hitlerist. În septembrie 

1932, a creat Miøcarea de Întrajutorare a Germanilor din România, de orientare naflional°socialistæ. 
În mai 1933, a fondat Partidul Naflional°Socialist al Germanilor din România, care a propagat 
idei naziste øi a organizat tabere ale tineretului; membrii partidului au purtat uniformæ øi s°au 
folosit de zvasticæ drept simbol. În octombrie 1935 a fost ales preøedinte al Uniunii Germanilor 
din România øi ulterior al Partidului German din România, dizolvat la 30 martie 1938, ca øi 
celelalte partide politice, ca urmare a mæsurilor constituflionale impuse de Carol al II°lea.

8 Dr. Dörr. Fruntaø al miøcærii politice sæseøti de tip hitlerist din Ardeal conduse de Fritz 
Fabritius.

9 Friedrich Weber, corespondent al ziarului „Völkischer Beobachter“ la Bucureøti.

L.G. Legrel

Cum lucra Nicolae Titulescu

Pe la începutul anului 1932, cunoscutul economist øi om politic 
Virgil Madgearu – cu care, la un moment dat, în calitate de ziarist, aveam 
obligaflia sæ iau zilnic contact (eram reporter la ziarul „Prezentul“ øi redac
tam, împreunæ cu Tudor Øoimaru1 øi Victor Rodan2, sæptæmânalul de 
satiræ politicæ „Încotro?“) – m°a întrebat dacæ aø fi dispus sæ°i fac un serviciu 
personal. Cu condiflia, bineînfleles, sæ pæstrez discreflia cuvenitæ. Era vorba 
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despre un mesaj pe care trebuia sæ i°l înmânez lui Titulescu, la Geneva. Am 
primit imediat, deøi nici pânæ azi nu øtiu ce conflinea voluminosul plic ce 
mi°a fost înmânat.

Titulescu locuia la Hotelul des Bergues. Am sosit la Geneva pe la 
12, oræ pe care o socoteam potrivitæ pentru îndeplinirea „misiunii“. De la 
garæ, am plecat direct la hotelul la care locuia Titulescu. L°am întrebat pe 
portar la ce cameræ îl gæsesc. „Ultimul etaj, dreapta“. „Numærul camerei?“, 
am repetat eu. „Toate camerele“, mi°a ræspuns el. „Ultimul etaj, dreapta“.

Ce era sæ fac? Am urcat la ultimul etaj øi am sunat la prima uøæ. 
A deschis doamna Titulescu. M°am prezentat øi i°am spus cæ am o scrisoare 
urgentæ din partea lui Madgearu øi cæ trebuia sæ o dau – conform instruc
fliunilor – numai domnului Titulescu, „în mânæ“.

Dna Titulescu m°a privit, s°a gândit prefl de câteva clipe, dupæ care 
mi°a spus, zâmbind: „Dacæ e urgentæ øi trebuie sæ i°o dafli «în mânæ», 
încercafli la uøa a treia“.

Ceea ce am øi fæcut. Dar, chiar înainte de a se deschide uøa, i°am 
auzit vocea supæratæ: „Cine mæ deranjeazæ? Sæ nu intre nimeni!“.

Atunci, dna Titulescu mi s°a adresat cu calm: „Dacæ vrefli, îi pot da 
øi eu scrisoarea, «în mânæ»… Nu°i prea place sæ fie deranjat când 
lucreazæ…“.

Ceva mai târziu, dupæ ce citise scrisoarea, Nicolae Titulescu m°a 
primit foarte amabil øi mi°a spus: „Am sæ°i comunic ræspunsul“.

În cele douæ zile cât am stat la Geneva (obflinusem o cameræ la 
acelaøi hotel), am avut ocazia sæ væd cum lucra Titulescu. Într°adevær, „nu 
începea sæ lucreze decât dupæ miezul nopflii“. De aceea, era necesar un 
interlocutor cu care sæ se întreflinæ pânæ la aceastæ oræ. La masa de searæ îøi 
flinea invitaflii într°o øuetæ prelungitæ. Una din principalele griji ale 
secretarelor era sæ°i gæseascæ, din timp, invitafli pentru masa de searæ. Øi nu 
era deloc greu. Titulescu era un causeur de primæ clasæ. Puflini erau diplo
maflii anilor 1927–1939, care sæ nu fi petrecut cel puflin o searæ cu el. 
Dintre aceøtia, cel mai des invitafli erau Aristide Briand, Edvard Beneš øi 
Maksim Litvinov.

Pe la 1–2 noaptea se scuza cæ are de lucru. Lucra uneori pânæ la 
8–9 dimineafla, alteori øi mai târziu. Nu suporta niciun fel de miøcare în 
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jurul lui, niciun zgomot. La orice hotel trægea, dacæ nu gæsea apartamen tul 
la ultimul etaj, închiria camerele alæturate celor reflinute pentru el, ca øi cele 
de deasupra øi dedesubtul celei în care lucra. Pentru a nu fi deranjat, nici 
mæcar secretarii nu aveau camere mai apropiate. Între acestea øi biroul lui 
era totdeauna o cameræ goalæ.

Titulescu avea peste tot prieteni, dar øi mulfli duømani. Când, în 
1931, a fost reales preøedinte – fapt unic în analele Societæflii Nafliunilor – 
aproape toate ziarele mari din Occident au salutat în cuvinte elogioase 
faptul. În flaræ, oficiosul guvernului nu a acordat evenimentului nicio 
importanflæ. Aceasta, în ciuda faptului cæ succesul lui Titulescu era, de 
fapt, un succes de prestigiu al României în arena internaflionalæ, pe care 
opinia publicæ l°a întâmpinat cu legitimæ satisfacflie. Dar spre mirarea 
tuturor, ziariøtii care se aøteptau sæ asculte un comunicat oficial, l°au auzit 
pe Argetoianu citind o prezentare a øedinflei Consiliului de Miniøtri în 
care, despre Titulescu, nu se pomenea nici mæcar un cuvânt.

Citind în „Magazin Istoric“ fragmente din Memoriile lui Anthony 
Eden, am imaginat între acesta øi Titulescu o paralelæ care mi se pare semni
ficativæ. Ambii au fæcut parte dintre oamenii de stat care au înfleles, din 
timp, ce consecinfle va avea politica lui Hitler øi Mussolini. Eden a pæræsit 
guvernul conservator al lui Chamberlain3 pentru a nu se solidariza cu 
politica acestuia. În aceeaøi perioadæ, Titulescu devenise o adeværatæ obsesie 
pentru unele cancelarii vest°europene, unde, pe un ton ræspicat, demonstra 
greøeala ce se face cu politica de „concesiuni“ faflæ de Hitler øi Mussolini.

Îmi amintesc perfect de o caricaturæ apærutæ în ziarul „Le Figaro“, 
la sfârøitul lui 1936, când Titulescu nu mai avea nicio calitate oficialæ: un 
birou elegant, cu mesele trântite, cu scaunele ræsturnate, cu tablourile de 
pe perefli smulse, cu perdelele rupte. Titlul caricaturii: „Dl N. Titulescu a 
avut o scurtæ întrevedere cu ministrul de Externe al Franflei“, sugera 
vehemenfla argumentelor diplomatului român. Pentru cæ, în toate ocaziile 
ce i se prezentau, la Londra, la Paris, la Geneva, Titulescu îøi expunea – cu 
întreaga vigoare a talentului øi a temperamentului sæu – îngrijorarea faflæ de 
lipsa de prevedere a cancelariilor apusene. Cæ a avut dreptate, a dovedit°o 
istoria. Prea bine se øtie cæ Nicolae Titulescu nu fusese niciodatæ væzut cu 
ochi buni nici de Rege, nici de primul ministru Tætærescu. Instigat în 
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special de Argetoianu, Regele cæuta sæ se debaraseze de Titulescu. La 
29 august 1936, Carol primise demisia guvernului, pentru ca imediat sæ°l 
reînsærcineze – tot pe Tætærescu – cu constituirea noului guvern, guvern 
care s°a format în aceeaøi zi, cu aceeaøi miniøtri, minus Titulescu, înlocuit 
cu Victor Antonescu. Marele om de stat a putut fi înlæturat din guvern, dar 
prestigiul sæu – nu numai în rândurile opiniei publice interne, ci øi în 
cercurile politice din stræinætate – era atât de mare, încât fostul preøedinte 
al Ligii Nafliunilor avea posibilitatea sæ°øi continue (cu amæræciune, poate, 
dar færæ ca aceasta sæ°i diminueze forflele) activitatea antihitleristæ øi 
antiræzboinicæ.

„Ceea ce am vrea sæ subliniem este cæ strælucirea sa s°a stins pentru 
totdeauna – scria despre Titulescu, în martie 1937, «Lumea Nouæ», 
oficiosul grupærii de dreapta a succesorului de mai târziu al lui Titulescu, 
M. Manoilescu. Domnia Sa a avut o perioadæ de splendoare, o lungæ epocæ 
de falsæ strælucire. A avut un apogeu. De acum, însuøi declinul e la ultima 
fazæ. Dl Titulescu nu mai are viitor. E un om sfârøit: «un uomo finito».“ 
Aøa°zisul „om sfârøit“ era însæ departe de a se fi retras în umbra anonimatului. 
Cititorul presei de epocæ putea sæ afle, cu o lunæ mai târziu, în „Adeværul“ 
din 24 aprilie 1937, cæ omul politic pe care presa de dreapta – confundând 
realitatea cu propriile iluzii – îl vedea „în declin“, „…a avut importante 
întrevederi cu fruntaøii politici ai Franflei. Azi, domnul Titulescu a fost 
invitat la dejun de domnul Léon Blum, preøedintele Consiliului. La acest 
dejun a participat øi domnul Delbos, ministrul de Externe. În cursul lunii 
mai, domnul Titulescu va vizita Londra, unde va avea întrevederi cu 
fruntaøii politici ai Angliei“.

L.G. Legrel, Cum lucra Nicolae Titulescu, în „Magazin Istoric“, an VIII, nr. 2 (83), 
februarie 1974, pp. 56–58.

NOTE

1 Tudor Øoimaru (1898–1967). Scriitor øi publicist român. Numele la naøtere: G. Dræguøanu. 
A mai semnat Tudor Maimuflæ. Colaboræri la: „Adeværul literar øi artistic“; „Contemporanul“; 
„Cuvântul liber“; „Dreptatea“; „Facla“; „Gazeta literaræ“; „Încotro“; „Kalende“; „Luceafærul“; 
„Miøcarea literaræ“; „Pumnul“; „România nouæ“; „Viafla literaræ“. 
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2 Victor Rodan (1898–1934). Publicist, ziarist român. A mai semnat: Hef; Hefaistos; Nador 
(anagramæ în „Rampa“); A. Prodan; V. Rad. Colaboræri la „Comedia“; „Curentul“; „Dreptatea“; 
„Încotro“. 

3 Arthur Neville Chamberlain (1869–1940). Om politic øi de stat britanic. Conservator. 
Ministru al Sænætæflii (1923; 1924–1929); de Finanfle (1923–1924; 1931–1937). I°a succedat lui 
Stanley Baldwin ca prim°ministru (1937–1940). A dus o politicæ de conciliere cu Germania 
nazistæ. Semnatar al Acordului de la München (septembrie 1938), crezând cæ a dobândit „pacea 
pentru timpurile noastre“. A abandonat politica de appeasement dupæ ocuparea de cætre Hitler a 
oraøului Praga (martie 1939). A oferit sprijin militar Poloniei. În septembrie 1939 a intrat în 
ræzboi cu Germania hitleristæ, dar a continuat sæ aibæ o poziflie ezitantæ, criticatæ în Parlament øi 
de cætre presæ. S°a retras de la conducerea Cabinetului la 10 mai 1940 dupæ ocuparea de cætre 
Germania a Danemarcei øi Norvegiei. 

Sir Frederick William Leith°Ross

„Afli avut un succes atât de mare la Washington“

Ministerul de Finanfle
Whitehall, S.W.

[Londra], 30 decembrie 1925
 
 Stimate domnule Titulescu, 
 Doar câteva cuvinte pentru a væ mulflumi, în numele lui Niemeyer1 
øi al meu personal, pentru telegramele cordiale øi urærile de bine, ceea ce la 
rândul nostru væ dorim øi dumneavoastræ din toatæ inima.  
 Mæ bucur sæ aud cæ vefli reveni la noi. Afli avut un succes atât de 
mare la Washington øi v°afli simflit atât de bine,

 
încât începusem sæ ne 

temem cæ avefli de gând sæ ræmânefli acolo. Sper cæ Oceanul va fi milos cu 
dumneavoastræ øi væ va aduce cu bine în curând înapoi. fiara dumneavoastræ 
are nevoie de domnia voastræ în Europa! Au revoir.

Al dumneavoastræ cu respect 
(ss) F.W. Leith°Ross

Scrisoare (engl.), [Londra], 30 decembrie 1925, Sir Frederick William Leith°Ross 
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 
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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. 117, pp. 673–674.

NOTE

1 Sir Otto Ernest Niemeyer (1883–1971). Economist britanic, specialist în domeniul 
financiar. Director al Bæncii Angliei.

Henry Lémery

„Europa are astæzi nevoie de d. Titulescu“

Evocând dispariflia în condiflii tragice a unor mari personalitæfli 
politice, precum Albert I, Ion Duca, cancelarul Dollfuss, Regele Alexandru 
I, øi apreciind cæ aceasta este profund îngrijorætoare, noul ministru de 
Justiflie al Franflei sublinia necesitatea continuærii operei politice momentan 
întrerupte prin dispariflia acelor personalitæfli mai sus menflionate, neuitând 
nicio clipæ cæ n°ar trebui sæ se creadæ cæ virtuflile øi talentele de prim plan 
sunt nesecate.

„Iatæ de ce, adânc miøcafli la început de neaøteptata anunflare a demi
siunii marelui ministru român al Afacerilor Stræine, d. Titulescu, am aflat 
apoi cu bucurie cæ a consimflit sæ reia înaltele sale funcfliuni. În fafla lecfliunii 
tragice a evenimentelor, dorinfla unanimæ recheamæ la putere, cu o autori
tate sporitæ, pe omul cel mai capabil de a comanda øi care este un prieten 
al Franflei.

Prin puterea personalitæflii sale, prin strælucirea serviciilor sale, prin 
prestigiul inteligenflei øi talentului sæu, d. Titulescu nu este numai omul de 
stat cel mai în vedere al României; el este diriguitorul de conøtiinflæ al Micii 
Înflelegeri, care e, în mare parte, opera sa. El ocupæ în aceastæ privinflæ, în 
politica europeanæ, un loc de primæ însemnætate.

Cu o frumoasæ perspicacitate, el a înfleles cæ cele trei puteri cærora 
tratatele le°au dat în sfârøit legitimul statut teritorial în Europa Centralæ: 
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România, Cehoslovacia øi Iugoslavia, nu puteau juca decât rolul øters, dacæ 
ele ræmâneau izolate, în timp ce ele ar constitui prin unirea lor echivalentul 
unei mari puteri øi ar exercita o înrâurire hotærâtoare în chestiunile 
europene.

O formulæ simplæ øi înflelegætoare øi totodatæ mlædioasæ øi puternicæ 
a fost astfel pusæ la punct. Ea a menflinut noua formaflie la distanflæ egalæ de 
alianfla simplæ øi de fuziune. Ea realizeazæ un fel de federaflie care, læsând 
celor trei participanfli o autonomie completæ în afaræ ca øi înæuntru, 
coordoneazæ acfliunea lor internaflionalæ prin continue schimburi de vederi 
øi prin practica unei discipline comune. Instrumentul prefluieøte mai ales 
prin dibæcia, prin înælflarea de suflet øi de minte a acelor care îl folosesc. În 
orice caz, el a dovedit træinicia sa, perfecta°i adaptare la condifliile pentru 
care a fost conceput øi eficacitatea sa. […]

De mai multe ori, d. Titulescu ne°a reflinut chiar de avânturile unei 
imaginaflii prea græbite sæ ia dorinflele ei drept realitæfli. Sæ fim siguri cæ în 
cercul acfliunii sale cele mai directe, el va øti sæ menflinæ coeziunea acestei 
Mici Înflelegeri, al cærei animator principal este de acum înainte øi care 
poate exercita cea mai binefæcætoare acfliune asupra evolufliei Iugoslaviei 
crud încercate. Nu numai România øi prietenii ei, ci øi Europa are astæzi 
nevoie de d. Titulescu.“

Henri Lémery, Reintrarea în scenæ a dlui Titulescu, în „Le Petit Bleu“, 12 octombrie 
1934; „Universul“, 21 octombrie 1934.

Nicolae N. Lenguceanu

„Titulescu incendiazæ peste tot explozivul gândirii sale, al idea
lismului înfæptuitor“

Conferinfla lui Titulescu în Reichstag øi recepflia mæreaflæ ce i°au 
fæcut dl Loebe, presidentul Parlamentului Imperial, genialul om politic 
german dr. Stresemann, ministrul Afacerilor Stræine a Imperiului, precum 
øi întreaga strælucitæ elitæ intelectualæ germanæ, miøcæ adânc toate sufletele 
româneøti. Suntem mândri ca români øi fermecafli ca intelectuali, cæci 
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vedem nu departe ziua fericitæ când Germania nu va mai fi spaima lumii, 
ci va inspira din nou încrederea øi iubirea întregii omeniri, ca pe vremea lui 
Goethe1, Schiller2, Kant3 øi Schopenhauer4, Beethoven5 øi Wagner6.

Din comoara de energii a nafliunii române, Titulescu ræsare ca un 
luceafær senin, a cærui lumini uimesc cugetele înalte, depæøind larg fruntariile 
flærii.

Titulescu, astæzi, este o proeminentæ personalitate a întregii suflæri 
umane, împodobitæ cu florile de aur ale înaltei culturi.

Dintre tofli oamenii politici europeni mai tineri, Titulescu stæpâneøte 
cel mai adânc substanfla doctrinei solidaritæflii lui Léon Bourgeois, pærintele 
Societæflii Nafliunilor.

Ca element strælucit øi cuceritor de acfliune øi propagandæ, aducând 
formule øi solufliuni noi, Titulescu trebuie confundat în trinitatea apostolilor 
pæcii, Sir Austen Chamberlain, Aristide Briand øi dr. Stresemann.

Se ajunsese la un punct mort. Problema securitæflii, a plæflii daunelor, 
evacuarea anticipatæ a Renaniei, zæceau ca niøte ræni larg deschise.

Douæ armate de idei, faflæ în faflæ.
Una a pacifiøtilor, idealiøtii romantici.
Cealaltæ a scepticilor pesimiøti, în frunte cu Oswald Spengler, care 

væd inevitabila viitoare conflagraflie generalæ, ce va produce præbuøirea 
totalæ a civilizafliei europene.

Titulescu, posedând în acelaøi grad de înaltæ tensiune, intuifliunea 
raflionalæ, intuifliunea sentimentalæ øi puterea de înfæptuire, a descoperit o 
formulæ nouæ politicæ, aceea a idealismului realizator.

În special, prin nemærginita sa iubire de oameni, adâncita viziune 
sentimentalæ øi vibrare armonioasæ cu dorinflele mulflimilor, Titulescu 
culege, pe coardele inimii sale, visurile de înfræflire øi aprigæ sete de pace a 
omenirii neliniøtite.

Aceastæ voinflæ de pace, dupæ formula lui Alfred Fouillée, este o Idee 
Forflæ în marø de înfæptuire, ce se desfæøoaræ lent øi sigur, ca o imensæ spiralæ 
de foc, în cugetele oamenilor.

Da.
Ideea Putere a Pæcii, sprijinitæ pe fræflietate øi iubire, este o forflæ 

nebiruitæ, ce va spulbera toatæ scleroza vremii de faflæ: capitalismul burghez, 
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clericalismul politic, democrafliile parlamentare, slugi oarbe ale marii bænci 
øi industrii, de asemenea, lucirile neliniøtitoare ale comunismului sælbatic, 
dupæ care va instaura o nouæ civilizaflie, aceea a cooperafliei integrale 
internaflionale.

Acestui vast clocot sufletesc al pæcii îi trebuie, însæ, un glas tânær øi 
cuceritor, o trâmbiflæ de aur, care sæ dea duh de viaflæ ideilor nelæmurite, sæ 
le cuprindæ, sæ le cristalizeze, sæ le ordoneze în mers armonios, desævârøind 
astfel evoluflia în spirite, dupæ care va apærea liniøtit, într°o îmbræfliøare de 
strælucire: Lumea Nouæ.

Glasul fermecætor al dinamicii pæcii este verbul înaripat al lui 
Titulescu.

Cuvântul sæu, ce se ræsfiræ ca florile de bronz ale unui clopot de 
bucurie, ræsunæ la Londra, la Paris, la Roma øi la Berlin.

Titulescu incendiazæ peste tot explozivul gândirii sale, al idealismului 
înfæptuitor. 

Doctrina forflei creatoare de drept, capitalismul, comunismul, 
neguri ale zilei de astæzi, vor dispare.

Mâine vom avea Federaflia Statelor Unite europene, sub preøedinflia 
lui Nicolae Titulescu.

Utopie?
Nu. Veønic visurile mærefle de azi ale proeminentelor creøtete au 

devenit, a doua zi, realitæflile sensibile ale progresului omenirii.
Întreaga istorie îmi dæ dreptate.
Sæ fim mândri de Nicolae Titulescu.
El este o dovadæ orbitoare de ce imensæ valoare, bogæflie øi putere 

constituie rasa româneascæ.

N.N. Lenguceanu, O mândrie a flærii: Nicolae Titulescu, în „Vocea Galaflilor“, an 
XII, nr. 3 336, joi 16 mai 1919.

NOTE

1 Johann Wolfgang von Goethe.
2 Friedrich von Schiller.
3 Immanuel Kant.
4 Arthur Schopenhauer.
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5 Ludwig van Beethoven.
6 Richard Wagner.

Nicolae N. Lenguceanu

„Aceastæ înaltæ øi neîntrecutæ distincfliune afirmæ, covârøitor, 
prestigiul puterii d°voastre spirituale øi constituie o mândræ 
paginæ în istoria românismului“

Ministerul Justifliei 
Cabinetul Secretarului General

 
 Bucureøti, 9 sept. [1]931

Ilustre domnule prezident, 
Fiind zilele trecute la flaræ, n°am avut putinfla de a væ felicita pen

tru realegerea d°voastræ ca prezident al Ligii Nafliunilor – fapt unic øi 
minunat.

Aceastæ înaltæ øi neîntrecutæ distincfliune afirmæ, covârøitor, presti
giul puterii d°voastre spirituale øi constituie o mândræ paginæ în istoria 
românismului.

Prietenii d°voastræ – toatæ flara – sunt plini de bucurie.
Richelieu1 a zis pe patul de moarte: « Mes ennemis ont été ceux de la 

France ! »2. 
D°voastræ putefli spune ca øi ilustrul ministru francez : „Duømanii 

mei sunt acei ai românimii!“… Les pauvres sires! 3

Væ rog a prezenta omagii profunde doamnei Titulescu.
Dafli°mi voie, împreunæ cu întreaga suflare româneascæ, sæ væ strâng 

øi eu pe inimæ într°o lungæ îmbræfliøare.
(ss) Nicu N. Lenguceanu 

Scrisoare, Bucureøti, 9 septembrie 1931, Nicolae N. Lenguceanu, secretar general 
al Ministerului de Justiflie, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent al României la Socie tatea 



348

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. 391, pp. 1 109–1 110.

NOTE

1 Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585–1642). Om politic øi cardinal francez (din 
1622). Prim°ministru (1624–1642) în timpul domniei lui Ludovic al XIII°lea. Pe plan extern, a 
luptat împotriva hegemoniei Habsburgilor în Europa, Franfla participând (din 1635), alæturi de 
principii protestanfli, germani øi de Suedia, împotriva Imperiului german øi a Spaniei, la Ræzboiul 
de 30 de ani (1618–1648). A contribuit la întemeierea Academiei Franceze (1635).

2 Duømanii mei au fost acei ai Franflei! (fr.)
3 Bieflii nobili! (fr.)

Ioan M. Leon

„În serviciul dreptei cauze româneøti“

Partidul fiærænesc aduce omagiul sæu marelui român, Nicolae 
Titulescu, ministrul nostru la Londra, pentru sufletul pus în serviciul 
dreptei cauze româneøti, obflinându°ne izbânda øi în acelaøi timp øi pre
flioøilor sæi colaboratori øi în special dlui ministru de Externe, Mironescu.

Adunarea Deputaflilor, sesiunea ordinaræ 1929–1930, øedinfla de vineri, 14 februarie 
1930, în „Monitorul Oficial“, partea a III°a, Dezbateri parlamentare, p. 988. 

Ad. Lery

Titulescu øi sportul

În rândurile ce urmeazæ vom relata o întâmplare care prezintæ un 
subiect inedit øi oarecum neobiønuit pentru o rubricæ de sport.

Ea ne°a fost povestitæ de un marcant membru al Corpului Diplo
matic, care a folosit°o pentru a evidenflia pânæ unde mergea repulsia 
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ilustrului bærbat de stat Nicolae Titulescu pentru tot ceea ce întruchipa 
„agresiune“.

Faptul s°a petrecut în urmæ cu mulfli ani, cu prilejul disputærii 
„Cupei Balcanice“ de fotbal la Atena.

În acelaøi timp, avea loc în Capitala Greciei Conferinfla Înflelegerii 
Balcanice, organismul creat de fostul nostru ministru de Externe pentru 
menflinerea pæcii în acest sector european.

La finala Cupei, diplomaflii care participau la conferinflæ au fost 
invitafli sæ asiste. Se juca meciul Grecia – Iugoslavia.

Titulescu, care era un iubitor al schiului1 øi al tenisului, nu prea 
agrea fotbalul sau rugbyul, care se jucau uneori în forflæ.

În timpul desfæøurærii partidei, la o minge viu disputatæ, un jucætor 
grec trânti la pæmânt un adversar.

Instantaneu, Titulescu se ridicæ øi protestæ vehement – neflinând 
seama cæ era vorba chiar de un jucætor al gazdelor – strigând:

– „Asta e o porcærie! Cum este admisibil ca reprezentanflii unor flæri 
amice sæ se loveascæ între ei?“

Cu greu a fost reflinut sæ nu pæræseascæ stadionul dupæ ce i s°a 
explicat cæ asemenea incidente sunt inerente, mai ales într°un meci cu 
caracter decisiv.

– „Iatæ – adæugæ cel ce ne°a istorisit cele de mai sus – pânæ unde a 
mers spiritul pacifist de care era cælæuzit marele om de stat care a fost 
Nicolae Titulescu.“

Ad. Lery, Titulescu øi sportul, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 Nicolae Titulescu a patronat o importantæ cupæ de profil, desfæøuratæ la St.°Moritz (Elveflia). 
De fiecare datæ, Nicolae Titulescu a salutat pe cei prezenfli, participanfli øi public, rostind 
alocufliuni pline de substanflæ. Vezi Nicolae Titulescu, Discours de Son Excellence Nicolas Titulescu 
a la Distribution des Prix, Titulescu Challenge Cup, St.°Moritz, 16 februarie 1939, în Titulescu 
Challenge Cup. International Slalom Ski Race, St.°Moritz, Kurverein St.°Moritz, 1939, pp. 69–77. 
Pentru informaflii mai ample privind disponibilitæflile diplomatului român øi în alte ramuri ale 
sportului, vezi Nicolae Petrescu, Centenarul Nicolae Titulescu. Sportul, o mare pasiune a ilustrului 
diplomat, în „Sportul“, 22 martie 1982.
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Maksim Maksimovici Litvinov

„Titulescu prezideazæ Statele Unite ale Europei de Est“

Dacæ Roosevelt prezideazæ Statele Unite ale Americii de Nord, 
Titulescu prezideazæ Statele Unite ale Europei de Est.

Jean Thouvenin, Un soldat al pæcii: Nicolae Titulescu (fr.), în „Tribune des 
Nations“, 16 februarie 1935.

Maksim Maksimovici Litvinov

„Sunt adânc întristat de øtirile asupra bolii dv.“

Sunt adânc întristat de øtirile asupra bolii dv., care face sæ fie 
resimflitæ cât mai mult de tofli prietenii dv. øi mai ales de mine absenfla dv. 
de la Geneva. Væ trimit, scumpe prieten, din toatæ inima mea, salutul meu 
øi uræri multe, cælduroase, pentru o promptæ restabilire.

„Universul“, 21 septembrie 1936.

Maksim Maksimovici Litvinov

„Titulescu are, chipurile, destule dovezi care atestæ faptul cæ 
Regele «jefuieøte» flara“

 [Geneva], 13 iunie 1937

[…] Øi acum despre întâlnirea cu Titulescu.
Dupæ cum cunoaøtefli, aflându°se încæ la Paris, el i°a spus lui 

Ghirøfeld1 cæ vrea sæ plece la Moscova în luna iunie, iar înainte de aceasta, 
sæ se întâlneascæ cu mine în stræinætate. Din partea noastræ nu s°a dat niciun 
ræspuns. Ulterior, el mi°a telefonat la Londra, de la Riviera, rugându°mæ sæ 
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mæ întâlnesc cu el undeva în Franfla sau în împrejurimile Genevei. Ca 
urmare a convorbirilor telefonice ce au urmat, din Londra øi Paris, am 
convenit ca, în drum spre Londra, sæ se opreascæ pentru câteva ore la Lacul 
Annecy (circa 40 km de Geneva), unde mæ voi duce øi eu sæ luæm masa 
împreunæ. M°am dus la el singur, aici i°am gæsit øi pe Rædulescu, pe 
secretarul lui, colonelul (nu mai reflin numele) øi pe ministrul român de la 
Teheran (apropo, ultimul i°a spus lui Titulescu cæ dvs. v°afli exprimat 
convingerea cæ Antonescu încearcæ o nouæ orientare de politicæ externæ, 
adicæ de continuare a legæturii cu Polonia, Ungaria øi Italia, dar cæ în 
aceastæ acfliune este împiedicat de Rege øi Tætærescu. Titulescu este foarte 
supærat pe dvs. pentru încrederea ce o acordafli Regelui øi lui Tætærescu).

Am servit micul dejun øi am vorbit cu Titulescu între patru ochi: el 
avea pe masæ o servietæ burduøitæ cu hârtii, pe care mi le°a arætat. Titulescu 
a vorbit cu mine pornind de la ipoteza reîntoarcerii lui la putere. El spunea 
cæ nu va mai fi niciodatæ ministru pe lângæ actualul Rege. Când, însæ, l°am 
întrebat cum speræ, atunci, sæ revinæ la putere, cu actualul Rege, el a ræspuns 
confuz cæ dacæ, chipurile, Regele va accepta programul sæu, atunci el îl va 
sluji, fireøte. Când l°am întrebat despre întâlnirea lui cu Maniu øi am 
amintit despre colaborarea acestuia din urmæ cu Garda de Fier, Titulescu 
a ræspuns cæ este gata sæ lucreze cu oricine este împotriva Regelui. Dându°øi 
seama øi înflelegând cæ ar însemna sæ înceapæ sæ lucreze cu fasciøtii, a fæcut 
precizarea cæ pe el îl intereseazæ numai politica externæ, nu cea internæ. 
Din discuflia ulterioaræ a rezultat cæ el a încheiat cu Maniu o înflelegere de 
declanøare a unei campanii împotriva Regelui. Titulescu are, chipurile, 
destule dovezi care atestæ faptul cæ Regele „jefuieøte“ flara.

Titulescu a încercat sæ continue discuflia cu mine despre pact, în 
cazul în care va reveni la putere. Fireøte cæ am evitat. Atunci a încercat sæ 
obflinæ de la mine promisiunea cæ noi nu vom încheia niciun fel de pact 
pânæ la revenirea lui la putere. Atunci când am refuzat sæ fac o atare 
promisiune, el mi°a replicat cu vehemenflæ cæ va aprecia încheierea unui 
pact de cætre noi cu actualul guvern drept un act de trædare a sa øi de 
nerecunoøtinflæ, fæcând aluzie la faptul cæ el ar fi avut de suferit din 
cauza noastræ.
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S°a referit, fireøte, la vizita sa la Moscova øi mi°a citit textul cuvântærii 
pe care o pregætise. A menflionat lunile iunie–iulie–august, dar eu le°am 
apreciat ca fiind nepotrivite. Când m°a întrebat dacæ ar putea veni în 
toamnæ, i°am ræspuns cæ, dacæ nu se teme de gerul de la noi, în general, de 
timpul prost, atunci sæ pofteascæ. Nu s°a luat o decizie definitivæ asupra 
vizitei lui. A plecat, dupæ cum øtifli, la Londra, unde face expuneri în 
Parlament øi fline cursuri la diferite universitæfli. Din informafliile pe care le 
avem de la Londra, el susfline acolo cu mult succes ideea unei colaboræri 
anglo°franco°sovietice øi tunæ øi fulgeræ împotriva tuturor celor care°l 
contrazic.

Væ rog sæ reflinefli cæ am discutat cu Antonescu înainte de întâlnirea 
cu Titulescu. Aøa se explicæ informaflia incorectæ deflinutæ de consilierul 
Legafliei franceze precum cæ tratativele cu Antonescu ar fi fost întrerupte ca 
urmare a întrevederii mele cu Titulescu. Nu este adeværat, în genere, cæ 
discufliile ar fi fost întrerupte la inifliativa mea.

Acum nu mai încape nicio îndoialæ cæ tratativele României cu Italia 
au fost, într°adevær, întrerupte. În cursul ultimei convorbiri a lui Lugoøianu 
cu Ciano, cei doi au constatat cæ, în actualele circumstanfle, negocierile nu 
sunt posibile, din cauza refuzului categoric al Ungariei de a accepta o 
înflelegere cu România, fapt pe care Antonescu l°a negat, însæ, faflæ de mine, 
la Geneva.

Væ rog ca, dupæ lecturæ, partea din scrisoare referitoare la întâlnirea 
cu Titulescu sæ o decupafli øi sæ o distrugefli.

P.S. Cerinfla noastræ ca românii sæ prezinte o propunere de pact 
poate fi justificatæ printr°o referire la comunicatul polono°român, în care 
se vorbeøte despre „identitatea absolutæ“ a punctelor de vedere ale celor 
douæ flæri în problemele de interes comun. De aici rezultæ cæ pactul trebuie 
sæ flinæ cont, de asemenea, de opiniile Poloniei. Sæ ne spunæ România care 
sunt aceste opinii. În cazul dat, ironizafli pe tema independenflei politicii 
româneøti.

Scrisoare (fragment), [Geneva], 13 iunie 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, 
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AVP RF, fond 05, opis 17, mapa 133, dosar 82, f. 22–24; apud Relafliile româno°so
vietice. Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundafliei Culturale Române, 
Bucureøti, 2003, doc. nr. 68, pp. 146–148; Nicolae Titulescu, Opera poli tico°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. 148, 
pp. 1 045–1 046.

NOTE

1 E.V. Hirschfeld (?). Diplomat sovietic.

Maksim Maksimovici Litvinov

„Am gæsit în persoana lui Titulescu un sprijinitor activ“

În ce mæ priveøte, nu pot uita faptul cæ într°o serie întreagæ de 
probleme faflæ de care reprezentanflii flærilor occidentale nu s°au arætat recep
tivi, am gæsit în persoana lui Titulescu un sprijinitor activ. Aøa s°a întâmplat 
la Liga Nafliunilor, aøa s°a întâmplat cu prilejul discufliilor purtate în jurul 
definirii agresorului, a problemei statutului strâmtorilor. Cunosc poziflia 
justæ a lui Titulescu øi în problema „neintervenfliei“ în ræzboiul din Spania.

În ce priveøte legæturile dintre România øi URSS, Titulescu a înfleles 
necesitatea unor relaflii normale nu numai sub raport diplomatic, singurul 
în stare sæ ducæ la soluflionarea tuturor problemelor litigioase în spiritul 
intereselor naflionale ale ambelor flæri. El a militat cu toatæ seriozitatea – 
m°am convins de asta – pentru un pact de asistenflæ mutualæ între flærile 
noastre. […].

Ultima mea întâlnire cu Titulescu a avut loc în mod discret, la 
inifliativa øi propunerea mea, într°un mic restaurant, L’auberge du Père 
Bise la Talloires, pe o terasæ de unde se vedea Lacul Annecy, în Elveflia, la 
28 mai 1937, deci dupæ debarcarea lui. Am întâlnit un om trist øi abætut, 
dar care a ræmas ferm pe pozifliile sale pentru care militase de°a lungul 
anilor, în cadrul Nafliunilor Unite, în calitatea sa de ministru de Externe al 
României. […].
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Acum se aflæ în lucru la noi un dicflionar diplomatic1 øi pot sæ væ 
asigur cæ aprecierile cu privire la Titulescu vor fi aprecieri pozitive.

Valter Roman, O evocare. Nicolae Titulescu, în „România Literaræ“, an XIII, nr. 7, 
14 februarie 1980, p. 21.

NOTE

1 Diplomaticeskii Slovar, tom III, Izdatelistvo Nauka, Moscova, 1986, dedicæ lui Nicolae 
Titulescu (la p. 465), 32 de rânduri, reci, dar corecte.

Maksim Maksimovici Litvinov

„Titulescu nu era numai un doctrinar, ci øi un om de acfliune“

A fost un mare diplomat, unul dintre cei mai iluøtri ai perioadei 
dintre cele douæ ræzboaie.

Lui Titulescu – diplomat înzestrat cu o mare perspicacitate politicæ, 
îi erau foarte clare cæile øi mijloacele prin care putea fi asiguratæ securitatea 
colectivæ europeanæ:

El a fost printre puflinii diplomafli care øi°au dat seama – în condifliile 
venirii lui Hitler la putere –cæ numai printr°o înflelegere între Uniunea 
Sovieticæ øi flærile occidentale ar putea fi baratæ calea ræzboiului;

Titulescu nu era numai un doctrinar, ci øi un om de acfliune, care 
milita cu pasiune pentru ideile sale;

Titulescu a fost dintre puflinii diplomafli care a luptat cel mai mult 
pentru intrarea1 URSS în Liga Nafliunilor;

Titulescu a fost primul dintre tofli miniøtrii de Afaceri Externe care 
a sprijinit acceptarea de cætre Liga Nafliunilor a definifliei agresorului2 datæ 
de mine în iulie 1933. Când am propus în Liga Nafliunilor definiflia agre
sorului, Titulescu s°a ridicat imediat øi a spus: „România acceptæ definiflia 
agresorului aøa cum o propune dl Litvinov“;

Nu pot uita meritul personal al lui Titulescu în reluarea relafliilor 
diplomatice3 dintre Uniunea Sovieticæ øi România, în iunie 1934;
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Titulescu a sprijinit la Montreux, în 1936, poziflia mea cu privire la 
încheierea noii convenflii a Strâmtorilor;

În iulie 1936, am parafat împreunæ cu Titulescu textul unui pact 
de asistenflæ mutualæ4 între URSS øi România, care n°a mai fost încheiat 
oficial, datoritæ demiterii lui Titulescu din guvernul României, la 29 august 
1936;

Cunosc poziflia justæ a lui Titulescu în problema „neintervenfliei“ în 
ræzboiul civil din Spania;

Iatæ tot atâtea motive care mæ determinæ sæ am o pærere bunæ despre 
marele diplomat român Nicolae Titulescu.

Valter Roman, Dmitri Manuilski øi Maksim Litvinov despre Nicolae Titulescu, în 
„Magazin Istoric“, an XVI, nr. 9 (186), septembrie 1982, p. 49. 

NOTE

1 La 15 septembrie 1934, Nicolae Titulescu semneazæ, împreunæ cu reprezentanflii altor 30 
de state, invitaflia adresatæ URSS de a intra în Societatea Nafliunilor.

2 La 3–4 iulie 1933, Nicolae Titulescu semneazæ la Londra Convenfliile de definire a agresiunii 
recunoscute în literatura juridicæ de specialitate drept „Convenfliile Litvinov–Titulescu“ sau 
„Formula Titulescu–Litvinov“. Convenflia de definire a agresiunii, din 3 iulie 1933, a fost 
semnatæ la Londra de reprezentanflii României, Estoniei, Letoniei, Poloniei, Turciei, URSS øi 
Afganistanului. Convenflia de definire a agresiunii, din 4 iulie 1933, a fost semnatæ la Londra de 
reprezentanflii României, Cehoslovaciei, Turciei, Iugoslaviei øi URSS.

3 La 9 iunie 1934. Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov procedeazæ cu aceastæ 
ocazie la un schimb de note, în termeni identici, precizând obligaflii similare – 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. 116–118; Ion M. Oprea, Titulescu–Litvinov. O paginæ a relafliilor româno°sovietice, în 
„Magazin Istoric“, an I, nr. 1, aprilie 1967, pp. 35°38; Idem, O etapæ rodnicæ din istoria relafliilor 
diplomatice româno°sovietice. 1928–1936, Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, 104 p.

4 La 21 iulie 1936. Pentru rafliunile care au condus pærflile la negocierea acestui tratat, ca øi 
pentru cunoaøterea circumstanflelor care au fæcut ca el sæ nu poatæ fi semnat, ba chiar sæ se 
renunfle la el, vezi Raportul adresat de Nicolae Titulescu Regelui Carol al II°lea la începutul 
anului 1940 – Arhiva CC al PCR, fond nr. 103, dosar nr. 80–83; apud 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. 70–75.
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Octav Livezeanu

Marele diplomat împotriva dezmæflului legionar

1936 a fost un an în care presiunea legionaro°fascistæ s°a manifestat 
deseori apæsætor în viafla politicæ a flærii. La chemarea Partidului Comunist, 
opunându°se atacului bandelor verzi, forflele democrate de stânga urmæreau 
sæ se grupeze într°un Front popular antifascist: acesta a zægæzuit, în februarie 
1936, acfliunea extremei drepte, înfrângând°o în alegerile parfliale de la 
Mehedinfli øi Hunedoara.

Dar elementele de extrem°reacflionarism, care tulburau øi pri mejdu
iau grav viafla flærii, aveau nu o datæ acoperire guvernamentalæ. Dovadæ øi 
evenimentul la care mæ voi referi, petrecut la finele lunii iunie 1936, 
concomitent cu începutul øicanærii lui Titulescu de cætre guvernul din care 
fæcea parte.

În flaræ, acfliunile huligano°fasciste luaseræ proporflii. Ziarele demo
crate erau arse, de cum ieøeau de la rotativæ, în ciuda eroicelor eforturi ale 
muncitorilor øi ale gazetarilor democrafli de a apæra distribuirea ziarelor.

Încurajafli de atitudinea guvernului liberal øi în special a ministrului 
de Interne, Inculefl, 5 000 legionari au hotærât sæ vinæ la Bucureøti, cu va
goane speciale, puse la dispoziflie de autoritæfli, pentru a distruge tipografiile 
øi chiar pentru a dærâma, literalmente, clædirile în care se aflau redacfliile 
ziarelor „Adeværul“, „Dimineafla“ øi „Cuvântul Liber“. Acfliunile huliganilor 
urmau sæ aibæ loc duminicæ øi luni, 28 øi 29 iunie.

Situaflia era foarte criticæ øi pentru cæ unii oameni politici burghezi 
pe care°i cunoøteam cæ ar fi putut acfliona în sprijinul rezistenflei faflæ de 
agresivitatea legionaræ – dr. N. Lupu, Grigore Iunian1 øi Dem. Dobrescu2 
– se aflau în grupæri politice diferite øi aproape cæ nu aveau relaflii perso
nale. În plus, doctorul Lupu se gæsea la Paris, la conferinfla pregætitoare 
a Congresului pentru pace, pe care Reuniunea universalæ pentru pace îl 
organiza, în septembrie 1936, la Bruxelles.

De comun acord cu conducætorii presei ameninflate de legionari – 
cu Constantin Graur3 øi Tudor Teodorescu°Braniøte – am plecat la Paris, 
miercuri, 24 iunie, pentru a°l pune la curent pe dr. Lupu cu situaflia ivitæ 
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în flaræ øi a°i cere sæ întreprindæ o acfliune politicæ, menitæ sæ împiedice 
sævârøirea crimei.

Avizat cæ sosesc, dr. Lupu era într°o fierbere neobiønuitæ, chiar 
pentru temperamentul lui de om veønic agitat. Într°o clipæ, dupæ ce a sesi
zat întreaga situaflie, a exclamat: „Titulescu!“.

În miez de noapte – eram în 26 iunie – l°am cæutat pe Titulescu la 
Geneva. Cei doi oameni politici s°au înfleles sæ se întâlneascæ a doua zi. Dr. 
Lupu a plecat, chiar în noaptea aceea, la Geneva.

Ne aflam deja în ziua de 27 iunie, ajunul proiectatului marø legionar 
spre Bucureøti. Îndatæ ce a aflat despre ce este vorba, Titulescu a comunicat 
guvernului la Bucureøti, cæ dacæ se vor petrece cu adeværat cele ce i°au fost 
aduse la cunoøtinflæ, øi dacæ nu va fi frânatæ acfliunea dreptei fasciste, atunci 
el va demisiona din guvern.

Luat prin surprindere, guvernul a capitulat øi a oprit, în Gara 
Chitila, trenurile care porniseræ spre Bucureøti. Nu însæ færæ a agrava „pro
cesul“ Titulescu care s°a soldat – dupæ cum se øtie – cu scoaterea marelui 
diplomat din guvern, în august 1936.

Acestea sunt faptele øi ele au fost consemnate øi într°un articol al lui 
Tudor Teodorescu°Braniøte, în „Jurnalul de Dimineaflæ“, din iarna anu
lui 1944.

Octav Livezeanu, Marele diplomat împotriva dezmæflului legionar, în „Magazin 
Istoric“, an VIII, nr. 2 (83), februarie 1974, pp. 58–59.

NOTE

1 Grigore Iunian (1882–1939). Jurist, om politic øi de stat român. De mai multe ori ministru. 
Membru al Partidului fiærænesc (din 1926, PNfi), pe care îl pæræseøte în 1932, din cauza 
divergenflelor de principii cu Iuliu Maniu, înfiinflând, împreunæ cu partizanii sæi, Partidul 
fiærænesc°Radical. Deputat în mai multe legislaturi. Senator. Adversar al curentelor de extremæ 
dreaptæ øi susflinætor al regimului parlamentar constituflional. 

2 Dem. Dobrescu (1869 sau 1871–1948). Jurist. Doctor în drept. Avocat al Statului. Preøe
dinte al Uniunii Avocaflilor din România. Autor a numeroase lucræri sociale øi juridice. Membru 
al Partidului Naflional fiærænesc. Primar general al Bucureøtilor (1929–1934). În acest mandat, 
s°au întreprins numeroase lucræri care au contribuit la dezvoltarea øi înfrumuseflarea oraøului. În 
mai multe rânduri deputat øi senator.

3 Constantin G. Graur (1880–1940). Ziarist român. A activat la „Adeværul“ øi „Dimineafla“ 
(director, 1921–1936). Contribuflii la istoria vieflii politice („Câfliva inøi“; „Portrete socialiste“). 
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Gheorghe G. Longinescu

„Suflet românesc øi cinstit øi mare“

21 august 1931

Domnule ministru,
Scumpe domnule Titulescu,
Zdrobit de durere abia mai pot aøterne pe hârtie câteva rânduri. Afli 

luat parte tocmai de acolo la durerea care ne°a lovit. Væ rugæm sæ primifli 
mulflumirile noastre, însoflite de cele mai bune uræri de sænætate care°i mai 
bunæ decât toate. Sæ træifli pentru gloria neamului øi întærirea scumpei 
noastre Românii.

Bædifla Fane1, care a fost pentru noi øi frate mai mare øi tatæ dupæ 
moartea tatei, a fost smuls aproape færæ veste din mijlocul nostru, dându°øi 
sufletul în mâinile doctorului dupæ cumplite suferinfle de zi øi de noapte. 
În septembrie trecut, væ ascultam amândoi în clinica din Berlin unde mæ 
operasem de ochi la retransmisiunea de la Liga Nafliunilor øi ne creøtea 
inima de bucurie când Henderson2 repeta mereu „Mister President“, 
„Mister President“, fiindcæ acela erafli Domnia Voastræ.

De atunci, fratele meu iubit øi ilustru, tot mai ilustru pe ce va trece 
vremea, se plângea într°una de slæbiciune, de obosealæ repede. Cu toate 
stæruinflele mele, n°a voit sæ consulte niciun doctor, susflinând cæ n°are 
nimic. Întors în flaræ slæbea mereu øi obosea tot mai uøor, dar nu voia sæ 
meargæ în træsuræ øi nu voia sæ renunfle la munca istovitoare. S°a cæutat ca 
pentru stomac pânæ ce doctorul Mamulea a gæsit cæ avea ficatul de douæ 
ori mai mare decât trebuie. Prin îngrijirea acestuia crescuse patru kilograme 
într°o lunæ. Din nefericire s°a dus øi anul acesta la Vizantea unde se ducea 
de treizeci de ani. A slæbit într°atât, încât dupæ douæsprezece zile abia a 
putut sæ se întoarcæ în Bucureøti. A mai træit øase zile în dureri sfâøietoare, 
de ficat, de rinichi, de inimæ øi edem pulmonar. Acum odihneøte lângæ tata 
øi mama unde l°au aøezat focøænenii, care au cinstit printr°un impunætor 
alai pe profesorul drept øi conøtiincios øi numai pe profesorul. A avut parte 
de o vreme frumoasæ, cu un minunat apus de soare, care pærea sæ vorbeascæ 
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de fericirea cereascæ pe care are s°o guste scumpul meu frate dupæ amarul 
vieflii pæmânteøti. Rugafli°væ pentru el, fiindcæ v°a iubit mult øi v°a prefluit 
sincer aøa cum se cuvinte. Prin testamentul din 27 noiembrie 1930, lasæ 
moøtenitor pe nepotul sæu Ionel, doctor în chimie din Paris, øi dæruieøte 
Academiei Române toate cærflile de drept roman øi bizantin, care înseamnæ 
cea mai bogatæ colecflie de acest fel din flara noastræ. Opera fratelui meu væ 
este cunoscutæ. Ea înseamnæ erudiflie cum prea puflini au la noi, exactitate 
øtiinflificæ, pe care o avea de pe când a învæflat matematica, fizica øi chimia 
cu marele Petru Poni3, înseamnæ stil elegant øi magistral, iar pentru legiuirile 
vechi româneøti înseamnæ una din cele mai mari descoperiri din trecutul 
neamului nostru. Lecfliile lui de deschidere sunt modele de simflire româ
neascæ prin cældura sufletului din care porneau øi prin patriotismul 
profesorului drept care n°a fæcut nicio strâmbætate.

Din nou øi spre a încheia, væ rog sæ primifli, scumpe domnule 
Titulescu, toate mulflumirile noastre pentru condoleanflele trimise de acolo 
øi pornite dintr°un suflet românesc øi cinstit øi mare. Sæ træifli!

(ss) G.G. Longinescu 

Scrisoare, [Bucureøti], 1 iunie 1931, profesor Gheorghe G. Longinescu 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. 382, p. 1 098–1 099.

NOTE

1 Øtefan G. Longinescu (1865–1931). Jurist român. Profesor universitar la Iaøi øi Bucureøti. 
Lucræri de istoria dreptului roman øi a dreptului românesc. Membru corespondent al Academiei 
Române (1910).

2 Arthur Henderson.
3 Petru Poni 1841–1925). Chimist, mineralog, om politic øi de stat român. Studii universitare 

în drept øi litere la Iaøi øi în chimie, fizicæ, matematicæ øi mineralogie la Sorbona øi Collège de 
France (1859–1865). Profesor de chimie mineralæ la Facultatea de Øtiinfle (1878–1920) øi la cea 
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de Medicinæ (1878–1911) a Universitæflii din Iaøi. Ministru al Cultelor øi Instrucfliunii Publice 
(1891; 1895–1896; 1918). Membru corespondent al Societæflii Academice Române (1877) øi 
membru titular al Academiei Române (1879. Preøedinte al Academiei Române (1898–1901; 
1916–1920).

Louis Loucheur

„Întâlniri ce vor ræmâne memorabile“

De aceea, când la Haga colegii mei, cu dragoste, îmi cereau sæ°i 
prezi dez, am gæsit în fafla noastræ o chestiune cu totul nouæ, prea nouæ 
poate, øi a trebuit sæ ne punem cu hotærâre la lucru.

Ah! Chestiuni grave se næscuseræ de mai mulfli ani în Orientul 
Europei øi ne pregæteam juridiceøte pentru a încerca sæ le rezolvim.

Cine mai bine decât delegaflii d°voastræ puteau sæ le prezinte chestiu
nea? Ministrul d°voastræ de Externe, domnul Mironescu, cu autoritate øi 
un prestigiu pe care le°am cunoscut în conferinflele internaflionale, prietenul 
meu Titulescu, care de mulfli ani se fæcuse avocatul arzætor, înflæcærat, 
dibaci, al cauzei voastre øi care, în întâlniri ce vor ræmâne memorabile 
pentru totdeauna, întâlnea un adversar demn de talentul lui. Ei bine, ei 
ne°au arætat dificultæflile situafliei. Fiecare parte menflinea energic punctul 
ei de vedere. Aveau dreptate domnii Mironescu øi Titulescu, când nu 
admiteau sæ punæ în cauzæ chestiunea suveranitæflii voastre naflionale. 
Adversarii dv. invocau drepturile pe care înflelegeau sæ le gæseascæ în tratate. 
În felul acesta, am fi putut sæ ræmânem pe timp nedefinit faflæ în faflæ. Am 
crezut cæ nu era demn sæ le cerem sæ renunfle la aceastæ pozifliune, nu numai 
juridicæ, dar øi naflionalæ. Atunci singurul nostru merit a fost de a crede cæ 
trei mari puteri: Franfla, Marea Britanie øi Italia – øi vreau sæ le aduc aici 
omagiul meu acestor trei puteri împreunæ –, am crezut cæ aceste trei mari 
puteri puteau da ajutorul necesar pentru a permite fiecæruia sæ°øi pæstreze 
punctul de vedere, iar nouæ de a face sacrificiile. Le°am fæcut.

Am fæcut aceste sacrificii, dlor, într°un spirit, poate, nou, færæ a 
cæuta sæ gæsim în ele ocaziuni de prestigiu, numai pentru cæ am crezut cæ 
d°voastræ, care afli ieøit sângerafli din ræzboi, aveafli dreptul la ele, iar noi, 
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care suntem poate din punct de vedere economic relativ mai fericifli, 
veneam sæ ne punem sincer, leal, prieteneøte alæturi de d°voastræ.

Am izbutit astfel la ceea ce se numeøte reglementul de la Haga øi 
din Paris.

Louis Loucheur, Discurs rostit în Parlamentul român de…, preøedintele Comisiei 
Reparafliilor Orientale la Haga øi Paris, Bucureøti, 27 mai 1930, în „Universul“, 
30 mai 1930.

Ion Lugoøianu

„Victimæ a politicienilor miopi øi a agenflilor hitleriøti øi fasciøti“

[…] Credincioøi, timp de 20 de ani, færæ o singuræ rezervæ sau 
reticenflæ, politicii marelui bærbat de stat român Niculae Titulescu, victimæ 
a politicienilor miopi øi a agenflilor hitleriøti øi fasciøti, care au torpilat opera 
lui de largæ øi cinstitæ înflelegere cu Uniunea Sovieticæ; prietenii lui statornici 
de zile bune øi de zile rele øi susflinætorii neclintifli øi în culmea gloriei sale 
øi în clipele dramatice ale înfrângerii lui politice, ne socotim autorizafli sæ 
declaræm cæ ar fi o funestæ greøealæ dacæ opinia publicæ româneascæ nu ar 
aprecia la întreaga lor valoare øi nu ar acorda întregul lor credit færæ rezerve 
mintale asigurærilor precise øi limpezi ale guvernului sovietic. […]

I. Lugoøianu, Politica intereselor permanente ale României, în „Universul“, 
30 august 1944.

Ion Lugoøianu

„Niculae Titulescu a murit de douæ ori“

Omul cu un destin excepflional care a fost Niculae Titulescu a murit 
de douæ ori: un sfârøit de varæ – la 29 august 1936 – a fost data morflii lui 
politice; 17 martie 1941 a fost data morflii lui trupeøti, sub povara durerii 
de a nu°øi fi putut desævârøi opera.
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Nicio inimæ n°a bætut mai tare ca a lui pentru flara pe care o iubea 
mai presus de orice; nicio minte n°a scrutat mai adânc ca a lui posibilitæflile 
viitorului; n°a catalogat mai cu grijæ preocupærile flærii; n°a cules cu mai 
multæ iscusinflæ argumentele în filele dosarelor; n°a imaginat cu mai 
multæ pætrundere construcfliile juridice øi politice menite sæ dea neamului 
lui o aøezare trainicæ. Niciun cuvânt mai mult decât al lui n°a vibrat mai 
puternic în contra adversarilor øi mai seducætor pentru captarea priete
nilor României.

De opt ani n°a fost îngæduit sæ se rosteascæ, ori sæ se scrie – sub cen
zura fascistæ – numele acestui mare român; corpul lui n°a putut fi redat pæ
mântului pe care°l iubea; pomenirea lui era o crimæ contra ordinii publice.

La 29 august 1936, Titulescu era concediat în mod brutal din 
guvern – el care°øi servise flara cu atâta pasiune øi cu atâta succes –, pentru 
cæ voia sæ încheie pactul de asistenflæ cu Uniunea Sovieticæ, menit sæ dea 
României la Ræsærit o pace trainicæ, o graniflæ siguræ, un prieten puternic. 
Se organiza contra lui conjuraflia nemiloasæ a intereselor personale pri
mejduite øi a prejudecæflilor politice imprudente. Ele se puneau în mod 
conøtient sau inconøtient în slujba dictaturilor totalitare ale lui Hitler øi 
Mussolini, care nutreau o uræ sælbaticæ øi necruflætoare împotriva acestui 
român excepflional øi a acestui mare european.

Prin izgonirea lui din politica flærii, autorii ei au fæcut nafliunea sæ 
piardæ o concepflie øi o acfliune diplomaticæ øi posibilitæfli de dezvoltare 
politice, care aveau mai mult decât valoarea unei armate, au deschis porflile 
dictaturii øi au compromis unitatea României. Cântærindu°ne cu cea mai 
mare grijæ gândurile øi cuvintele, nu este nicio exagerare sæ calificæm aceastæ 
acfliune drept o crimæ împotriva nafliunii, pentru care cei vinovafli vor tre
bui sæ poarte færæ cruflare ræspunderea, spre exemplul generafliilor viitoare.

În felul acesta a fost compromisæ o mare operæ diplomaticæ, una 
din cele mai strælucite øi fecunde din istoria României, operæ româneascæ 
în cadru regional øi european, acfliune de profilaxie politicæ øi militaræ în 
contra regimurilor dictatoriale de expansiune prin forflæ, organizare de 
securitate øi de pace pentru nafliunile mijlocii øi mici.

În curând vom avea prilejul sæ examinæm mai de aproape acfliunea 
diplomaticæ a lui Niculae Titulescu øi sæ constatæm cât a pierdut România 
prin zædærnicirea vinovatæ a operei lui.
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Asasinarea lui politicæ a dus, dupæ puflini ani, la dispariflia dramaticæ 
a acestei personalitæfli incomparabile.

Astæzi nimeni nu°l mai poate înlocui. Fermecætoarea personalitate 
a omului scânteietor de vervæ întregea iscusinfla øi pætrunderea lui de 
diplomat øi uimitorul lui talent de orator. Ele erau susflinute de o conøtiinflæ 
profesionalæ unicæ. Mulfli pot citi cu atenflie un dosar; ochiul lui Titulescu 
pætrundea însæ dincolo de rânduri øi de file øi gæsea interpretæri nebænuite, 
sensuri noi, argumente inedite. Mulfli pot explica o problemæ øi gæsi soluflii 
clare. Când Titulescu læmurea însæ o problemæ, gæsea o soluflie, redacta un 
text, fæcea o construcflie juridicæ sau politicæ – dupæ nopfli de veghe øi dupæ 
sæptæmâni øi luni de cugetare øi de muncæ creatoare – ceea ce ieøea din 
mâna lui era un model de perfecfliune.

Resturile lui pæmânteøti se vor putea întoarce într°o zi pe pæmântul 
românesc, aøa cum a fost dorinfla lui øi aøa cum au intenflia prietenii øi 
admiratorii lui. Îi vom putea depune flori pe mormânt øi vom evoca cu 
emoflie amintirea lui. Dar pierderea lui politicæ este ireparabilæ øi de opt ani 
o plætim în fiecare zi.

Ion Lugoøianu, Niculae Titulescu, în „Universul“, 2 septembrie 1944.

Alic J. Lupear

„Cel mai bun discurs pe care l°am auzit vreodatæ“

Alic J. Lupear
Avocat øi consilier juridic
222 State Savings and Trust Bldg.
Indianapolis, Ind.

[Indianapolis], 5 ianuarie 1926

Stimate domnule Titulescu:
Aglomeraflia din Salæ m°a împiedicat sæ væ felicit pentru cel mai 

bun discurs pe care l°am auzit vreodatæ pronunflat în limba românæ. Ca 
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umil avocat apreciez nemaipomenit de mult forfla øi argumentaflia care 
reuøesc sæ clarifice subiectul atât de minunat. 

Cred cæ væ intereseazæ sæ aflafli impresia pe care afli fæcut°o øi doresc 
sæ væ spun sincer øi cu franchefle cæ am auzit pe cineva din rândurile din faflæ 
ale Sælii spunând cæ dacæ ar vedea vreodatæ un anunfl cæ vefli vorbi din nou 
ar plæti cu plæcere taxa de intrare de 50 de dolari, cu toate cæ este slujbaø. 
Iatæ o ilustrare a înaltei aprecieri pe care a dat°o auditoriul mesajului transmis 
de dumneavoastræ, un mesaj plin de inspiraflie, presærat cu emoflie, umor, 
patriotism cu privire la situaflia României dinainte øi din momentul de faflæ.

Ca unul dintre vechii americani de origine românæ, øi øtiu cæ exprim 
øi sentimentele altora, sper sincer cæ ne vefli vizita din nou în viitorul 
apropiat. 

Cu deosebitæ cordialitate 
(ss) Alic J. Lupear

Domnului Nicolae Titulescu
Ministrul României în Marea Britanie
c/o Consulul General al României
New York City, N.Y.

Scrisoare (engl.), [Indianapolis], 5 ianuarie 1926, avocat Alic J. Lupear 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. 118, pp. 675–676.
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Nicolae Lupu

„Mæ væd în situafliunea de a nu avea nici ce sæ accept, nici ce sæ 
resping“

Stimate domnule Titulescu,
La comunicærile ce mi°afli fæcut astæzi, am onoarea sæ væ ræspund 

urmætoarele:
1. Ca în toate acfliunile mele politice – øi în cea de faflæ – înfleleg sæ 

discut problema guvernului naflional, mai înainte de orice „în calitate de 
bun român“, iar ca øef de partid1, deøi guvernul de concentrare se negociazæ 
exclusiv pe bazæ de partide, sunt decis øi de data aceasta, ca øi altæ datæ, 
sæ°mi impun mie øi partidului meu orice sacrificii, pentru a ræspunde 
Majestæflii Sale Regelui øi pentru a contribui la înfæptuirea unei idei pe care 
o susflin în continuu în chip public de trei ani de zile.

2. „Comprimarea bugetului øi asigurarea echilibrului bugetar prin 
diferite mæsuri, între care modificarea unora din legile existente“ consti
tuie, de asemenea, unul din punctele pe care le°am susflinut la discuflia 
generalæ a tuturor bugetelor øi a diferitelor legi, care au pricinuit risipa din 
ultimii ani.

În aceastæ ordine de idei regret cæ asupra ultimului punct dv. nu afli 
precizat la care legi anume væ referifli.

Eu, în acfliunea mea din aceøti ultimi trei ani, am cerut:
a. desfiinflarea regiilor autonome care s°au dovedit în cea mai mare 

parte creafliuni parazitare pe seama bugetului statului;
b. modificarea actualei legi administrative care împoværeazæ bugetul 

øi îngreuneazæ aparatul administrativ.
Dupæ aceea, într°o operæ de regenerare a flærii, pe care o intenflioneazæ 

guvernul de concentrare ce încercafli sæ facefli, trebuia sæ se porneascæ de la 
cunoaøterea realæ a nevoilor celor mai urgente ale flærii, care în esenflæ sunt:

a. împoværarea tuturor categoriilor de producætori cu datorii øi do
bânzi uzurare [sic!];

b. lipsa unui Credit Agricol ieftin pentru a face rentabilæ munca 
agricultorilor;

c. circulaflia fiduciaræ, cu mult sub nevoile reale ale flærii.
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Asupra tuturor acestor puncte, dv. nu dafli nicio preciziune øi væ 
referifli la competenfla dlui Ch. Rist2, a cærui activitate ca expert financiar 
în ultimii doi ani nu este, prin rezultatele obflinute, dintre cele mai 
încurajatoare.

3. În ce priveøte „creafliunea de venituri noi“, am cerut°o continuu 
øi eu, însæ pe orice alte cæi în afaræ de grevarea cu noi sarcini pentru 
contribuabil, care în momentul de faflæ se gæseøte la limita extremæ a puterii 
sale contributive.

Principial, nu pot fi de asemenea contra „unui plan economic de 
refacere cu concursul Societæflii Nafliunilor“ cu condiflia, bineînfleles, ca 
bunævoinfla øi capacitatea acestui înalt for sæ porneascæ de la cunoaøterea 
exactæ a datelor fundamentale ale problemelor mai sus expuse.

4. „Reorganizarea producfliei agricole“ constituie unul din punctele 
de bazæ ale programului øi acfliunii Partidului fiærænesc. În ce priveøte însæ 
metodele pentru obflinerea acestui rezultat, chestiunea necesitæ precizæri 
practice de detaliu care nu se pot subsuma în formula generalæ a „aplicærii 
metodelor de mare culturæ la mica proprietate“.

5. În ce priveøte:
a. „ridicarea principiului de autoritate în stat“ prin „înlocuirea 

funcflionarilor incapabili sau abuzivi“;
b. „moralitatea publicæ prin revizuirea averilor funcflionarilor“, aces

tea fiind norme elementare de guvernare sunt de la sine înflelese øi aprobate.
Sunt însæ surprins sæ constat cæ dv. vroifli sæ realizafli aceste deziderate 

tocmai în toværæøia acelora care prin acfliunea lor au introdus, dupæ øtiinfla 
tuturor, jaful øi risipa în averea publicæ.

Ca încheiere:
Toate punctele formulate mie fiind simple generalitæfli în cea mai 

mare parte subînflelese în orice operæ de guvernare, constat cæ nu sunt 
suficiente pentru a constitui un program care sæ ræspundæ nevoilor de 
refacere ale flærii în momentul actual.

O operæ de guvernare nu este numai o enunflare de principii øi 
deziderate, oricât acestea ar fi în concordanflæ cu cerinflele publice. Ea 
include neapærat øi organismul material øi oamenii care, însufleflifli de 
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principii pentru care au luptat, pot sæ punæ toatæ convingerea øi tot curajul 
civic în realizarea acestor principii.

Aøa fiind, întrucât un program precis de înfæptuiri reale nu ne°afli 
expus øi n°afli fæcut nicio propunere concretæ în privinfla alcætuirii guvernului 
øi parlamentului – cu toatæ dorinfla mea vie de a pune în serviciul Patriei øi 
al Coroanei experienfla øi priceperea partidului pe care°l conduc, sufletul øi 
consimflæmântul maselor ce ascultæ de cuvântul nostru – mæ væd în 
situafliunea de a nu avea nici ce sæ accept, nici ce sæ resping.

Væ asigur însæ atât pe dv., cât øi Coroana, cæ, acum ca øi în trecut, 
supuøi credincioøi ai Majestæflii Sale Regelui Carol al II°lea, vom fi în
totdeauna la dispoziflia flærii øi a Majestæflii Sale, în orice situafliune ne va 
gæsi ziua de mâine.

Un partid, øi al nostru a dovedit°o, poate fi tot atât de util øi flærii øi 
Coroanei, participând la controlul vieflii publice færæ a face numaidecât 
parte din guvern.

Dorindu°væ succes în opera ce întreprindefli, ræmân al dv. cu deo
sebitæ stimæ.

Dr. N. Lupu
Bucureøti, 15 aprilie 1931

Scrisoare, Bucureøti, 15 aprilie 1931, dr. N. Lupu, preøedintele Partidului fiærænesc, 
cætre Nicolae Titulescu, în contextul întrevederilor, convorbirilor øi negocierilor 
legate de formarea noului guvern, în „Universul“, 19 aprilie 1931.

NOTE

1 Vezi Ioan Scurtu, Poziflia partidelor politice faflæ de activitatea diplomaticæ a lui N. Titulescu 
(1932–1936), în Titulescu øi strategia pæcii, corrdonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, 
pp. 233–252.

2 Charles Rist (1874–1955). Jurist øi economist francez. Profesor de economie politicæ la 
Facultatea de Drept din Montpellier øi la Facultatea de Drept din Paris; profesor de economie 
politicæ øi de istoria doctrinelor economice la Facultatea de Drept din Bucureøti. Director al 
publicafliei „Revue d’economie politique“. Expert al Societæflii Nafliunilor. Membru al Comitetului 
experflilor însærcinafli cu studierea mijloacelor de remediere a crizei financiare (1926). Guvernator 
al Bæncii Franflei. Membru al Comitetului de la Haga pentru aplicarea planurilor Dawes øi 
Young. Consilier tehnic al Bæncii Naflionale a României øi al Bæncii Naflionale a Austriei. A avut, 
de asemenea, însærcinæri pe lângæ guvernele turc, spaniol ø.a. Cu sprijinul Fundafliei Rockefeller 
a pus bazele Institutului de Cercetæri Economice øi Sociale (1933). Membru de onoare al Acade
miei Române (28 mai 1931). 
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Nicolae Lupu

„Acest zeu al poporului românesc“

Socot cæ sunt în asentimentul tuturor, chiar al acestei majoritæfli 
ostile, sæ recunoaøtem serviciile incomensurabile, pe care acest mare bærbat 
de stat, acest zeu al poporului românesc, Niculae Titulescu, le°a adus flærii. 
Speræm cu toflii cæ vefli face tot posibilul, cæ flara noastræ, în aceste momente 
grele, nu va fi lipsitæ de sprijinul unei asemenea valori, unei asemenea 
capacitæfli.

Dr. N. Lupu, Declaraflie fæcutæ în Camera Deputaflilor cu ocazia dezbaterii demisiei 
lui Nicolae Titulescu, 29 septembrie 1932, în „Universul“, 2 octombrie 1932.

Nicolae Lupu

„O grea lovituræ pentru pacea europeanæ“

Nu de o remaniere a guvernului actual avea nevoie viafla publicæ, ci 
de plecarea definitivæ a acestuia. În afaræ cæ nu a fost în stare sæ facæ 
admi nistraflie, în afaræ de incapacitatea sa de a realiza vreun progres în 
domeniul economic, acest guvern este responsabil prin preøedintele sæu, 
d. Tætærescu, prin ministrul sæu de Interne, d. Inculefl, øi prin ministrul de 
Justiflie, d. Valer Pop, de agitaflia øi violenflele rasiste germanofile care fac 
ravagii în flaræ.

Care este semnificaflia remanierii ministeriale?
Preøedintele Consiliului ræmâne la postul sæu, ceilalfli continuæ sæ°øi 

deflinæ portofoliile, fiind înlocuifli prin subsecretarii de Stat.
Este evident cæ aceastæ remaniere a fost fæcutæ numai øi numai 

pentru a elimina în mod brutal pe omul de stat român capabil øi strælucitor, 
care a adus vreme de 19 ani servicii eminente flærii sale, cauzei pæcii øi 
Societæflii Nafliunilor, omul de stat român care a pæstrat României onoarea, 
prestigiul øi loialitatea faflæ de angajamentele sale internaflionale.
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Trebuie ca lumea întreagæ sæ°øi dea seama cæ d. Titulescu este de 
neînlocuit nu numai pentru flara sa, ci [øi] pentru cauza Micii Înflelegeri, a 
Societæflii Nafliunilor øi a pæcii europene.

Plecarea sa este o victorie a miøcærii rasiste germanofile în România 
øi trebuie sæ fie cineva peste mæsuræ de naiv pentru a crede cæ d. Titulescu 
a fost scos din guvern øi cæ politica externæ pe care o apæra va continua 
totuøi.

În ce mæ priveøte, regret foarte mult îndepærtarea D°Sale operatæ 
într°un fel færæ precedent. Este o grea lovituræ pentru pacea europeanæ øi 
o lovituræ redutabilæ pentru flara pe care o reprezintæ în politica inter
naflionalæ.

Sper cæ omul de stat român, care este d. Titulescu, va continua cu 
talentul, cu experienfla øi cu prestigiul sæu internaflional, opera cæreia i°a 
consacrat ultimii douæzeci de ani, cei mai buni ai vieflii sale.

În ce priveøte pretenflia aøa°zisului guvern de a restabili pacea 
interioaræ, zædærnicind excesele de dreapta øi de stânga, trebuie sæ spun cæ 
este uluitoare. Unde sunt violenflele de stânga? Nu noi am inaugurat 
asasinatul ca metodæ politicæ øi violenfla ca doctrinæ. În aceøti din urmæ trei 
ani am væzut guvernul Tætærescu colaborând cu extremiøtii de dreapta, 
nepedepsind crimele lor øi încurajând pe faflæ, direct, anarhia.

D. Tætærescu, preøedintele Consiliului de Miniøtri, este un om 
tânær încæ, cu veleitæfli militare. Tocmai din pricina slæbiciunii guvernului 
Tætærescu au devenit asasinatele politice atât de frecvente în România.

Poporul român se pronunflase mai de mult pentru o schimbare de 
guvern. Nu mai ræmâne deci decât un singur factor care sæ poatæ efectua 
aceastæ schimbare: Regele Carol. Ne°am stræduit sæ°l convingem, dar færæ 
rezultat pânæ acum.

Partidul Naflional fiærænesc Român, împreunæ cu tofli democraflii 
din flaræ, îøi va face pe deplin datoria. El va duce lupta cu orice prefl pentru 
scopul final: plecarea definitivæ a protectorilor fasciøtilor øi epurarea com
pletæ a vieflii politice a flærii.

Dr. Nicolae Lupu, Interviu acordat Agenfliei Sud°Est, în „Dimineafla“, 3 septembrie 
1936.
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Nicolae Lupu

„O lovituræ stupidæ din partea propriei sale flæri“

Am væzut pe d. Titulescu în zilele 13, 14 øi 15 septembrie la 
St.°Moritz. Starea lui era atunci atât de gravæ1, cæ numai o minune dum
nezeiascæ putea sæ°l salveze.

Despre prima transfuzie de sânge, aveam impresia cæ asist la re
învierea lui Lazær. Cu fiecare picæturæ de sânge viafla îi revenea øi, ca [la] o 
oræ dupæ transfuzie, ochii lui Titulescu stræluceau vii øi verva politicæ îi 
cuprinsese sufletul.

Minunea deci, de care vorbeam, e pe cale sæ se realizeze. Øtirile de 
azi sunt mult mai bune øi somnul – marele reparator al boalelor, cum 
spuneau latinii – i°a revenit.

Cred cæ Titulescu se va restabili.
Asupra bolii în sine, medicii, deøi constatæ o anemie profundæ, nu 

øtiu încæ cærei cauze se datoreøte.
Dar poporul din toatæ Europa, în asemenea cazuri, e mai bun 

diagnos tician decât medicii. Titulescu s°a îmbolnævit subit la Cap Martin.
Serviciile lui aduse pæcii generale, flærii sale, îi dædeau dreptul la o 

mare recompensæ internaflionalæ, nu la o lovituræ stupidæ din partea pro
priei sale flæri.

Pe oricine am întâlnit în cele cinci°øase flæri øi l°am væzut în timpul 
absenflei mele, mi°a spus: „Care flaræ din lume n°ar dori sæ aibæ un Titulescu, 
iar d°voastræ îl avefli øi nu°l prefluifli“.

Viøan, De vorbæ cu d. dr. Lupu. Despre boala dlui Titulescu øi despre pricinile ei, 
în „Epoca“, 25 septembrie 1936.

NOTE

1 Vezi George G. Potra, A fost asasinat Titulescu? în „Istorii neelucidate. Almanahul revistei 
Luceafærul1986“, pp. 42–89.



371

Nicolae Lupu

„Când în gospodæria unui om moare stæpânul, tofli sunt 
întristafli“

Dacæ mai avea cineva vreo iluzie în aceastæ privinflæ, în ziua de 
30 august, când a fost îndepærtat Titulescu din guvern, i°a dispærut øi 
ultima iluzie.

Mæ aflam atunci în stræinætate øi°mi era ruøine de nafliunea mea øi 
de actul fæcut de guvern. Fiecare mæ întreba: care este pricina? Mi se spunea: 
Care este flara din Europa øi din lume care n°ar voi sæ aibæ un Titulescu? 
Dv. îl avefli øi°i dafli cu piciorul!

Fraflilor, în ziua de 14 septembrie, la Ziua Crucii, l°am væzut pe 
Titulescu pe patul morflii. Nu mai sufla. Numai sângele pe care i l°a [dat] 
doctorul elveflian – nu [un] român – care°l îngrijea din admiraflie pentru el, 
a putut sæ°l scape de la moarte.

În buchetul de mæræcini øi ciulini era acolo o floare, un trandafir alb 
øi gingaø, era Titulescu. L°au rupt, l°au pus la pæmânt, cælcând în picioare 
demnitatea øi interesele flærii.

Pentru ce l°au scos pe Titulescu? Au dat vreo explicaflie? Nu. S°au 
ræspândit calomnii, minciuni, ticæloøii.

Se zice: Titulescu cheltuieøte mult! Cheltuieøte mult, dar face mult, 
dar aceøtia cheltuiesc øi ei mult øi nu fac nimic. Pe Titulescu l°au dat afaræ 
øi în ziua când l°au dat afaræ, la Berlin, pe stræzi se cânta de bucurie øi la 
Budapesta la fel.

Domnilor, eu mæ adresez dvs. pentru cæ dvs. øi alte sute de mii din 
flaræ, cærora le vom vorbi – pentru cæ scrisul mi l°au tæiat – tofli aceøtia 
suntefli chemafli sæ ræzbunafli ruøinea naflionalæ fæcutæ nouæ prin îndepærtarea 
lui Titulescu.

Cuvintele lui de pe patul de suferinflæ mi°au ræmas adânc bræzdate 
în suflet: „M°au dat afaræ ca pe o slugæ netrebnicæ, frate Lupule!“. Atât a 
putut spune Titulescu pe patul de suferinflæ.

Væ spun aceasta pentru cæ suntefli români øi trebuie sæ væ mândrifli 
cu Titulescu. Omul cel mai capabil de la Geneva, cel mai vechi, cel mai 
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talentat dintre tofli, era Nicolae Titulescu. Îndepærtarea lui Titulescu este 
întocmai ca atunci când în gospodæria unui om moare stæpânul, tofli sunt 
întristafli.

Titulescu mai era reprezentantul strælucit al Micii Înflelegeri. S°au 
adunat la Bratislava bærbafli de stat, cu toflii respectabili, îi iubim, dar ei 
singuri au simflit lipsa acestui suflet care era Nicolae Titulescu. […].

Am mai scris cæ degeaba se cæznesc doctorii sæ caute pricina bolii lui 
Titulescu. Poporul i°a pus diagnosticul mai demult: s°a îmbolnævit de 
inimæ rea. Cu cât inima este mai sensibilæ øi mai subflire, cu atâta te 
præpædeøte mai repede. Domnii Tætærescu øi Inculefl nu vor muri de inimæ 
rea niciodatæ.

Dr. N. Lupu, Discurs rostit de…, vicepreøedinte al Partidului Naflional fiærænesc, 
la marea întrunire antirevizionistæ de la Satu Mare, octombrie 1936, în „Aurora“, 
29 octombrie 1936.

Nicolae Lupu

„Dobândise dragostea, stima øi aprecierea universalæ“

Directorul ziarului „Le Temps“ îmi spunea odatæ la Paris: „Ce pæcat 
cæ republica francezæ nu poate face ceea ce fæceau regii Franflei. L°ar angaja 
pe Titulescu ca ministru de Externe, dupæ cum Ludovic al XIV°lea1 îl 
angajase pe italianul Mazarin2“.

Aøa era prefluit Titulescu3 între oamenii politici ai Franflei, prin 
farmecul sæu personal, prin talentul sæu oratoric, prin inteligenfla øi cultura 
lui vastæ cu care îøi dobândise el dragostea, stima øi aprecierea universalæ.

Bineînfleles cæ toate aceste calitæfli personale ale lui se reværsau øi 
asupra flærii, pe care cu splendoare o reprezenta.

Recitifli dezbaterile de la Geneva, când era el ministru de Externe. 
Citifli presa din acea vreme øi vefli vedea rolul României în opera de pace a 
Europei Centrale øi deci a pæcii universale. El era pivotul politic al Micii 
Antante, completate mai apoi cu Înflelegerea Balcanicæ, al cærei fæuritor 
principal era tot el.
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Realist politic, el a înfleles cæ aceste formafliuni nu puteau sæ joace 
rol decât cu o înflelegere deplinæ cu URSS, cu care el prevedea înflelegerea 
deplinæ pentru a împiedica furia teutonicæ sæ aducæ dezastrul øi nimicirea 
Europei pe care le vedem astæzi sub ochi.

Multe din cele ce s°au întâmplat n°ar fi avut loc, dacæ Titulescu era 
pæstrat la locul de cârmæ ce i se cuvenea prin multele øi marile lui merite øi 
prin interesul superior al neamului øi al flærii noastre.

Astæzi el zace pe malurile Mediteranei, la Cannes, aøteptând cu 
înfrigurare sæ fie adus øi înmormântat la Braøov, pæmântul flærii sale scump, 
pe care ambiflia stupidæ a siniøtrilor asociafli Hitler øi Mussolini l°a împiedicat 
de a o atinge.

Personalitatea øi rolul lui Titulescu vor ræmâne veønic preamærite în 
mijlocul românilor øi patria îi va fi recunoscætoare pentru serviciile ce i le°a 
adus øi pentru cele ce mai putea sæ i le aducæ.

N. Lupu, Personalitatea øi rolul lui Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 
1945.

NOTE

1 Ludovic al XIV°lea (cel Mare) (1638–1715). Rege al Franflei (1643–1715). În timpul 
minoratului sæu (pânæ în 1661), statul a fost condus de cardinalul Mazarin øi de mama sa, Ana 
de Austria. A instaurat absolutismul regal. A promovat o politicæ de expansiuni teritoriale: 
Ræzboiul de devoluflie împotriva Spaniei (Tratatul de la Aix°la°Chapelle, 1668); Ræzboiul 
împotriva Olandei (Pacea de la Nimègue, 1678); Ræzboiul cu Liga de la Augsburg (Tratatul de 
la Ryswick, 1697); Ræzboiul pentru succesiunea la tronul Spaniei (Tratatul de la Utrecht, 1713 
øi Rastadt, 1714).

2 Jules Mazarin (1602–1661). Om politic øi diplomat francez. Nunfliu papal la Paris 
(1635–1636). A intrat în serviciul lui Richelieu, cu ajutorul cæruia a devenit cardinal (1641), 
cæruia îi urmeazæ ca prim°ministru (1643–1661). În timpul minoratului lui Ludovic al XIV°lea, 
a deflinut, împreunæ cu Ana de Austria, conducerea Franflei. A înæbuøit miøcærile populare øi 
ræzvrætirile feudale, a înæsprit fiscalitatea øi a întærit autoritatea centralæ, a continuat politica 
predecesorului sæu de consolidare a absolutismului regal. A dus o politicæ externæ abilæ (Pacea din 
Westfalia, 1648 øi Tratatul de la Pirinei, 1659), consacrând hegemonia Franflei în Europa. 

3 Vezi Valentin Lipatti, Mærturii despre Titulescu, în „România Literaræ“, an XV, nr. 10, 4 
martie 1982, p. 8; Idem, Titulescu væzut de contemporani, în „Viitorul Social“, an XI, nr. 2, 
martie–aprilie 1982, pp. 228–236.
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James Ramsay MacDonald

„Sper ca drumurile noastre sæ se intersecteze din când în când“

25 mai 1925

Dragul meu Titulescu, 
Îfli mulflumesc foarte mult pentru scrisoarea din 23 ale lunii acesteia 

cu privire la dineu. A fost cu adeværat minunat, dar astfel de scrisori ca 
aceea a domniei tale mæresc plæcerea pe care mi°a fæcut°o întregul eveniment. 
Cu toate cæ nu ne mai întâlnim pe cale oficialæ, sper ca drumurile noastre 
sæ se intersecteze din când în când.

Cu cele mai respectuoase omagii,
Ræmân,
Al dumitale foarte devotat 

(ss) Ramsay MacDonald

Domnului Nicolas Titulesco
4, Cromwell Place 
S.W.7

Scrisoare (engl.), 25 mai 1925, James Ramsay MacDonald, rector al Universitæflii 
din Edinburgh, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru pleni
potenfliar 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. 97, p. 647.



375

P. MacSwiney of Mashanaglass

„Promisiunea pe care afli binevoit a mi°o face când am avut 
plæcerea sæ væ cunosc la Geneva“

Upper Fitzwilliam Street, 39

Dublin, 23 noiembrie 1923

Stimate domnule ministru,
Nu øtiu dacæ nu afli uitat cumva promisiunea pe care afli binevoit a 

mi°o face când am avut plæcerea sæ væ cunosc la Geneva; în orice caz, în 
ceea ce mæ priveøte, pot sæ væ asigur cæ nu am uitat°o øi, færæ niciun alt 
preambul, v°o reamintesc øi væ rog sæ°i dafli curs. Dublinul nu este departe 
de Londra, trenurile sunt bune øi excelentele vapoare ce pleacæ de douæ ori 
pe zi væ aduc aici rapid, iar noi am fi foarte încântafli cu toflii sæ væ uræm 
bun venit. 

Îmi pare ræu cæ locuinfla mea nu este suficient de spaflioasæ pentru a 
væ putea oferi ospitalitate, aøa cum aø dori s°o fac, dar Shelbourne Hotel nu 
este ræu deloc øi, fiind aproape, vefli putea foarte uøor sæ venifli la noi la 
masæ atunci când nu vefli avea întrevederi cu amabilul nostru ministru al 
Afacerilor Stræine sau cu numeroøi alfli prieteni, care vor dori, cu siguranflæ, 
ca øi noi, sæ profite de vizita ce o facefli în capitala noastræ pentru a gusta 
plæcerea de a se afla în compania dumneavoastræ. Væ va interesa, sunt sigur, 
sæ væ întâlnifli cu miniøtrii noøtri, dintre care mulfli pæstreazæ o amintire atât 
de plæcutæ a întâlnirilor întâmplætoare cu dumneavoastræ, sæ vedefli cum 
funcflioneazæ tânærul nostru Senat øi Camera Deputaflilor, sæ aruncafli o 
privire asupra colecfliilor noastre de artæ etc. etc.

Dacæ, aøa cum sper, væ vefli hotærî neîntârziat sæ væ îndeplinifli 
amabila promisiune, binevoifli a mæ preveni cu o sæptæmânæ înainte, pentru 
ca domnul Fitzgerald øi cu mine sæ avem timpul sæ alcætuim un mic 
program în onoarea dumneavoastræ.

V°aø fi scris cu ceva timp în urmæ, dacæ nu aø fi fost suferind, dupæ 
ce m°am întors de la Geneva, øi dacæ nu aø fi fost silit sæ ræmân închis în 
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casæ câteva sæptæmâni. În aøteptarea veøtilor bune de la dumneavoastræ, væ 
rog sæ primifli, stimate domnule ministru, asigurarea sentimentelor mele 
celor mai distinse.

(ss) P. MacSwiney of Mashanaglass

Scrisoare (engl.), Dublin, 23 noiembrie 1923, marchizul P. MacSwiney of 
Mashanaglass cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Londra, Arhiva Fundafliei Europene Titulescu – 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. 12, pp. 494–495.

Ivan Mihailovici Maiski

Un remarcabil diplomat european

Am avut ocazia sæ mæ întâlnesc de nenumærate ori cu Titulescu în 
anii ’30 când eram ambasador al URSS la Londra. Fie în calitate de ministru 
al Afacerilor Externe al României, fie ca remarcabil diplomat european, 
Titulescu vizita cu diferite prilejuri capitala britanicæ øi atunci trecea în 
mod obiønuit pe la mine pentru conversaflii pe teme politice curente.

Titulescu mæ impresiona de fiecare datæ prin energia sa clocotitoare, 
cunoaøterea excelentæ a situafliei din Europa, prin limbajul sæu spiritual øi 
clarviziunea în domeniul diplomatic. Fireøte, el era un om politic burghez 
øi aceasta se manifesta adesea în opiniile, manierele, comportarea øi felul lui 
de viaflæ – dar oamenii politici burghezi sunt de douæ feluri: inteligenfli øi 
lipsifli de inteligenflæ. Titulescu se numæra printre cei inteligenfli. De aceea 
îmi plæcea mult sæ discut cu Titulescu despre evenimentele diplomatice la 
ordinea zilei. O conversaflie cu el oferea întotdeauna un bogat øi interesant 
material de reflecflii, iar câteodatæ øi de acfliune.

Pentru prima oaræ m°am întâlnit cu N. Titulescu în vara anului 
1933. La Londra îøi desfæøura øedinflele Conferinfla economicæ mondialæ 
convocatæ de Liga Nafliunilor. Sarcina ei oficialæ era reglementarea 
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numeroaselor contradicflii din lumea capitalistæ, care s°au ascuflit îndeosebi 
datoritæ crizei mondiale din 1929 – 1933. Existau contradicflii economice, 
comerciale, financiare, valutare øi multe altele. Numai Uniunea Sovieticæ, 
reprezentatæ la aceastæ conferinflæ printr°o delegaflie puflin numeroasæ, 
în frunte cu comisarul poporului pentru Afacerile Externe, M.M. Litvinov, 
a putut face o propunere concretæ pentru uøurarea urmærilor crizei, øi anu
me – încheierea între diferite flæri a unui pact economic de neagresiune øi 
resorbire a surplusului de mærfuri acumulate în lume, prin achiziflionarea 
lor de cætre statele cele mai bogate. Pentru a da conferinflei un bun exemplu, 
M.M. Litvinov a declarat cæ, în condifliile unor relaflii de credit normale, 
URSS este gata sæ cumpere produse de care are nevoie, în valoare de un 
miliard de dolari. Conferinfla a salutat cu aplauze furtunoase declaraflia 
comisarului sovietic, dar nicio altæ delegaflie nu a urmat exemplul nostru. 
Ascuflirea contradicfliilor capitaliste era atât de mare, încât conferinfla a 
ajuns foarte curând în impas øi dupæ o lunæ øi jumætate de øedinfle s°a 
încheiat cu un eøec total.

La numai o sæptæmânæ dupæ deschiderea conferinflei, M.M. Litvinov 
mi°a spus: „Aceastæ conferinflæ nu va aduce nimic, dar trebuie folositæ 
prezenfla simultanæ a unui numær atât de mare de miniøtri de Externe la 
Londra, ca sæ obflinem orice alte rezultate concrete…“. Øi atunci el a emis 
într°o formæ mai generalæ ideea, pe care, din însærcinarea guvernului sovie
tic, a susflinut°o øi la Geneva øi anume, încheierea unui pact între Uniunea 
Sovieticæ øi statele vecine ei, cu privire la definirea „agresiunii“. Unul dintre 
puflinii miniøtri de Externe care au susflinut ideea lui M.M. Litvinov a fost 
N. Titulescu, care reprezenta România la conferinfla de la Londra. Deøi în 
anul 1933 nu existau relaflii diplomatice între URSS øi România, Titulescu 
a sprijinit prin toate mijloacele înfæptuirea planului lui M.M. Litvinov. 
Îmi amintesc foarte bine cum în vara anului 1933 Titulescu era adeseori 
oaspetele ambasadei sovietice, unde discuta îndelung cu M.M. Litvinov 
(uneori la asemenea discuflii participam øi eu) øi cât de energic populariza 
el planul lui Litvinov în rândurile miniøtrilor de Externe ai flærilor vecine 
cu URSS. Odatæ, Titulescu mi°a declarat textual: „De când Hitler a venit 
la putere în Germania, singura salvare pentru celelalte state este crearea 
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unui front unic al tuturor flærilor iubitoare de pace. Pactul propus de 
Litvinov este un pas bun spre crearea unui asemenea front“.

Dupæ cum se øtie, inifliativa URSS la Londra a fost încununatæ de 
un mare succes: în zilele de 3, 4 øi 5 iulie 1933, la ambasada sovieticæ a fost 
semnat un pact de definire a agresiunii, cu zece state. La realizarea acestui 
important document diplomatic, Nicolae Titulescu a adus o contribuflie 
preflioasæ. La plecarea sa din Londra, M.M. Litvinov mi°a spus: „Titulescu 
e unul din cei mai inteligenfli øi mai talentafli diplomafli ai Europei con
temporane. El vrea sæ obflinæ stabilirea relafliilor diplomatice între Uniunea 
Sovieticæ øi România. Cred cæ asta îi va reuøi; în orice caz îi doresc succes 
deplin“.

Într°adevær, în condifliile unui puternic curent de opinie în România 
în favoarea statornicirii unor legæturi de bunæ vecinætate cu URSS, Titulescu 
a reuøit sæ înfrângæ influenflele reacflionare din flara sa øi în anul 1934 au 
fost stabilite relaflii diplomatice între Moscova øi Bucureøti. Aceasta a fost 
o mare contribuflie la cauza normalizærii relafliilor dintre cele douæ flæri 
vecine, la întærirea pæcii generale.

Titulescu a venit adeseori la Londra1 øi în anii urmætori øi, de fiecare 
datæ, trecea în mod obiønuit pe la mine. Ultima mea întâlnire cu el a avut 
loc în vara anului 1937, dupæ ce fusese înlæturat din postul de ministru al 
Afacerilor Externe de cætre Regele Carol. Iatæ, de pildæ, ce am notat în 
jurnalul meu de la Londra, în ziua de 16 iunie 1937:

„Astæzi l°am væzut pe Titulescu. Este la Londra de aproape o sæptæ
mânæ. În timpul acesta a reuøit sæ se întâlneascæ cu Chamberlain, Eden, 
Vansittart, Churchill øi alte personalitæfli øi sæ flinæ douæ conferinfle: la 
fracfliunea parlamentaræ laburistæ øi la Institutul regal pentru afacerile 
externe. Mi°a dat sæ parcurg textul cuvântærii sale flinute la laburiøti. Peste 
tot Titulescu a vorbit despre acelaøi lucru: pacea în Europa øi integritatea 
Imperiului britanic depind de faptul dacæ va fi creat sau nu, la timpul 
oportun, un „front al pæcii“ în frunte cu Anglia, Franfla øi URSS. Dacæ 
acest front va fi creat, totul va decurge excelent. Dacæ nu, atunci omeni rea 
în general, øi Marea Britanie în special, va trebui sæ træiascæ o tragedie 
în douæ acte: 1) crearea de cætre Germania a unei „Europe Centrale“ øi 
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2) distrugerea Imperiului britanic de cætre „Europa Centralæ“. Englezii 
trebuie sæ aleagæ øi încæ foarte repede…

Titulescu m°a încredinflat cæ propaganda sa a avut un succes 
neîndoielnic øi se pare cæ e adeværat: cuvintele fostului ministru mi°au fost 
apoi confirmate din diferite surse. Printre altele, conferinfla pe care a flinut°o 
în Parlament a produs o puternicæ impresie asupra laburiøtilor.

La întrebarea mea referitoare la viitoarele sale planuri, Titulescu 
mi°a povestit iniflial cum agenflii hitleriøti au încercat de trei ori la rând sæ°l 
otræveascæ în Elveflia øi la Bucureøti øi m°a anunflat apoi cæ în octombrie se 
întoarce în România. Era o hotærâre primejdioasæ, dar nu se putea face 
nimic. El nu putea sæ nu se întoarcæ, pentru cæ asta ar fi însemnat sfârøitul 
unei intense activitæfli øi lupte politice. Titulescu era încæ plin de elan øi 
hotærâre.

În realitate, lucrurile s°au petrecut oarecum altfel decât øi°a închipuit 
Titulescu. Pe Hitler nu l°a satisfæcut „Europa Centralæ“, ci în mod practic 
a cotropit Europa; el n°a distrus Imperiul britanic, ci l°a pus sub ameninflarea 
pieirii. Titulescu a cæzut în dizgraflia Regelui Carol al II°lea øi a Lupeascæi 
øi a murit în 1941, bolnav øi izolat.

Titulescu a fost un diplomat de mare talent, un militant energic 
împotriva militarismului øi ræzboaielor agresive.

I.M. Maiski, La 25 de ani de la moartea lui N. Titulescu. Un remarcabil diplomat 
european, în „Scânteia“, 13 martie 1966.

NOTE

1 Vezi George G. Potra, Titulescu la Londra (1). În serviciul neamului românesc, în „Lumea“, 
an XIII, nr. 9 (161), 2006, pp. 54–57; Idem, Titulescu la Londra (2). A avut soarta Casandrei, în 
„Lumea“, an XIII, nr. 10 (162), 2006, pp. 60–62; Idem, Titulescu la Londra (3). Anton Bibescu, 
inamicul nr. 1, în „Lumea“, an XIII, nr. 11 (163), 2006, pp. 55–57.
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Iuliu Maniu

„fiara are nevoie de cei mai buni reprezentanfli ai ei“

Bucureøti, 10 noiembrie 1928

 Scumpe domnule Titulescu,
 Fiind încredinflat de Înalta Regenflæ cu formarea guvernului, îmi 
face o deosebitæ plæcere sæ mæ adresez d°voastræ pentru a væ ruga sæ°mi dafli 
prefliosul d°voastræ sprijin, ca ministru de Externe, pentru constituirea 
noului Cabinet.1 
 Meritele d°voastræ excepflionale, unite cu întinsa d°voastræ experienflæ 
politicæ øi diplomaticæ, dobânditæ printr°un lung øir de servicii eminente 
aduse fiærii, precum øi afecfliunea personalæ ce væ pæstrez, îmi dau dreptul 
øi°mi impun datoria de a face apel la serviciile distinse ale d°voastræ, în 
niøte împrejuræri când fiara are nevoie de cei mai buni reprezentanfli ai ei. 
 Væ rog, scumpe domnule Titulescu, sæ primifli încredinflarea înaltei 
mele considerafliuni. 

(ss) Iuliu Maniu
Pe plic: 
Domnului Nicolaie Titulescu
Ministru plenipotenfliar, fost ministru de Externe

Scrisoare, Bucureøti, 10 noiembrie 1928, Iuliu Maniu 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. 239, p. 861.

NOTE

1 Nicolae Titulescu nu a dat curs invitafliei de a intra în guvernul condus de Iuliu Maniu. 
Motivul acestui refuz a fost explicat clar de Nicolae Titulescu în „cartea secretæ“, elaboratæ în 
1937, dar ræmasæ nepublicatæ pânæ în 1994: „În iulie 1928 l°am rugat pe Vintilæ Brætianu sæ°mi 
redea postul de ministru la Londra; aceastæ rugæminte era determinatæ de anumite împrejuræri pe 
care nu este necesar sæ le amintesc aci. // Când, în octombrie 1928, Regenfla mi°a cerut sæ formez 
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un guvern de concentrare, am arætat cæ cea mai bunæ soluflie ar fi aceea de a°l numi pe dl Iuliu 
Maniu ca preøedinte al Consiliului deoarece liberalii nu doreau sæ ræmânæ la putere. // De fapt, 
dl Iuliu Maniu a avut bunætatea sæ°mi exprime mulflumiri în Senat pentru atitudinea adoptatæ de 
mine la acea vreme. // Însæ, imediat ce i s°a încredinflat formarea cabinetului, dl Iuliu Maniu a 
venit sæ°mi ofere portofoliul Afacerilor Stræine. Ræspunsul pe care i l°am dat a fost urmætorul: // 
«Ar fi trebuit sæ accept cu plæcere acest portofoliu, dar este ceva care mæ împiedicæ sæ fac aceasta. 
Nu prevæzusem cæ revenirea mea la Londra ca ministru va fi urmatæ atât de repede de cæderea 
guvernului Vintilæ Brætianu. Deci, dacæ aø accepta azi sæ devin ministru al Afacerilor Stræine în 
cabinetul dv., oamenii ar putea spune: Titulescu a pæræsit guvernul lui Vintilæ Brætianu pentru cæ 
ajunsese la o înflelegere cu Iuliu Maniu. Numai dv., dle Maniu, øtifli cæ nu existæ niciun fel de 
înflelegere între noi asupra acestei chestiuni. Vintilæ Brætianu ar putea crede însæ cæ a existat. 
Nimic nu m°ar putea face sæ pun la îndoialæ loialitatea mea faflæ de Vintilæ Brætianu øi acesta este 
motivul refuzului meu.» // Dacæ aø fi întrebat care este cel mai mare serviciu pe care l°am adus 
flærii, aø ræspunde: refuzul meu de a forma guvernul în noiembrie 1928, atunci când mi°ar fi fost 
uøor, dacæ aø fi dat la o parte obiecfliunile dlui Maniu, faptul cæ în loc sæ formez propriul meu 
guvern, am cæutat sæ promovez venirea normalæ la putere a Partidului Naflional fiærænesc în 
1928.“, în Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), ediflie îngrijitæ de George G. 
Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte de Teodor Meleøcanu, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994, pp. 52–53.

Iuliu Maniu

Despre succesul dlui Titulescu

Reluarea relafliilor diplomatice între România øi Rusia Sovieticæ e 
un fapt îmbucurætor, pe care îl salutæm cu toatæ sinceritatea.

Partidul nostru Naflional fiærænesc øi noi, în particular, de multæ 
vreme am lucrat constant în aceastæ direcfliune.

Acest îmbucurætor eveniment constitueøte politica noastræ dusæ de 
atâta vreme.

În aceastæ nædejde felicitæm pe d. Titulescu, ministrul de Externe.
În împrejurærile externe atât de grele azi, reluarea raporturilor cu 

Rusia Sovieticæ este un important factor de siguranflæ øi consolidare, în 
sensul salvgardærii intereselor naflionale øi teritoriale româneøti.

Iuliu Maniu, Despre succesul dlui Titulescu, în Paul Rædulescu, I. Adamescu, 
Modest omagiu marelui român, omul pæcii, Nicolae Titulescu, Tiparul Românesc, 
[Bucureøti, 1934], p. 14.
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Iuliu Maniu

„Titulescu a fost øi este însæøi politica nafliunii noastre“

În ce priveøte politica externæ, guvernul Tætærescu a reuøit sæ stre
coare cea mai completæ neîncredere în toate popoarele faflæ de statul român. 
Tot ce vorbeøte guvernul Tætærescu în chestia externæ este corect, tot ceea 
ce face însæ contrazice ceea ce spune. Træim într°un permanent øi nenorocit 
echivoc. Guvernul Tætærescu a declarat, ba chiar a subscris, cæ este de acord 
cu politica dlui Nicolae Titulescu. Cu toate acestea, într°o bunæ zi a scos 
din guvern pe acest mare fiu al neamului românesc, pe acest om care s°a 
dedicat, din tinerefle, realizærii idealului naflional, pe acest bærbat care era 
cel mai potrivit apærætor al neamului în forurile internaflionale în probleme 
internaflionale. A fost dat afaræ din guvern, evident, pentru motivul cæ 
guvernul, în sufletul sæu, contrar afirmafliunilor sale, este contra politicii 
externe a dlui Titulescu, care a fost øi este însæøi politica nafliunii noastre.

Iuliu Maniu, Declaraflie fæcutæ la marea întrunire de la Braøov a Partidului Naflional 
fiærænesc, 5 decembrie 1937, în „Universul“, 7 decembrie 1937.

Iuliu Maniu

„Trecerea în eternitate a ilustrului øi neegalatului bærbat de stat 
Nicolae Titulescu, marele meu prieten“

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 
întreprinde mæsurile necesare pentru îndeplinirea ultimelor dorinfle ale 
onoratului dispærut. Væ rog sæ aøteptafli comunicærile care vor urma. 

Iuliu Maniu
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Telegramæ, Bucureøti, 17 martie 1941, Iuliu Maniu cætre Catherine Titulescu, la 
Cannes − Copie în colecflia George G. Potra; cf. George G. Potra, Înmormântarea 
n°a putut avea loc acasæ, în „Dosarele Istoriei“, an VII, nr. 3 (67), 2002, pp. 46−50; 
Idem, în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu – Ziditor de mari idealuri, 
ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, 
p. 313.

Mihail Manoilescu

„D. Titulescu face tot ce poate pentru a°øi scuza originea sa 
româneascæ“

Ultima cælætorie a dlui Victor Antonescu în stræinætæflile balcanice 
înseamnæ o încercare mai mult de a strânge øi lipi la un loc sfærâmæturile 
sistemului politic al dlui Titulescu.
 Este în adevær înduioøætoare grija cu care d. Victor Antonescu 
încearcæ sæ susflie o construcflie politicæ, care trosneøte øi se crapæ în toate 
încheieturile ei. Cu o grijæ de bun øef de øantier, d. Victor Antonescu 
aleargæ, când la un colfl al edificiului, când la celælalt, ici astupând cu ciment 
o largæ spærturæ, dincoace punând o proptea øi mai ales cæutând sæ opreascæ 
apele nævalnice, care se infiltreazæ la temelia însæøi a clædirii, moøtenitæ de 
la predecesorul sæu.
 Edificiul diplomatic al dlui Titulescu are toate calitæflile: e clædit pe 
terenul de granit al Societæflii Nafliunilor øi al securitæflii colective; e împo
dobit cu toate ornamentele talentului øi e luminat din toate pærflile de cea 
mai copioasæ reclamæ pe care a cunoscut°o istoria diplomaticæ.
 Ca monumentele de artæ, în jurul cærora stau noaptea reflectoarele 
pentru ca sæ le puie în relief toatæ frumuseflea stilului, opera arhitectonicæ 
a dlui Titulescu, bogatæ în etaje de pacte suprapuse øi în creneluri de 
paragrafe, stæ sub lumina orbitoare – øi, vai!, costisitoare – a reflectoarelor 
presei internaflionale.
 Dar acest admirabil edificiu are totuøi, pentru noi, flærani mærginifli 
de la Dunære, care urmærim cu greu alambicærile geniului, un pæcat færæ 
iertare: nu este în stil românesc.
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 El poartæ întrânsul toate inspirafliile arhitectonice de la cottage°ul 
englezesc pânæ la izba ruseascæ øi pânæ la sinagoga din Praga, dar nu are 
nimic care sæ aminteascæ casele cu pridvor din acea Oltenie, în care d. 
Titulescu a fæcut pe vremuri marea greøealæ de a se fi næscut.
 Desigur, este o greøealæ pe care a regretat°o viafla întreagæ.
 Øi øi°a mærturisit acest regret în mii de forme: prin gând øi prin 
faptæ, dar bineînfleles – ca orice diplomat fin – niciodatæ prin vorbæ.
 Toatæ viafla sa, ca øi toatæ cariera sa de diplomat, nu e decât stræduinfla 
øi umilinfla de a fi venit pe lume într°un cadru atât de îngust øi de primitiv. 
De aceea, în fafla stræinætæflii, d. Titulescu face tot ce poate pentru a°øi scuza 
originea sa româneascæ, pe care cautæ sæ o facæ uitatæ øi iertatæ prin 
identificarea sa perfectæ cu tot ce este internaflional øi universal.
 Pentru fostul nostru cancelar, înfiinflarea Ligii Nafliunilor a fost o 
binefacere. Dacæ Liga Nafliunilor nu exista, trebuia inventatæ, pentru ca 
sæ°i poatæ da dlui Titulescu o stare civilæ øi o patrie, aøa cum o visase.
 Pentru dispozifliile sale sufleteøti, Liga Nafliunilor oferea o ambianflæ 
idealæ. Acolo D°Sa se putea dezbræca – færæ a înfrunta indecenfla – de 
calitatea de român øi cu cât o fæcea mai ostentativ, cu atât îøi acumula mai 
multe merite în fafla iudaismului, a capitalismului internaflional øi a franc
masoneriei. Acolo putea – ceea ce în general este interzis diplomatului – sæ 
vorbeascæ public øi sæ vorbeascæ mult. Øi, mai ales, putea sæ vorbeascæ færæ 
ræspundere, fiindcæ, la urma urmei, ce gravitate putea sæ aibæ acele nevi
novate rezoluflii ale Ligii Nafliunilor, pe care nu le executa nimeni?
 În sfârøit, Liga Nafliunilor mai oferea ceva: era posibilitatea ca eu°l 
sæu, acest eu pentru care nu se gæsesc destul de mari majuscule, sæ se expuie 
lumii întregi într°o vitrinæ luminoasæ, în mijlocul unui mare bazar 
internaflional.
 Chipul sæu putea fi fotografiat øi belinogramat1 în toate felurile, iar 
glasul sæu putea fi megafonat, radiodifuzat øi gramofonat spre cele patru 
unghiuri ale Pæmântului.
 De aceea, catastrofa Ligii Nafliunilor este un dezastru personal 
pentru d. Titulescu. De aceea, orice bun român de astæzi, care doreøte 
gloria flærii lui, trebuie sæ puie proptea lângæ proptea ca sæ flinæ mai departe 
în picioare Liga Nafliunilor øi celelalte [antante] de tot felul, care permiteau 
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dlui Titulescu sæ cumuleze, ca øi cunoscutul personaj caragelian, preøedinflia, 
preøedinflia atâtor „comitete øi comiflii“ internaflionale.
 Cæ aceasta este o datorie a ceasului de faflæ, vom dovedi°o øi altfel, 
de câte ori vom mai avea prilejul sæ ne ocupæm de întreaga politicæ a fostului 
nostru dictator extern.

Mihail Manoilescu, Nicolae Titulescu, în „Bunavestire“, 25 februarie 1937; vezi øi 
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. 26, pp. 730–731.

NOTE

1 Belinograf – Aparat pentru transmiterea la distanflæ prin mijloace telegrafice a imaginilor de 
pe fotografii speciale. Inventat de Édouard Belin la sfârøitul primului deceniu al secolului XX øi 
perfecflionat în anii urmætori.

Mihail Manoilescu

„Pe acest om, Regele n°a øtiut sæ°l aserveascæ niciodatæ“

Raporturile cu stræinætatea, chiar cea aliatæ, erau o continuæ hærfluire 
øi provocare, Titulescu, plecat în 1922 ministru la Londra, fæcea eforturi 
continue ca sæ dreagæ gafele politice ale lui Ionel Brætianu øi gafele financiare 
ale lui Vintilæ. […].

Dar marea descoperire a mea la Paris, øi aceea care mi°a hotærât 
pentru totdeauna soarta mea politicæ, a fost personalitatea prinflului1. 
E drept cæ îl cunoscusem intermitent ca adolescent øi ca tânær. Acum îl 
cunoøteam însæ de aproape ca om. Unde ræmâneau legendele infame despre 
prinflul desfrânat, iubitor de bæuturæ, morfinoman (poate cæ aceasta din 
urmæ acuzare pornea tocmai de la Nicolae Titulescu!) care îøi sfârøea nopflile 
cu scandaluri în cabarete? […].

Ionel Brætianu, furios, i°a cerut lui Titulescu, ministru de Exter
ne, sæ pretindæ la Washington rechemarea ministrului de la Bucureøti. 
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Titulescu, mai abil, øi°a dat seama cæ nu e prudent pentru guvern ca 
incidentul sæ capete o prea mare publicitate în flærile stræine øi… on a étouffé 
l’affaire2… […].

Încoronarea punea problema: singur sau cu fosta sa soflie Elena øi 
redeschidea astfel vechea chestiune a divorflului sæu. Øi atunci a început un 
scandal public pe o chestiune care trebuia sæ constituie, la urma urmei, 
domeniul intim al Suveranului. Maniu a adus în flaræ, cu un pretext 
oarecare, pe Titulescu, omul ræsfæflat de toatæ lumea øi de Regele însuøi, 
dar, în acelaøi timp, cel mai constant inamic al sæu.

Pe acest om, Regele n°a øtiut sæ°l aserveascæ niciodatæ, aøa cum fæcuseræ 
de pildæ Brætienii. Dimpotrivæ, Titulescu l°a înhæmat pe Carol la carul lui 
de triumf, l°a folosit øi l°a stors în tot ceea ce putea sæ°i dea ca autoritate.

Îmi aduc aminte cæ, prin 1931 – pe când fusese chemat de Carol 
ca sæ constituie al nu øtiu câtelea guvern Titulescu, care n°a reuøit sæ se 
nascæ! – mi°a spus, într°un acces de efuziune: „Øtii, mæi, (stilul acesta fæcea 
parte din originalitæflile lui øi prin el cæuta sæ punæ un contrast de efect 
între locul înalt pe care°l avea el în ierarhia lumii øi generoasa familiaritate 
pe care binevoia sæ o acorde interlocutorului!) cæ eu îl iubesc pe Regele 
Carol, îl iubesc“. La care eu i°am ræspuns sec: „Eu am început prin a iubi 
pe prinflul Carol“.

Revenind la chestiunea divorflului, la începutul lunii august flara a 
fost tulburatæ de nesfârøite øi inutile discuflii în aceastæ privinflæ, iar la Sinaia 
s°a desfæøurat unul din cele mai complete spectacole cu intrigi, certuri øi 
scene în familia regalæ, toate cu cea mai intensæ publicitate în presa vremii! 
A fost una din cele dintâi – dar øi cele mai mari greøeli ale Regelui – de a fi 
tolerat principial ca o asemenea chestiune delicatæ a Coroanei sæ fie întinsæ 
pe gardurile murdare ale unei prese, al cærui mahalagism îi întrecea pânæ øi 
venalitatea…

Foarte caracteristic pentru concepflia øi atitudinea mea este faptul 
cæ, neputând împiedica desfæøurarea intrigilor de la Sinaia, am crezut cæ e 
bine sæ nu mæ amestec în ea øi am stat tot timpul la Mangalia, lucrând la 
marile mele proiecte pentru adeværatul început al domniei lui Carol, care 
nu sosise încæ.
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Rezultatul acestui spectacol ruøinos dat flærii, unde Titulescu apæ
rea – ca o mætuøæ bætrânæ øi cu experienflæ, chematæ sæ gæseascæ trucul 
potrivit pentru a împæca certurile în familie – este cæ Regele a ieøit diminuat, 
nedând satisfacflie tezei populare agitate de Maniu (împæcarea cu prinflesa 
Elena în vederea încoronærii), iar încoronarea nu s°a mai fæcut. Ceea ce 
iaræøi n°a fost nici bine, nici purtætor de noroc pentru Rege! […].

Pe de altæ parte, Titulescu (care nu admitea ca numele României sæ 
poatæ luci la Geneva decât prin oglinda lui) ca øi veønic temætorul Madgearu 
(a cærui elocvenflæ franfluzeascæ amintea pe aceea a lui Demostene3 înainte 
de a fi luat pietricica în guræ) aveau toate motivele sæ urmæreascæ cu mare 
atenflie miøcærile mele pe patinoarul atât de lunecos al Genevei øi, dacæ se 
poate, sæ strecoare cu o discretæ bunævoinflæ øi puflin nisip în direcflia 
traiectoriilor mele. […].

Luna martie a fost marcatæ printr°o nouæ vizitæ în flaræ a lui Titulescu, 
tot aøa de spectaculoasæ ca øi celelalte. Primit la garæ de primul°ministru øi 
de alfli miniøtri, s°a dus direct la Palat dupæ o metodæ devenitæ tradiflio
nalæ, care avea de scop sæ mæreascæ øi mai mult prestigiul sæu. De la garæ a 
debutat – cu acea familiaritate din care voia sæ°øi creeze stil propriu – 
recomandând flærii sæ facæ de acum înainte economii øi sæ mænânce… 
mæmæligæ cu ceapæ!

Puiu Dumitrescu mijloceøte o întâlnire a mea cu Titulescu sub 
forma unui dejun la Mihai Popovici.

Titulescu este cu mine mægulitor. Se apæræ pentru atitudinea avutæ 
în procesul meu.

La 23 martie dejunez cu el, numai între noi doi, în tête à tête. Seara, 
la Dineul øi recepflia datæ de Aristide Blank pentru Deterding, vine scena 
cea mare: întâlnirea lui Titulescu cu doamna Manoilescu. Obsedat de 
remuøcærile trecutului, reia din nou tema øi se explicæ, se explicæ. Aratæ 
cum el l°a salvat pe Culberston4, ministrul Americii, care trebuia rechemat 
fiindcæ îøi depusese cærfli de vizitæ pe când eram închis, øi, cu o volubilitate 
nestæpânitæ, pledeazæ într°una, înflepat din când în când cu femininæ 
ræutate de cætre soflia mea.

Când tensiunea se ridicase la maximum, apare øi Duca. Titulescu îl 
trage de mânecæ înæuntru, încântat. „Vino încoace, pofteøte încoace. Sæ te 
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mai ia øi pe tine la rost. Destul m°a luat pe mine. Doar tu erai ministru de 
Interne atunci.“ Duca, confuz, nu øtie ce sæ spunæ, se încurcæ. Dar cu o 
vizibilæ prudenflæ, evitæ sæ°øi agraveze situaflia øi aøa destul de penibilæ! Eu 
pun capæt scenei, dând semnalul plecærii.

Puiu Dumitrescu, la aceeaøi datæ, la Palat, îi spune senin øi protector 
lui Titulescu: „Bravo, domnule Titulescu, cel puflin de dumneata suntem 
siguri, cæci dumneata eøti întotdeauna cu stæpânirea“. […].

Criza de guvern a fost lungæ, întortochiatæ, plinæ de surprize. 
Titulescu a încercat øi a crezut cæ poate face un guvern naflional compus 
din toate partidele. Combinaflia a cæzut, cæci Titulescu lucrase de fapt mai 
mult în folosul lui Maniu øi în secundar al lui Duca, neglijând partidele 
mici ale lui Averescu, George Brætianu, Goga øi dr. Lupu. Cele trei din 
urmæ formaseræ o coaliflie numitæ în glumæ mica antantæ, dar pe care Titulescu 
o botezase escadra de torpiloare, fiindcæ îi torpila permanent combinafliile 
lui. Nu intereseazæ peripefliile obositoare ale crizei, ci dedesubturile ei. 
Titulescu fusese ales de Rege ca o concesiune faflæ de prestigiul pe care i°l 
dæruise o anumitæ stræinætate. Cum mærturisise Regele singur, aceøti stræini 
vedeau multe lucruri pe dos în ce priveøte România, dar el credea cæ este 
totuøi necesar pentru noi sæ ne supunem sugestiilor lor!

Deøi socoteam formula unei concentræri sub Titulescu ca nefericitæ, 
eu am luptat sincer pentru aceastæ experienflæ øi în întrevederile mele cu 
Duca, George Brætianu, Lupu øi Iorga îi îndemnam sæ împlineascæ dorinfla 
Regelui. […].

Când ideea guvernului de concentrare a eøuat, i°a revenit tot lui 
Titulescu misiunea de a face acest guvern de specialiøti. În seara zilei de 16 
aprilie era sigur cæ îl constituie, cu atât mai mult cu cât Iorga, cu marea lui 
autoritate, acceptase sæ fie ministru øi chiar vicepreøedinte al guvernului! 
Ziarul „Lupta“, din serviciul flæræniøtilor, termina entuziast editorialul sæu, 
strigând „Træiascæ Regele!“

Triumful lui Maniu era complet. Cæci acest guvern urma sæ lucreze 
cu parlamentul naflional°flærænesc, deci sæ fie prizonierul lui Maniu.

Cu aceasta, Regele se dædea, odatæ mai mult, în mâna duømani
lor sæi.
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Sæ nu se creadæ cæ acest lucru este o exagerare a mea. Cæci Titulescu 
a avut candida inconøtienflæ sæ°mi spunæ mie, la 13 aprilie, cæ – dupæ 
informafliile stræinætæflii – România merge spre republicæ, iar el, Titulescu, va 
fi cel dintâi preøedinte al republicii româneøti!

De altfel, Titulescu nu se pricepea în problemele interne româneøti.
În noaptea de 17, Preøedinflia Consiliului transmitea un comunicat 

oficial, anunflând cæ d. Titulescu a constituit un guvern de tehnicieni. Din 
acest guvern eu nu fæceam parte.

În ziua de 17 aprilie, la ora 12, Regele îmi spune cæ Titulescu nu°l 
vrea în guvern nici pe Argetoianu, nici pe mine. Era, desigur, la mijloc øi 
antipatia personalæ a lui Titulescu pentru mine, dar øi obedienfla lui faflæ de 
Maniu, care îi declarase cæ nu poate admite în guvern persoane care nu ar 
fi agreabile parlamentului sæu! Argetoianu îmi declara a doua zi (ceea ce eu 
nu credeam), cæ el nu ar merge færæ mine. În schimb, din guvernul Titulescu 
trebuia sæ facæ parte Tabacovici5, director al Bæncii Blank. Interesele lui 
Blank jucau un rol mare în combinaflia Titulescu, cæci – cum s°a dovedit 
în urmæ la cæderea acestei bænci – Titulescu datora la Blank personal nu mai 
puflin de 14 milioane lei. […].

Dupæ un ceas, delegaflia permanentæ a partidului – pentru prima 
datæ luând o hotærâre repede! – mæ scotea demisionat din Partidul 
Naflional°fiærænesc.

De ce cæzuse a doua formulæ Titulescu, a guvernului de specia
liøti? Fiindcæ Maniu refuzase sæ dea sprijinul majoritæflilor sale unui guvern 
din care trebuia sæ facæ parte Argetoianu. De mine nu mai fusese vorba. 
Regele nu mæ ceruse øi Titulescu, bineînfleles, nu m°ar fi propus din proprie 
inifliativæ!

Argetoianu era dar foarte tare, iar eu slab. Slæbiciunea mea venea 
de la banda Blank, care se ræzbuna pe mine cæ nu i°am fæcut nicio afacere 
øi care avea în guvernul Titulescu, prin Tabacovici, pe omul care îi trebuia. 
[…].

Regele era fericit, iar camarila consternatæ… Cæci, parcurgând 
întreaga listæ a miniøtrilor – inclusiv îndærætnicul Manoilescu – membrii 
bandei nu vedeau din cine ar fi putut face un agent al afacerilor lor. Singurul 
„om de înfleles“ pærea Argetoianu. Øi a øi fost.
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Eu îmi propuneam sæ reiau la minister firul ideilor mele øi flineam, 
în primul rând, la realizarea convenfliei comerciale cu Germania. Titulescu, 
care mai ræmæsese în flaræ, dupæ formidabilul lui eøec, tuna øi fulgera contra 
Germaniei, atunci când – tocmai dimpotrivæ – noi trebuia sæ profitæm de 
dorinfla Germaniei de a°øi vedea recunoscutæ unirea vamalæ cu Austria, 
pentru a încheia atunci un tratat economic cât mai favorabil pentru noi.

La 20 aprilie, Regele îmi cerea pærerea asupra intenfliei sale de a°l 
numi pe Titulescu ministru de Externe în locul lui Ghica6, care nu sosise 
încæ de la Roma, unde era ministru plenipotenfliar!

Sunt categoric contra. Titulescu în guvern însemna calul naflio
nal°flærænist în cetate øi persistenfla în a cere pæstrarea vechiului parlament. 
Titulescu ræmâne, dar, pe dinafaræ.

Dar are multe mijloace ca sæ se ræzbune, între care cel dintâi este 
campania presei stræine. Gazetarul Mircea, omul lui, este trimis în stræinæ
tate, unde reuøeøte sæ publice articole ostile lui Iorga øi, evident, împotriva 
Regelui în „Le Temps“ øi „Le Figaro“.[…].

Însuøi ministrul de Externe al guvernului Iorga, Ghica, al cærui 
francofilism rivaliza cu acel al lui Titulescu, sabota tratativele economice 
cu Germania. În adevær, în ziua de 5 mai, avea loc în Bucureøti întrunirea 
obiønuitæ a miniøtrilor de Externe ai Micii Antante. Participau: Beneš, 
Marinkoviç7 øi Ghica. La unele øedinfle am fost invitat øi eu. Marinkoviç 
mi°a fæcut o excelentæ impresie cu seriozitatea, ponderea øi sinceritatea lui. 
Beneš m°a decepflionat cu franfluzeasca lui greoaie øi cu irezistibila næzuinflæ 
de a°øi impune totdeauna opiniile lui. Conferinfla s°a pronunflat, aprobând 
în totul principiul preferenflial, aøa cum fusese obflinut de mine la 
Geneva.

La aceeaøi datæ însæ, trebuia sæ soseascæ în Bucureøti delegaflia eco
nomicæ germanæ, în frunte cu negociatorul permanent, dr. Posse, pentru 
tratarea convenfliei de comerfl. Printr°o încurcæturæ provocatæ de cætre 
delegaflia germanæ, comisiunea a plecat cu o zi mai devreme din Berlin, aøa 
încât urma sæ soseascæ la Bucureøti în ziua de 5 mai, când nu se încheiase 
încæ conferinfla Micii Antante. Lucrul acesta a fost considerat de cætre 
Ghica ca o catastrofæ! Øi atunci, s°a petrecut faptul de neînchipuit cæ dele
gaflii germani au fost debarcafli din tren din ordinul lui Ghica, în plinæ 
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noapte, în gara Cernæufli pentru ca sæ aøtepte acolo pânæ când miniøtrii 
Micii Antante vor fi pæræsit Capitala.

Procedeul acesta færæ precedent – cel puflin în analele politicii 
europene – a indignat la culme Berlinul. Delegaflii au refuzat sæ mai vinæ 
în Bucureøti, iar ziarele („Adeværul“, 8 mai) înregistrau cæ „dl. Argetoianu 
øi Manoilescu au gæsit cæ gestul ministrului de Externe a fost pripit øi 
nediplomatic“. Eu, personal, am ameninflat cæ°mi dau demisia.

Penibila gafæ a lui Ghica n°a putut fi de fapt niciodatæ reparatæ. 
Ziarele („Universul“, 9 mai) anunflau cu titluri mari cæ tratativele cu 
Germania au fost definitiv rupte.

Este exact cæ mai târziu ele s°au reluat, iar la 19 mai eu declaram, în 
„Neue Freie Presse“, interesul meu deosebit pentru ele.

Dar de ce comisese Ghica acest act umilitor øi neîndemânatic de 
vasalitate? Pentru ca, la Paris, Briand, ministrul de Externe, sæ poatæ 
declara în parlament cæ Franfla a obflinut un mare succes diplomatic, 
împiedicând tratativele României cu Germania! Mai mult decât atât, cætre 
26 mai, Titulescu, ca sæ°i placæ lui Briand, adera în totul la Geneva la 
planul acestuia, care preconiza între statele europene acorduri generale, 
iar nu parfliale, ca acel al nostru cu Germania. Pe când delegaflii Iugoslaviei 
øi ai Cehoslovaciei, cu toate complimentele fæcute lui Briand øi°au mena
jat libertatea de acfliune, Titulescu s°a sculat ca sæ anunfle lapidar cæ e cu 
totul de acord øi nu mai are nimic de adæugat la planul lui Briand. Mai 
mult decât atât, øi°a værsat dupæ aceea indignarea împotriva lui Cezar 
Popescu8, fiindcæ îndræznise sæ ia contact, la Geneva, cu delegatul german 
Posse… […].

Nu e dar de mirare cæ la vremea aceea la Paris – dupæ cum mi s°a 
spus mie personal, în aprilie, când eram acolo – se credea cæ domnia Regelui 
nu va dura mai mult de 6 luni øi cæ vom avea republicæ, sub preøedinflia lui 
Titulescu. De altfel, Regele era prezentat în Franfla în chip cu totul defa
vorabil prin Cesianu, de fapt un om onest øi perfect cavaler. Se explicæ 
astfel de ce Regele a avut eøecul de a fi refuzat, atunci când a cerut guvernului 
francez sæ fie rechemat Puaux, ministrul Republicii la Bucureøti! […].

Dar neseriozitatea øi incoerenfla conducætorilor politici ai vremii 
avea sæ se vædeascæ în aceeaøi epocæ într°o chestie de altæ amploare 
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pentru flaræ, øi anume prin criza de guvern creatæ de tratativele noastre 
cu Sovietele.

În septembrie 1932, subsecretarul polonez la Externe, Beck, 
adusese, la trecerea lui prin Bucureøti, sugestia de a se relua firul tratativelor 
indirecte cu Moscova, iar Litvinov, comisarul sovietic al Externelor, 
consecvent politicii sale pe care mi°o expusese øi mie la Geneva în noiembrie 
1930, ne°a ræspuns propunându°se tratative directe. La aceasta, primul°mi
nistru øi ministrul de Externe Vaida l°au însærcinat pe ambasadorul Cædere, 
de la Varøovia, sæ ia contact cu Litvinov, færæ sæ°l întrebe pe Titulescu.

În timpul acesta, Titulescu încerca sæ°l determine pe Herriot, 
primul°ministru al Franflei, sæ condiflioneze încheierea pactului franco°sovie
tic de înflelegerea prealabilæ între România øi URSS. Bineînfleles cæ Franfla 
nu a fost dispusæ sæ facæ acest preflios serviciu micului ei „aliat“, iar Titulescu 
a fost acuzat la Paris cæ a voit prin aceasta sæ saboteze pactul franco°sovietic 
øi sæ facæ jocul partidelor de dreapta! Se dovedea, odatæ mai mult, cæ 
frumoasa poziflie internaflionalæ a lui Titulescu øi prietenia lui personalæ cu 
Herriot, pe care mi°o exhiba øi mie, prezentându°mi o corespondenflæ 
sentimentalæ cu acesta, nu avea nicio urmare binefæcætoare în marile 
necazuri ale României.

Titulescu nu admitea tratativele cu URSS, socotind cæ Pactul 
Kellogg, încheiat de el, asiguræ suficient pacea øi cæ un nou pact, færæ 
recunoaøterea expresæ a încorporærii Basarabiei la România, ar fi slæbit 
poziflia noastræ juridicæ, fiindcæ ar fi însemnat o recunoaøtere cæ chestiunea 
Basarabiei constituie un litigiu. Desigur, acest punct de vedere apærea destul 
de îndreptæflit øi Titulescu se punea pe o poziflie de apærare a intereselor 
româneøti.

Ca sæ marcheze în chip impresionant opoziflia faflæ de tratativele cu 
Sovietele, Titulescu îøi dæ, la 26 septembrie, demisia din postul de ministru 
la Londra øi din toate funcfliunile pe care le avea la Geneva øi în celelalte 
foruri internaflionale. Presa de dreapta, în frunte cu „Journal des Débats“ 
(27 sept.), îl felicitæ pe Titulescu: „Reaua credinflæ a Sovietelor e evidentæ… 
Gestul energic al dlui Titulescu subliniazæ naivitatea acelora care au încre
dere în Soviete“.
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Deøi opinia lui Titulescu putea fi îndreptæflitæ, în acest caz particu
lar, nu e mai puflin adeværat cæ el nu era în drept sæ dea, ca simplu ministru 
plenipotenfliar al guvernului sæu, interviuri în care critica public politica 
guvernului! Mareøalul Averescu øi Iorga blamau pe faflæ aceastæ anarhie în 
stat; în „Neamul Românesc“ de la 17 oct., Iorga scria: „Un ministru 
plenipotenfliar, cheme°l cum l°o chema, zburdæ de ani de zile peste toate 
guvernele øi exhibeazæ certificate de la toate maimærimile europene, mexi
cane øi chineze. El are o presæ în flaræ, una în stræinætate, un cortegiu øi un 
buget, care sunt ale sale, numai ale sale. Suveranul însuøi nu existæ pentru 
el: când nu°i place atitudinea Regelui flærii sale, strigæ la dânsul ca la un 
secretar de legaflie. Am fost martor la asemenea scenæ.“

Dar Titulescu, într°un interviu al sæu, dat la 30 sept. Agenfliei 
Reuter, nu se sfieøte sæ spunæ: „Pactul, oricare ar fi formulele diplomatice 
în care este învælit, e odios øi nu este român care sæ primeascæ a°l plæti“.

În aceastæ situaflie haoticæ, se produce un deznodæmânt senzaflional. 
Guvernul, din ordinul Regelui, oferæ plenipotenfliarului „rebel“ portofoliul 
Externelor øi acesta… primeøte! Radio Moscova se græbeøte sæ anunfle 
(„Curentul“, 18 oct.) cæ „dacæ într°adevær dl. Titulescu va fi numit ministru 
de Externe, atunci øansele pentru gæsirea unui compromis acceptabil atât 
pentru Rusia, cât øi pentru România devin foarte problematice øi este de 
aøteptat cæ negocierile româno°sovietice vor fi rupte definitiv“. Titulescu 
ministru însemna atunci ruptura cu URSS!

Însuøi ziarul „Adeværul“ scria, la 19 oct., cæ simpla apariflie a lui 
Titulescu la Ministerul de Externe „exclude putinfla oricærei concesii din 
partea Sovietelor!!“

Øi culmea este cæ la data aceea niciunul din partidele flærii: liberalii, 
averescanii etc. nu fæcea opoziflie guvernului pe chestiunea tratativelor cu 
URSS. Singurul opozant era Titulescu! Rezultatul este cæ Vaida a cæzut de 
la guvern, fiind înlocuit cu Maniu øi, odatæ liber sæ vorbeascæ, a arætat faflæ 
de ziarul „Adeværul“ (vezi „Cuvântul“ din 3 nov.) cæ Titulescu a fæcut „gre
øeala de neiertat a divulgærii obiectivelor noastre“… Fostul øef al guvernului 
acuzând în cunoøtinflæ de cauzæ pe plenipotenfliarul lui, devenit acum 
ministru de Externe „cæ a divulgat secretele diplomatice la pæstrarea cærora 
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era legat prin juræmânt!!“ Øi Regele care tolera, ba de multe ori provoca el 
însuøi aceastæ stare de neseriozitate, de impudoare øi de anarhie…

Multe veacuri vor mai trebui sæ treacæ pânæ când românii vor învæfla 
sæ fie serioøi, probi, obiectivi øi personal dezinteresafli în afacerile de stat… 
Un alt eveniment al vremii este incidentul sosirii neaøteptate a principesei 
Elena, fosta soflie a Regelui øi mama Voievodului Mihai…

Principesa a fost condusæ direct øi aproape în ascuns de la gara 
Mogoøoaia la palatul sæu de la øosea øi aici Regele a avut grijæ sæ°i trimitæ 
pe Titulescu øi pe Maniu ca sæ o convingæ sæ pæræseascæ cât mai repede 
flara! Perfida abilitate a Regelui a constat în faptul cæ i°a ales pentru acest 
elegant rol tocmai pe aceøti doi oameni care îøi luaseræ rolul de neînfricafli 
apærætori ai nobilei doamne, înfæfliøatæ øi presei stræine drept o permanentæ 
victimæ a Regelui!

Dupæ un lung cortegiu de øoapte în flaræ øi de comentarii de presæ 
în stræinætate, asupra cærora ne repugnæ sæ mai insistæm, agenflia lui 
Titulescu, Sud°Est, publicæ la 31 oct. øtirea cæ, „dupæ ce M.S. Elena a 
primit pentru a doua oaræ pe dl. Titulescu, chestiunile ridicate de prezenfla 
M.S. Elena la Bucureøti au fost aranjate în chip satisfæcætor“. („Universul“, 
2 nov.)

Cum s°a aranjat, ne°o spune „Journal de Genève“ øi „Daily Mail“ 
(„Universul“, 3 nov.) care ne vorbeøte færæ delicateflæ øi de „asigurarea cæ 
lista sa civilæ va fi regulat plætitæ!“ Mai lipsea ca ziarele stræine sæ ne spunæ 
cæ tot atunci Senatul a cumpærat cu suma de 25 milioane lei vila de la 
Mamaia a M.S. Elena, pe care tot Senatul i°o fæcuse dar!

De ce oare eram noi românii menifli sæ întreflinem veønic cronica 
internaflionalæ a scandalurilor, prin publicitatea inesteticæ a unor gesturi 
inestetice. […].

Ca totdeauna, în vizitele mele la Roma l°am væzut øi atunci pe 
Mussolini. În ziua de 18 noiembrie 1932. Era a doua oaræ în cursul aceluiaøi 
an. În afaræ de problemele Congresului Academiei, pe care i°a plæcut sæ le 
atingæ cu mine, am discutat cu el atitudinea lui Titulescu în chestiunea 
atât de actualæ atunci a raporturilor cu URSS. Era cu totul de pærerea lui 
Titulescu cæ nu trebuie sæ semnæm niciun pact cu Rusia în care nu s°ar 
recunoaøte alipirea Basarabiei la România. La întrebarea mea, m°a autorizat 



395

sæ°i comunic acest lucru lui Titulescu. Bineînfleles cæ ministrul nostru la 
Roma, Ghica, care nu°l vedea niciodatæ pe øeful guvernului (cum nu l°a 
væzut mai târziu nici Lugoøianu, decât la sosirea øi la plecarea din post!) 
habar nu avea de opinia atât de importantæ a lui Mussolini.

Profitând de plecarea lui Porn9 la Bucureøti, i°am trimis lui Titulescu 
în aceeaøi searæ o dare de seamæ a conversafliei cu Mussolini. Caracteristic 
pentru orgoliul meu era cæ scrisoarea începea tæios cu declaraflia cæ prin 
comunicarea mea nu vreau sæ°i fac lui un serviciu personal – raporturile 
noastre neîndemnându°mæ la acest gest – ci sæ°mi fac o datorie de român, 
de a da o informaflie utilæ ministrului de Externe al flærii. Cancelarul nostru 
era tocmai în luptæ øi în controversæ pe aceastæ chestiune. Când a primit 
scrisoarea mea, a særit în sus de bucurie, a arætat°o imediat Regelui øi a 
citit°o în Consiliul de Miniøtri! În încântarea lui, mi°a dat o telegramæ de 
mulflumire extrem de cælduroasæ – în clar – la Napoli, unde trecusem între 
timp cu soflia mea.

Partea savuroasæ øi amuzantæ este cæ s°a putut la un moment dat ca 
Titulescu sæ exulte de satisfacflie fiindcæ Mussolini (!) îøi exprimase faflæ de 
Manoilescu (!) aprobarea pentru politica lui (!), care se opunea atunci în 
mod categoric împæcærii cu Sovietele (!). Un mai mare buchet de paradoxuri 
ar fi fost greu de realizat în acelaøi timp… […].

Ca o urmare directæ a înscæunærii lui Hitler, Mica Înflelegere îøi 
schimba fundamental statutul øi îøi sporea conexiunea. În martie 1933, 
Titulescu convoacæ comisiile de politicæ externæ ale Camerei øi Senatului 
în sala bibliotecii din Dealul Mitropoliei. De fapt, noi, parlamentarii din 
cele douæ comisii am fost strivifli sub numærul copleøitor a celorlalfli colegi, 
cæci Senatul øi Camera se îngræmædiseræ în întregime ca sæ asculte pe marea 
vedetæ a politicii internaflionale. Titulescu a flinut unul din acele discursuri 
care verificæ vechiul proverb dupæ care vorba e datæ omului ca sæ°øi ascundæ 
gândul. În adevær, n°am øtiut nici atunci – dupæ cum nu øtiu nici azi – în 
ce a constat, contractual øi formal, schimbarea de structuræ de atunci a 
Micii Înflelegeri. A fost vorba doar de o strângere a alianflei celor trei flæri, 
dar nu s°a spus în ce fel, cu ce noi obligaflii øi mai ales cu ce obiectiv.
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Dupæ ce a vorbit Titulescu, nimeni n°a pus în termeni exacfli pro
blema politicæ pe care o ridica pentru flaræ aceastæ enigmaticæ transfor mare 
a Micii Înflelegeri.

Atunci am luat eu cuvântul øi am dezvoltat ideea simetriei pri
mejdiilor care apasæ statele Micii Înflelegeri. Pânæ acum aceastæ alianflæ 
avusese un obiectiv exclusiv centripet:

Ungaria, cæci fiecare stat al Micii Înflelegeri era obligat sæ fie soli
dar cu celelalte numai pentru cazul unui atac al Ungariei, flaræ situatæ în 
centrul bazinului dunærean øi înconjuratæ de Cehoslovacia, Iugoslavia øi 
România.

Acum se pare cæ, prin generalizarea obligafliilor Micii Înflelegeri, 
aceastæ alianflæ ar fi menitæ sæ funcflioneze øi centrifug, faflæ de ameninflærile 
din exteriorul bazinului dunærean. Or, în noua Micæ Înflelegere fiecare stat 
vine cu zestrea lui de inamiciflii: Cehoslovacia cu ameninflarea Germaniei, 
Iugoslavia cu ameninflarea Italiei, România cu ameninflarea Sovietelor. Se 
creeazæ astfel o nouæ solidaritate reciprocæ øi simetricæ. Dar, aceasta nu 
corespunde unei simetrii de pericole, cæci este mai mare pericolul ca sæ fie 
atacatæ Cehoslovacia de Germania (cum a øi fost) decât sæ fie atacatæ 
România de Soviete. Øi atunci l°am întrebat pe Titulescu, privindu°l drept 
în ochi: „Prin noua structuræ a Micii Înflelegeri vom fi noi oare obligafli sæ 
ajutæm Cehia dacæ e atacatæ de Germania øi sæ ajutæm Iugoslavia dacæ e 
atacatæ de Italia?“

Titulescu øi°a dat seama de importanfla întrebærii øi i°a ræspuns lung 
de tot. A ræspuns însæ færæ sæ læmureascæ nimic. Dupæ metoda lui, m°a 
încærcat de complimente, dar s°a sustras întrebærii esenfliale øi discuflia s°a 
închis fiindcæ devenea jenantæ. Øi astfel eu nici pânæ azi nu øtiu – ce 
caracteristic lucru pentru regimul de rasæ al democrafliei noastre! – ce s°a 
schimbat atunci în Mica Înflelegere. Iar dacæ nu se schimbase nimic, de ce 
era nevoie sæ se dea o ratificare de cætre Parlament unui act care nu aducea 
ceva nou? […].

Iorga era un capricios, dar genial; Maniu întortochiat, dar istori
ceøte reprezentantiv; Titulescu egoist, dar superior, inteligent øi talentat; 
Vaida°Voevod neserios, dar sincer øi mare român; Averescu nepolitic, dar 
de înaltæ dezinteresare; Goga uøuratic, dar poet de geniu øi om politic cu 
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o axæ naflionalistæ a vieflii. Tofli, dar absolut tofli, aveau în zestrea lor câte 
ceva excepflional, câte o însuøire culminantæ. Numai Tætærescu nu aducea 
nimic altceva decât o imensæ abilitate. […].

Dar cel mai mare eveniment românesc de politicæ externæ a fost 
neaøteptata præbuøire a lui Titulescu. Dupæ ce, cu o lunæ înainte, guvernul 
Tætærescu dæduse un comunicat, prin care îøi afiøa public obedienfla faflæ de 
Titulescu, acum cade ca un træznet vestea demisiei lui Tætærescu øi a 
reconstituirii cabinetului færæ Titulescu, spre disperarea acestuia, care, 
necrezând neverosimila øtire, telefoneazæ din Saint°Moritz cætre… redacflia 
„Adeværului“.

Cu obiectivitate trebuie sæ recunosc cæ modul cum s°a fæcut debar
carea a constituit o greøealæ.10 Regele Carol era øi acum lipsit de mæsuræ. 
Dupæ ce vreme de 6 ani îl exagerase pe Titulescu, consacrându°l ca o putere 
în stat, cu care Coroana trata de la egal la egal, acum îl sacrifica cu o 
lovituræ laøæ, care trezea în Franfla øi Anglia cele mai categorice suspiciuni. 
Cæci oricine putea sæ se întrebe de ce a fost nevoie sæ fie schimbat Titulescu, 
dacæ urmaøul lui trebuia sæ facæ, cu mai puflinæ autoritate, politica lui?

Øi totuøi – în chip paradoxal – Victor Antonescu a fæcut aproape 
politica lui Titulescu, cæci primul sæu gest a fost sæ meargæ la Geneva øi 
acolo sæ voteze încæ o datæ împotriva Italiei øi în favoarea… værului nostru 
bun, Negusul Abisiniei! E surprinzætor cæ Regele, care pæstra mai departe 
fidelitate Franflei, sæ fi læsat aøa de inabil poarta deschisæ bænuielilor.

Cum am spus de atâtea ori, noi trebuia sæ încetæm cu provocærile 
împotriva Germaniei, Italiei øi URSS, iar Victor Antonescu n°a restabilit 
decât doar relafliile noastre cu Polonia, tulburate de Titulescu.

Mihail Manoilescu, Memorii, vol. I øi II, ediflie îngrijitæ, prefaflæ, note øi indice de 
Valeriu Dinu, Editura Enciclopedicæ, Colecflia „Biblioteca Bæncii Naflionale“, 
Bucureøti, 1993, pp. 45; 104; 134; 219–220; 232; 247–248; 251; 252; 254; 255; 
263–264; 311; 334–335; 342; 348–349; 356–357; 380.

NOTE

1 Viitorul Rege Carol al II°lea.
2 Afacerea a fost înæbuøitæ. (fr.)
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3 Demostene (384–322 î. Hr.). Om politic øi orator atenian. Conducætor al miøcærii împotriva 
regelui Filip al Macedoniei, care voia sæ domine Grecia. Nu admite, mai târziu, nici supunerea 
sub Alexandru cel Mare. Dupæ eøecul ultimei insurecflii, s°a sinucis.

4 William Smith Culberston (1884–1966). Jurist, ofifler, om politic øi diplomat american. 
Licenfliat al Facultæflii de Drept din Yale. Membru al Institutului pentru Politici, o organizaflie 
care a promovat studierea problemelor øi relafliilor internaflionale, în ideea de a genera mai multæ 
înflelegere pentru idealurile øi politicile altor nafliuni. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al SUA în România (1925–1928); în Chile (1928–1933). Colonel în armata Statelor Unite. 
Membru (1916–1922) øi preøedinte (1922–1925) al Comisiei Væmilor a Statelor Unite. Membru 
al Asociafliei Juriøtilor Americani, al Consiliului de Relaflii Externe, al Asociafliei Economiøtilor 
Americani ø.a. În anii 1944–1945, a condus o misiune economicæ în Nordul Africii øi în Orientul 
Mijlociu pentru a analiza perspectivele postbelice pentru afaceri. În 1953, în calitate de colonel 
în armata SUA, a îndeplinit un rol de consilier pe problemele politicilor globale ale Administrafliei 
Eisenhower. 

5 George Nicolae Tabacovici (1881–m.?). Economist øi expert financiar român. Studii 
universitare economice øi financiare la Leipzig. Doctorat în finanfle øi matematici la Universitatea 
din Leipzig. Director la Banca Marmorosch°Blank. Delegat al României la diferite conferinfle ale 
Micii Înflelegeri øi Înflelegerii Balcanice. În conducerea CFR øi a Agenfliei Rador.

6 Dimitrie I. Ghica (Ghika, Ghyka).
7  Vojslav (Voja) Marinkoviç (1876–1935). Diplomat, om politic øi de stat sârb (iugoslav). 

Øef al Partidului Conservator (1915–1935). Deputat (1906–1935). Ministru în mai multe 
rânduri: al Economiei Naflionale (1914); de Interne (1921–1922); de Externe (28 iulie–15 
octombrie 1924, 17 aprilie 1927–29 iunie 1932). Prim°ministru (4 aprilie–3 iulie 1932). 
Reprezentant al Iugoslaviei la mai multe sesiuni (a V°a; a IX°a; a X°a; a XI°a; a XII°a; a XIII°a; a 
XIV°a) ale Adunærii Societæflii Nafliunilor. A avut contribuflii esenfliale la încheierea Pactului 
greco°iugoslav, Pactului franco°iugoslav, a acordurilor bulgaro°iugoslave, a acordului tripartit cu 
România øi Cehoslovacia. Este omul de stat care a înfleles cel mai bine semnificaflia principiului 
„Balcanii–popoarelor balcanice“. Politica sa externæ a fost întemeiatæ pe colaborarea cu Franfla. 
Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1929).

8 Cezar Popescu (1891–m.?). Inginer român. A lucrat la Arsenalul Armatei øi la Ministerul 
Industriei øi Comerflului (inspector, director, secretar general). Delegat al României la numeroase 
conferinfle øi tratative cu caracter industrial øi comercial (Italia, Polonia, Germania, Austria, 
Iugoslavia). [n. V.D.]

9 Eugen Porn. Licenfliat în litere øi filosofie la Roma; profesor de limba italianæ la Academia 
de Studii Comerciale øi Industriale din Bucureøti (1921). Între cele douæ ræzboaie mondiale a fost 
consilier comercial al Legafliei României la Roma. [n. V.D.]

10 George G. Potra, Reacflii necunoscute la demiterea lui Titulescu. 29 august 1936: „O mazilire 
perfidæ“ (I–II), în „Magazin Istoric“, (serie nouæ), an XXXII, nr. 6 (375), iunie 1998, pp. 50–53; 
nr. 7 (376), iulie 1998, pp. 54–56.
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Dmitri Zaharovici Manuilski

„Mare prostie au fæcut guvernanflii români…“

Consider cæ politica externæ a lui Titulescu corespundea nu numai 
intereselor burgheziei române tradiflionale, dar, dincolo de aceasta, øi inte
reselor poporului român.

Mare prostie au fæcut guvernanflii români, burghezia românæ øi 
Carol II… Dacæ n°ar fi dat afaræ din guvern pe Titulescu în vara anului 
1936, este foarte probabil cæ Pactul de asistenflæ mutualæ dintre Uniunea 
Sovieticæ øi România, al cærui text era parafat de Litvinov øi Titulescu, ar fi 
fost chiar øi încheiat în bunæ regulæ. Ar fi fost profitabil pentru amândouæ 
pærflile… Poate øi evenimentele din anii imediat premergætori celui de al 
Doilea Ræzboi Mondial s°ar fi desfæøurat altfel…

Valter Roman, Dmitri Manuilski øi Maksim Litvinov despre Nicolae Titulescu, în 
„Magazin Istoric“, an XVI, nr. 9 (186), septembrie 1982, p. 49.

Jonkheer Reneke de Marees van Swinderen

„M°a impresionat simpatia ce afli avut bunævoinfla a°mi aræta“

Waldershare Park

[Dover], 18 septembrie 1924

 Dragul meu coleg,
 Am aøteptat sæ°mi pot refolosi mâna dreaptæ pentru a væ asigura cât 
de mult m°a impresionat simpatia ce afli avut bunævoinfla a°mi aræta cu 
ocazia acestui accident supærætor ce mi s°a întâmplat atunci când m°am 
ræsturnat cu maøina. Am scæpat cu o fracturæ de claviculæ, dar mi°a trebuit 
destul de mult timp pentru a°mi reveni din øocul nervos. Am scæpat de 
douæ zile de toate bandajele øi mæ felicit cæ, graflie unui masaj energic, øi 
ultimele urme ale infirmitæflii mele vor dispærea în curând. Binevoifli a pune 
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omagiile mele la picioarele doamnei Titulescu, dacæ avefli øansa de a o avea 
aproape de dumneavoastræ, øi acceptafli, væ rog, în ceea ce væ priveøte, 
asigurarea sentimentelor mele devotate.

(ss) R. de Marees van Swinderen

Scrisoare (fr.), [Dover], 18 septembrie 1924, Jonkheer Reneke de Marees van 
Swinderen, diplomat olandez, 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. 50, p. 569.

Regina Maria a României

„Întreaga ospitalitate ce mi°a fost acordatæ“

Paris, 6 iunie 1924

Ministrul României
50 Grosvenor Street
Londra

 Cuprinsæ de un dor profund pentru iubita mea Anglie, mæ întorc 
cu gândul, plinæ de bucurie øi recunoøtinflæ pentru fiecare oræ petrecutæ 
acolo. Væ mulflumesc atât dumneavoastræ cât øi doamnei Titulescu pentru 
întreaga ospitalitate ce mi°a fost acordatæ. Grija cu care am fost înconjuratæ 
a fost extraordinaræ, vizita1 fericitæ øi plinæ de satisfacflii mi°a dat un nou 
curaj în continuarea muncii începute pentru binele altora. 

Salutæri pline de afecfliune tuturor. 
Marie

Telegramæ (engl.), Paris, 6 iunie 1924, Regina Maria a României cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert 
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Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera poli
tico°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. 34, p. 533.

NOTE

1 Regele Ferdinand øi Regina Maria efectueazæ o vizitæ oficialæ în Marea Britanie în perioada 
12–15 mai 1924.

Jean Martin

„Nu te puteai împiedica sæ nu te gândeøti la un diavol ieøind 
dintr°o cristelniflæ“

Când, înælflându°øi bustul, Titulescu se ridica brusc în picioare – 
picioare care pæreau interminabile – øi când în vârful acestui curios edi
ficiu uman vedeai apærând figura lui de mongol, nu te puteai împiedica sæ 
nu te gândeøti la un diavol ieøind dintr°o cristelniflæ. Era destul sæ rosteascæ 
trei cuvinte pentru a schimba cursul øedinflei. Titulescu te fæcea sæ te 
gândeøti øi la un spadasin care ia ofensiva cu o rapiditate fulgerætoare øi°øi 
poate atinge adversarul, înainte ca acesta sæ fi avut mæcar timpul sæ se 
punæ în gardæ.

Într°o zi – øi°mi amintesc de aceasta de parcæ ar fi fost ieri – 
Consiliul Societæflii Nafliunilor bætea pasul pe loc. Se crezuse cæ o dificultate 
va fi rezolvatæ, dar, în ultima clipæ, niøte trægætori de sfori blocaseræ 
angrenajul procesului. În loc sæ se punæ din nou, cu curaj, pe treabæ øi sæ 
facæ o nouæ încercare, delegaflii Marilor Puteri hotærâræ sæ amâne problema 
pentru o datæ ulterioaræ; ei îøi împachetaseræ documentele, îøi fæcuseræ 
valizele øi reflinuseræ bilete la trenurile de searæ. În acea dupæ amiazæ, 
Consiliul flinea, ca o simplæ chestiune de formæ, o øedinflæ pentru a con
firma aceastæ amânare.

Pe un ton degajat øi neglijent, preøedintele a sugerat încheierea 
sesiu nii. La auzul acestei propuneri aøteptate, nimeni n°a crâcnit øi un 
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moment a domnit tæcerea. Preøedintele a profitat de aceasta pentru a 
adæuga:

– În consecinflæ…
Dar Titulescu, care lipsise în ajun øi nu cunoøtea manevra, a særit de 

la locul sæu øi – cu o voce care a trezit întreg auditoriul – a întrebat dacæ 
aceastæ amânare era într°adevær justificatæ. O tæcere jenantæ i°a întâm pinat 
intervenflia; marele diplomat român avea dreptate, dar nimeni nu voia s°o 
admitæ.

Titulescu s°a aøezat øi a aøteptat. Atunci cu o ezitare în glas, pre
øedintele a reluat:

– Nefiind formulatæ nicio propunere contraræ aceleia a Biroului, 
o consider ca fiind…

– Pardon! a strigat Titulescu, særind iar de pe locul sæu; am pus 
o întrebare precisæ øi aøtept sæ mi se ræspundæ la ea!

O nouæ tæcere, urmatæ de o nouæ tentativæ a preøedintelui:
– Conform regulamentului, propunerea Biroului nefiind com

bætutæ…
Pentru a treia oaræ, Titulescu s°a ridicat øi a exclamat:
– Pardon! În lipsa unui ræspuns la întrebarea mea, propun sæ con

tinuæm øedinfla mâine, spre a relua dezbaterile cu privire la chestiunea în 
litigiu!

La intervenflia sa, tofli ceilalfli membri ai Consiliului au ræmas mufli.
– Nefiind nimeni care sæ sprijine sugestia dlui Titulescu, a reluat 

preøedintele, propunerea Biroului poate fi, în conformitate cu regulamentul, 
consideratæ ca acceptatæ.

– Pardon! a replicat delegatul român, care se simflea acum foarte 
aproape de victorie. Dimpotrivæ, conform regulamentului, propunerea 
mea este aceea adoptatæ, deoarece nimeni n°a îndræznit s°o combatæ!

Consiliul a ræmas consternat; auditoriul a prins sæ surâdæ.
– Urmætoarea øedinflæ pe mâine, a spus în cele din urmæ preøedintele, 

pe un ton resemnat.
Într°o larmæ generalæ, secretarii delegaflilor s°au græbit sæ decomande 

biletele de tren, sæ redeschidæ valizele, sæ scoatæ din ele dosarele necesare 
pentru deliberærile din ziua urmætoare.
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Afurisit om acest Titulescu! Vioiciunea spiritului, repeziciunea gân
dirii, promptitudinea hotærârilor sale îi asigurau un asemenea avantaj faflæ 
de colegii lui, încât exercita un ascendent extraordinar asupra Societæflii 
Nafliunilor.

Jean Martin, Amintiri de pe malul Lacului Leman. Titulescu schimbæ cursul 
sesiunii, în „Magazin Istoric“, an XIV, nr. 6 (159), iunie 1980, pp. 27–29.

Jan Garrigue Masaryk

„Încerc o admiraflie profundæ pentru d°ta øi munca d°tale pentru 
noi tofli“

Cap Martin Hôtel
între Monte Carlo øi Menton

 [Monte Carlo/Menton], 31martie 1930

 Dragul meu Titulescu, 
 Te rog sæ°mi scuzi întârzierea cu care ræspund la plæcuta telegramæ 
pentru ziua de naøtere a tatælui meu1. M°a rugat sæ°fli transmit mulflumiri 
pentru gândurile d°tale2 amabile, împreunæ cu cele mai bune uræri de 
fericire øi succes. Îmi permit sæ adaug din partea modestei mele persoane 
cæ îfli mulflumesc din toatæ inima. Asta înseamnæ cæ îfli apreciez din inimæ 
mai ales prietenia, precum øi faptul cæ încerc o admiraflie profundæ pentru 
d°ta øi munca d°tale pentru noi tofli, cæ îfli port o afecfliune în inimæ ce va 
dura toatæ viafla mea. 
 Cu særutæri de mâini respectuoase deosebit de încântætoarei d°tale 
soflii. 

Al dumitale de°a pururi devotat,
(ss) Jan Masaryk

Scrisoare (engl.), [Monte Carlo/Menton], 31martie [19]30, Jan Garrigue Masaryk, 
ministru al Republicii Cehoslovace în Marea Britanie, cætre Nicolae Titulescu, 



404

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 XIV:5.

NOTE

1 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937). Filosof, sociolog, publicist, om politic øi de stat 
cehoslovac. A studiat la Brno, Leipzig øi Viena. Profesor de filosofie la Universitatea Cehæ din 
Praga (1882). În mai multe rânduri deputat. Membru în Parlamentul de la Viena (1891–1893). 
Luptætor înfocat pentru independenfla Cehiei. Membru al Partidului Tineretul Ceh, apoi, al 
Partidului Realist, ambele formafliuni politice militând pentru crearea statului ceh independent. 
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 independent cehoslovac. La 18 octombrie 1918, a proclamat, prin Declaraflia 
de la Philadelphia, independenfla cehoslovacilor. La 28 octombrie 1918, la Praga, s°a proclamat 
noul stat Cehoslovacia. A fost ales preøedinte al Republicii, fiind, ulterior, ales încæ de trei ori (14 
noiembrie 1918–14 decembrie1935). La 21 decembrie 1935, a fost votatæ legea prin care i se 
conferea primului preøedinte al Republicii Cehoslovace titlu de „Eliberator“. 

2 Am identificat un omagiu scris de Nicolae Titulescu 5 ani mai târziu pentru preøedintele 
Republicii Cehoslovace: Nicolae Titulescu, [Preøedintele Masaryk la 85 de ani de viaflæ], Bucureøti, 
29 (sau 28) februarie 1935, în „Universul“, 8 martie 1935.

René Massigli

„Titulescu a murit la timp“

La 17 martie 1941 – iatæ s°au scurs 20 de ani –, Nicolae Titulescu 
se stingea din viaflæ, într°o semisolitudine pe care o atenua devotamentul 
unei soflii admirabile.

În flærile noastre din Occident, numele sæu nu este deloc familiar 
tinerelor generaflii, dar, cel puflin, acestea ar putea sæ°l cunoascæ. În România 
sa natalæ, ele nu au aceastæ øansæ øi amintirea sa nu va fi cu siguranflæ evocatæ 
astæzi la Bucureøti. Motiv suficient pentru ca sæ o facem la Paris øi pentru 
a aduce un omagiu memoriei unui om de stat care a fost un mare român; 
el a fost, de asemenea, un prieten øi un aliat al flærii noastre: francezii nu au 
dreptul de a°l uita.
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Titulescu era, cu Politis øi cu Beneš, unul din acei oameni „prea 
mari pentru flærile lor“; s°a spus a doua zi dupæ ræzboi cæ prin explozia 
talentului lor øi prin rolul pe care au fost chemafli sæ°l joace pe scena 
internaflionalæ, aveau sæ dea iluzia unei lumi în care forfla øi puterea materialæ 
încetau sæ reglementeze raporturile între nafliuni øi, în loc de a se afirma 
împotriva dreptului, sæ fie puse în serviciul sæu. Se øtie ce s°a întâmplat cu 
aceste speranfle. La præbuøirea lor, Titulescu a fost una dintre primele 
victime; este trist pentru un francez sæ fie obligat sæ adauge cæ el a fost o 
victimæ, în mare mæsuræ, din vina noastræ…

Cariera sa a fost sclipitoare. Studii juridice strælucite la Paris vor 
face din el, la 22 de ani, un profesor de drept la Universitatea din Iaøi, apoi 
la cea din Bucureøti. În 1912 – avea 29 de ani – era ales deputat. Cinci ani 
mai târziu, era ministru de Finanfle într°un efemer cabinet al lui Ion I.C. 
Brætianu, apoi, din nou, într°un cabinet Averescu. Membru al delegafliei 
României la Conferinfla de Pace; în 1922 a fost numit ministru al României 
la Londra øi delegat la Societatea Nafliunilor. În aceste funcflii, pe parcursul 
a 14 ani, avea sæ cunoascæ gloria, avea sæ aibæ rara onoare de a fi, doi ani la 
rând, preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor. Atunci când a pæræsit, 
în diverse rânduri, Legaflia României de la Londra a fæcut°o pentru a prelua, 
la Bucureøti, portofoliul Afacerilor Stræine, în mai multe cabinete liberale 
sau naflional°flæræniste, sau pentru a prezida – aceasta i s°a întâmplat de 
patru ori – guverne de uniune naflionalæ. Chiar atunci când nu le°a condus, 
el nu va înceta, în aceastæ perioadæ, sæ inspire politica externæ a flærii sale. 
Dizgraflia sa a survenit în 1936, în circumstanfle care vor fi evocate mai 
departe.

Silueta bærbatului era stranie; un trup lung, fragil, dar pe care boala 
îl va cocârja, un cap mic, un chip imberb, ai zice al unui calmuc sau al unui 
mongol mai curând decât al unui descendent al colonilor lui Traian. 
O voce ascuflitæ, uneori pifligæiatæ, aproape femininæ, schimbæri bruøte de 
toane, feminine de asemenea, susceptibilitæfli ce depæøeau cauzele lor. 
Numele pe care îl purtam øi care evoca pentru Titulescu amintiri de la 
Facultatea de Drept øi din Cartierul Latin, a fæcut sæ mæ bucur, cu uøurinflæ, 
de o idee favorabilæ preconceputæ: de câte ori Briand m°a trimis „sæ calmez 
furia lui Tit“! Sarcina era uøoaræ, cæci furiile se stingeau la fel de repede 
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cum izbucniseræ; øi, calmul odatæ revenit, câtæ gentilefle desfæøura el pentru 
a le face uitate! 

Profesor øi avocat, el poseda într°un grad foarte înalt talentul de a 
conduce, cu o perfectæ rigoare, o argumentare juridicæ, pentru a convinge 
doar prin puterea logicii sale; dar oratorul politic care era nu ignora deloc, 
cu atât mai mult, resursele artei øi el øtia sæ câøtige adeziunea personalæ a 
ascultætorilor sæi prin elanul øi cældura cu care le comunica propriile sale 
convingeri. În rivalitatea oratoricæ care îl opunea, în fafla Consiliului 
Societæflii Nafliunilor, contelui Apponyi, în problema optanflilor din 
Transilvania, s°a impus prin utilizarea a douæ registre. I s°a reproøat cæ, în 
aceastæ mare dezbatere, a împins prea departe propria victorie, cæ nu s°a 
pretat la soluflii de conciliere, care ar fi putut permite, se zice, sæ umple o 
parte din præpastia care separa, în Europa dunæreanæ, învingætorii øi 
învinøii. Sunt dator adeværului sæ spun cæ, în ce mæ priveøte, pe parcursul 
discufliilor, n°am avut niciodatæ sentimentul cæ nota de moderaflie savant 
calculatæ pe care citadinul maghiar o aducea în dezbatere a fost în serviciul 
unei pasiuni naflionale mai puflin ascuflite decât cea pe care o fæcea sæ 
izbucneascæ nervii delegatului român. În Europa dunæreanæ a primei treimi 
a acestui secol, era naflionalismului n°a fost depæøitæ nici dintr°o parte, nici 
din cealaltæ parte.

În ceea ce îl priveøte, în orice caz, Titulescu nu credea cæ, prin 
succesivele abandonæri, s°ar putea salva esenflialul sistemului teritorial pe 
care negociatorii de la Versailles øi de la Trianon doriseræ sæ°l instaureze. 
De aici, eforturile sale prelungite pentru a constitui øi pentru a menfline 
Mica Înflelegere øi pentru a da consistenflæ Înflelegerii Balcanice în timp ce, 
foarte conøtient de gravitatea problemelor pe care afirmarea Rusiei le punea 
Bucureøtilor, el nu°øi menaja osteneala pentru a destinde raporturile între 
cele douæ flæri. Eu pot depune mærturie. Dar chestiunea basarabeanæ ræ
mânea øi care suveran sau care politician român ar fi putut – færæ a pune în 
cauzæ existenfla însæøi a statului fondat de Regele Carol – sæ renunfle la 
teritoriile de dincolo de Prut, care, în marile fræmântæri din 1919, fuseseræ 
încorporate României Mari?

O asemenea politicæ presupunea din partea victorioøilor din 1918 
øi, înainte de toate, din partea Franflei o voinflæ de a menfline opera consacratæ 
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prin tratate. Pentru un jurist precum Titulescu, respectul tratatelor era 
respectul dreptului øi nimic altceva. Când, dupæ criza datæ de ocuparea 
Ruhrului, politica francezæ, cu Édouard Herriot øi Aristide Briand, s°a 
angajat în edificarea securitæflii europene pe o construcflie în care arbitrajul 
øi asistenfla mutualæ în cadrul Pactului Societæflii Nafliunilor vor fi bazele 
majore øi subordona desævârøirii acestui edificiu dezarmarea foarte uøor 
promisæ de Tratatul de la Versailles, Titulescu nu putea ezita sæ dea întregul 
sæu sprijin acestei întreprinderi. S°a aflat în primul rând al bætæliei Proto
colului din 1924; a fæcut°o prin eforturile depuse pentru elaborarea 
tratatelor regionale de asistenflæ mutualæ; a fæcut°o în comisiile øi conferinflele 
care, unele dupæ altele, aveau sæ discute dezarmarea. În cursul acestor 
dezbateri, adesea aspre øi totdeauna epuizante, celor care le°a revenit sarcina 
de a apæra tezele franceze în adunærile în care noi nu contam doar pe 
prieteni aveau sæ°l gæseascæ totdeauna gata pentru o intervenflie sau o 
manevræ care antrena în spatele nostru majoritatea. Eu nu cred cæ, chiar în 
problemele în care punctele de vedere ale lui Titulescu puteau sæ se 
îndepærteze de ale noastre, un delegat francez sæ facæ în van apel la prietenia 
sa pentru flara noastræ.

O politicæ fondatæ pe drept cere ca, în prezenfla unei violæri indi
vidualizatæ de acest drept, forfla sæ fie gata sæ intervinæ. „Justiflia færæ forflæ 
este neputincioasæ… Trebuie, deci, sæ punem împreunæ justiflia øi forfla“, 
se repeta în conferinflele internaflionale, de atunci când, în 1924, Édouard 
Herriot a citat, în Adunarea Societæflii Nafliunilor, cugetarea lui Pascal. 
Când Hitler, în martie 1936, a împins câteva batalioane sæ intre în Rhenania, 
în dispreflul Tratatului de la Versailles øi violând Acordurile de la Locarno, 
Franfla avea de partea sa dreptatea; ea trebuie sæ fie gata sæ se foloseascæ de 
forflæ. Dar, vai! Un guvern timid, nesusflinut de o opinie publicæ insuficient 
informatæ øi înflepenitæ, a dat înapoi în fafla unui gest de autoritate, cæci un 
gest ar fi fost suficient pentru ca nazismul sæ se præbuøeascæ. Rhenania va 
fi remilitarizatæ; era sfârøitul sistemului francez.

Comportamentul Regelui Carol al României a dat loc la critici, dar 
nu s°ar putea nega acestui nefericit suveran o oarecare înflelegere a proble
melor internaflionale. În 1936, Carol a fost unul dintre primii care a 
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priceput impactul unui asemenea eveniment: øase luni dupæ remilitarizarea 
Rhenaniei, Titulescu era înlæturat de la putere…

Ultimii sæi ani vor fi amarnici. Descurajat, bolnav, træieøte mai întâi 
în Elveflia, apoi se instaleazæ la Paris; în 1940, locuia pe Coasta de Azur. 
A murit în orele cele mai sumbre ale tristei primæveri din 1941, având 
astfel timp sæ vadæ desfæøurate extremele consecinfle ale înfrângerii noastre 
din 1936. S°a stins în disperare? Întreflinea el, din contræ, ca øi alflii, încæ 
din acest moment, convingerea cæ prelungirea însæøi a luptei pecetluia 
destinul Germaniei? Nu øtiu… Dar este uøor de imaginat ce suferinflæ ar fi 
încercat acest mare patriot la spectacolul flærii sale sub cizma comunistæ: 
Titulescu a murit la timp.

René Massigli, A la mémoire d’un ami de la France, în „La Nation Roumaine“, an 
XIII, nr. 205, martie 1961 – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond 
Nicolae Titulescu, Box I:20.

René Massigli

„Nu este vina lui Titulescu dacæ totul s°a præbuøit“

A fost unul dintre cei mai fermi susflinætori ai sistemului francez. În 
spiritul sistemului francez, el a lucrat din toate puterile sale, împreunæ cu 
Edvard Beneš, pentru a grupa în Mica Înflelegere noile state næscute din 
dezagregarea monarhiei austro°ungare. S°a fæcut, la Geneva, elocventul 
avocat al sistemului francez, fondat pe asistenfla mutualæ øi destinat sæ 
perpetueze opera de la Versailles, punând forfla în slujba dreptului. Nu este 
vina lui Titulescu dacæ totul s°a præbuøit acum 30 de ani. Atunci când, 
pusæ în fafla ocupafliei Rhenaniei de cætre Hitler, în pofida tratatelor, 
Franfla – guvern, stat major øi opinia publicæ, majoritatea sa din pæcate! – 
abandoneazæ, Titulescu, la Bucureøti, pæræsea puterea. A fost astfel prima 
victimæ a acestei inexplicabile demiteri.

Înainte de toate patriot român, el avea conøtiinfla claræ a problemei 
pe care o punea flærii sale dragi consolidarea revolufliei boløevice. N°are 
importanflæ! Dacæ ar fi træit pentru a vedea victoria din 1945, s°ar fi întors 
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la Bucureøti øi ar fi cæutat cu disperare sæ concilieze exigenflele patriotismului 
sæu cu cele ale învingætorilor de la Moscova? Cine øtie! El øi°ar fi fæcut, 
poate, ca alflii, iluzii asupra politicii staliniste øi poate ar fi cunoscut destinul 
lui Jan Masaryk. Nu sosise ora. Douæzeci de ani mai târziu, poate…

René Massigli, Intervenflie (fr.) în emisiunea specialæ dedicatæ de postul de radio 
„France Culture“ lui Nicolae Titulescu cu ocazia comemorærii a 25 de ani de la 
moartea omului politic øi diplomatului român, 17 martie 1966 – AMAE, Fond 
77/T.34, Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui N. Titulescu în stræinætate, 
vol. II, ff. 116–117.

Demetrios Maximos

„O colaborare care mi°a fost întotdeauna pe cât de scumpæ, 
pe atât de preflioasæ“

Asumând din nou conducerea Ministerului Afacerilor Stræine, flin 
sæ exprim plæcerea ce simt de a relua cu Excelenfla Voastræ o colaborare care 
mi°a fost întotdeauna pe cât de scumpæ, pe atât preflioasæ.

Graflie încrederii reciproce øi cordialei noastre colaboræri, am putut 
pune, prin Pactul de la Atena1, bazele unei indestructibile prietenii între 
flærile Înflelegerii Balcanice, înnodând între popoarele noastre legæturile 
unei strânse øi rodnice asociaflii.

Singura noastræ flintæ a fost de a servi marea cauzæ a pæcii. Permanent 
îndreptat spre aceste scopuri înalte, gândul nostru va urmæri realizarea ei 
cu aceeaøi ardoare. Putem fi pe drept cuvânt mândri de opera îndeplinitæ 
øi pot sæ væ asigur cæ, în aceastæ operæ de pace øi de strângere a relafliunilor 
care unesc flærile noastre, mæ vefli gæsi întotdeauna fericit de a continua în 
acelaøi spirit dezvoltarea politicii noastre.

Væ adresez din adâncul inimii cele mai bune uræri pentru gloria øi 
prosperitatea nafliunii dumneavoastræ øi væ rog sæ credefli în prietenia mea 
sinceræ.

Telegramæ, Atena, 14 iulie 1935, Demetrios Maximos, ministrul de Externe al 
Greciei, cætre Nicolae Titulescu, ministrul de Externe al României – AMAE, 
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Fond 71, 1920–1944, Grecia, Relaflii cu România, 1933–1938, vol. 85; în 
„Universul“, 21 iulie 1935.

NOTE

1 Pactul Înflelegerii Balcanice (Grecia, România, Iugoslavia, Turcia), Atena, 9 februarie 
1934.

H. Medlicott

„O onoare, întru totul binemeritatæ“

54, Threadneedle Street 
E.C. 2

Londra, 8 septembrie 1931

Excelenflæ,
Simt cæ trebuie sæ væ adresez o scurtæ notæ de felicitæri pentru 

onoarea færæ precedent ce v°a fost acordatæ prin realegerea dumneavoastræ 
în calitate de preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor.

Este o onoare, întru totul binemeritatæ, dacæ pot sæ spun aøa, flinând 
seama de contribuflia foarte activæ pe care afli avut°o întotdeauna la 
deliberærile Consiliului.

Ræmân, Excelenflæ, 
Al dumneavoastræ devotat 

(ss) H. Medlicott

Excelenflei Sale
Dl Nicolae Titulescu

Scrisoare (engl.), Londra, 8 septembrie 1931, Colonelul H. Medlicott, reprezentant 
al Societæflii United Oilfields, 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; 
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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. 386, p. 1 103.

Henri George Meitani

„Culmi inaccesibile celorlalfli, culmi pe care dumneavoastræ 
pæøifli cu o prestigioasæ flinutæ“

Henri George Meitani
Avocat al statului
al Soc. de Credit Urban din Bucureøti etc.

Predeal, 14 septembrie 1931

 Excelenflæ,
 Tocmai am aflat cæ Adunarea de la Geneva v°a încredinflat, pentru 
a doua oaræ, sarcina de a°i conduce lucrærile.
 Eram plecat împreunæ cu câfliva prieteni sæ ne cæflæræm în Carpaflii 
noøtri, înainte de redeschiderea tribunalelor. La întoarcerea în Predeal, am 
gæsit ziarele româneøti øi stræine pe care le primeam aici. Citind øtirile 
despre realegerea dumneavoastræ, dupæ ce abia ne coborâseræm de pe culmi, 
iatæ°ne purtafli din nou cætre ele, de gândul nostru entuziast. Numai cæ de 
aceastæ datæ era vorba de culmi inaccesibile celorlalfli, culmi pe care 
dumneavoastræ pæøifli cu o prestigioasæ flinutæ. 
 Prin urmare, modestele mele felicitæri væ vor parveni, în mod invo
luntar, tardiv. Cu toate acestea însæ, ele sunt expresia atât de sinceræ a unor 
sentimente adeværate øi durabile, încât, poate, vefli ierta aceastæ întârziere. 
 Aceste felicitæri vi le adresez din toatæ inima øi cu o admiraflie cons
tantæ, veche de 17 ani. Eram proaspæt stagiar în 1914 øi°mi amintesc de 
câte ori ieøeam din Palatul de Justiflie, pe culmile entuziasmului, dupæ ce 
auzisem cum maestrul atât de tânær ce erafli îøi zdrobea, pur øi simplu, 
adversarii – cei mai reputafli øi cei mai redutabili avocafli ai vremii – cu 
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elocinfla dumneavoastræ incomparabilæ øi cu o logicæ infailibilæ, graflie 
cærora patria noastræ avea sæ obflinæ, mai târziu, victorii importante.
 De atunci, am avut de pufline ori rara fericire de a væ întâlni. Este, 
de altfel, destul de greu sæ væ urmæm în amplul øi cuceritorul avânt 
oratoric.
 Ocupat în prezent sæ aflâflafli, cu inegalabilæ mæiestrie, din cel mai 
înalt fotoliu  prezidenflial, flæcærile pâlpâitoare ale Genevei pentru a le da 
„pu terea de a încælzi din nou“, nu doar de „a lumina lumea“, sunt mai 
departe decât oricând de clipa fericitæ când îmi va fi cu putinflæ a væ 
revedea.
 Invitaflia Poftifli în øedinflæ a aprozilor români de la Palatul de Justiflie 
mæ va chema la datoria faflæ de clientela mea, începând de mâine, la ora 
unu dupæ°amiazæ, pentru urmætoarele 300 de zile.
 Dar – nu°i aøa, marele nostru maestru? – nicio strædanie nu este 
irositæ atunci când este împlinitæ cu plæcere øi cu deplinæ conøtiinflæ.
 Împreunæ cu reînnoitele mele felicitæri, væ rog, Excelenflæ, sæ primifli 
din nou omagiul afectuoasei øi constantei mele admiraflii. 

(ss) Henri George Meitani

Adnotare NT: Multe mulflumiri. T 

Scrisoare (fr.), Predeal, 14 septembrie 1931, avocat Henri George Meitani 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. 402, pp. 1 122–1 123.
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Ion Mihalache

„Un mare succes al dlui Nicolae Titulescu“

Reluarea raporturilor cu Rusia Sovieticæ mæ bucuræ øi ca român øi 
ca reprezentant al Partidului Naflional fiærænesc.

Consider reluarea raporturilor cu Rusia ca un mare succes al dlui 
Nicolae Titulescu, dar îl consider øi ca un succes al politicii începute sub 
naflional°flæræniøti.

Se øtie cu câtæ ardoare s°a urmærit acest flel sub d. Vaida øi sub d. 
Maniu, în deplin acord cu Coroana øi sentimentul flærii.

Iscusinfla, cunoøtinflele øi raporturile dlui Titulescu înlæturaseræ încæ 
de anul trecut dificultæflile ce stæteau în calea înflelegerii cu Rusia, ajun
gându°se în fapt la o recunoaøtere a definitivei uniri a Basarabiei cu Patria 
Mumæ.

Prin reluarea raporturilor diplomatice se consfinfleøte øi mai mult 
aceastæ recunoaøtere, iar flara capætæ liniøtea sufleteascæ necesaræ a cultiva øi 
adânci amicale legæturi cu un vecin ca Rusia, cu care avem multe interese 
comune.

Cât priveøte teama de propagandæ comunistæ, fireøte cæ aceasta 
depinde mai mult de noi decât de asigurærile diplomatice. Øi fireøte iaræøi 
cæ problema propriei asiguræri a hotarelor ræmâne în picioare atâta vreme 
cât o soluflie internaflionalæ a securitæflii nu a fost gæsitæ.

Ion Mihalache, Despre N. Titulescu øi reluarea relafliilor cu Rusia, în Paul 
Rædulescu, I. Adamescu, Modest omagiu marelui român, omul pæcii, Nicolae 
Titulescu, Tiparul Românesc, [Bucureøti, 1934], p. 17.
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Ion Mihalache

„Titulescu a reprezentat øi reprezintæ un capital pentru 
România“

Sunt însæ o serie de acte øi fapte care au creat o mulflime de echivocuri 
menite sæ zdruncine alianflele noastre; øi, prin urmare, sæ slæbeascæ ceea ce 
aveam, færæ sæ fi obflinut altceva ce nu aveam.

Domnule ministru, îmi vefli da voie sæ socot cæ procedarea d°voastræ 
faflæ de fostul ministru de Externe, d. Titulescu, nu este de micæ importanflæ 
din punctul de vedere al politicii noastre externe. Nu voi insista øi nu voi 
califica chipul cum a fost concediat. Ceea ce este clar pentru toatæ lumea, 
este cæ n°a fæcut un bun nume procedeelor noastre „româneøti“. Pentru ce 
a fost debarcat Titulescu? Încæ nu øtim pânæ astæzi. S°a dat o explicaflie care 
nu este deloc plauzibilæ: în tot cazul, aceastæ explicaflie contrazice politica 
apelului la concentrærile forflelor nafliunii, adresat de M.S. Regele prin 
Mesajul Regal, apel pe care întâi dv., dle prim°ministru, trebuia sæ°l aplicafli 
printr°un comunicat cæ v°afli dispensat de colaborarea dlui Titulescu pentru 
motive de omogenitate de partid.

Unii øefi de partid, în cuvântærile privitoare la discuflia Ræspunsului 
la Mesaj, v°au completat ridicând la rangul de principiu incompatibilitatea 
colaborærii, chiar în politica externæ, a unui om de talia dlui Titulescu cu 
guverne cu care n°are legæturi politice de partid! Deci, l°afli eliminat, cum 
l°afli eliminat din motive… de partid!

Cum adicæ? În împrejuræri atât de grave øi dupæ ce afli declarat cæ 
tot guvernul este de acord cu politica pe care a urmat°o fostul ministru de 
Externe, când v°afli declarat de acord øi cu programul viitor de politicæ 
externæ, sæ venifli imediat øi sæ°l eliminafli din guvern pentru cæ… væ cere 
omogenitatea de partid?

„Omogenitatea de partid“? Este asta pentru dv. un criteriu superior 
interesului general în jurul cæruia chemafli colaborarea tuturor celorlalte 
partide?
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Væ dafli seama în ce situaflie inferioaræ væ punefli trecând meschine 
interese de partid pe deasupra intereselor superioare ale flærii? Øi ce autoritate 
mai poate avea cuvântul dv. la înflelegere pe aceste interese superioare?

Nu øtim, domnule ministru, pentru ce a fost concediat øi cum nu 
øtim noi, nu øtiu nici aliaflii, care s°au îngrijorat. Øi este firesc sæ nu øtie, 
deoarece øi explicarea dv. øi procedarea dv. sunt de neînfleles. Politica 
aceasta, pe care a expus domnul ministru de Externe, cu excepflia treburilor 
din Polonia – asupra cæreia voi reveni aparte – nu este altceva decât politica 
care s°a urmat înainte cu Titulescu, cu talentul lui Titulescu øi care a fost 
cunoscutæ pe drept sau pe nedrept de „politica Titulescu“. Eu susflin cæ era 
øi este politica flærii, dar øi°a însuøit°o clasic domnul Titulescu øi a fæcut°o 
cunoscutæ, atât prin evidenfla dreptæflii cauzei noastre, cât øi prin talentul 
sæu excepflional. Va sæ zicæ, dv. facefli azi „politica Titulescu, færæ 
Titulescu“.

Dv. nu væ dafli seama cæ în condifliunile acestea afli pus în inferioritate 
aceastæ politicæ?

Domnule prim°ministru,
Am spus, cred, destul de limpede, cæ politica nu poate sæ fie decât 

a flærii; cæ orice guvern trebuie sæ urmeze aceastæ politicæ, pe care instinctul 
naflional o sesizeazæ totdeauna øi pe care guvernul trebuie sæ o transforme 
într°o metodæ permanentæ øi conøtientæ. Sunt foarte satisfæcut sæ aflu încæ 
o datæ din gura dv., dle prim°ministru, cæ politica flærii nu este în funcfliune 
de o persoanæ, nici chiar de d. Titulescu; øi eu adaug: nu este în funcfliune 
nici de guvernul liberal, ci este în funcfliune de interesul permanent al 
nafliunii, ce se impune oricærui guvern.

Dar, domnule prim°ministru, nu a fost aceasta chestiunea; øi nu e 
vorba nici ca sæ mi se dea mie personal vreo socotealæ. Cred însæ cæ datorafli 
læmuriri complete pentru Parlament, fiindcæ nici acum Parlamentul nu 
øtie cauzele pentru care a plecat d. Titulescu. Din cele ce spuseræfli s°ar 
pærea cæ afli voit sæ facefli o experienflæ øi sæ dafli dovadæ stræinætæflii cæ øi færæ 
d. Titulescu se poate face aceeaøi politicæ. Ciudatæ explicaflie! Øi dacæ aøa ar 
fi fost, nu credefli dv. cæ puteafli gæsi o formulæ ceva mai elegantæ ca sæ væ 
punefli în aplicare „experienflele“?
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Eu v°am întrebat dacæ credefli util pentru flaræ ca, în aceste împre
juræri, criteriul „omogenitæflii de partid“ sæ°l punefli mai presus de necesitatea 
utilizærii unei personalitæfli de talia dlui Nicolae Titulescu; tocmai în aceste 
grave împrejuræri; øi dacæ este vorba a se continua aceeaøi politicæ. Talentul, 
experienfla, legæturile øi prestigiul domnului Titulescu au reprezentat øi 
reprezintæ un capital pentru România, care trebuie utilizat mai ales în 
aceste împrejuræri.

Øi d. ministru øtie câtæ nedumerire a provocat, la aliaflii noøtri, 
aceastæ debarcare.

D. G. Tætærescu: O øtiu mai bine decât dv.
D. I. Mihalache: O øtifli øi dv., dar o øtim øi noi. Câte echivocuri la 

prieteni øi câtæ bucurie la adversarii aspirafliilor noastre naflionale.
Prin urmare, „politica Titulescu“ se urmeazæ azi færæ Titulescu. Eu 

cred – sæ nu se supere d. ministru al Afacerilor Stræine1 – cæ nu s°a realizat 
un plus în aceastæ privinflæ; ci s°a realizat un minus.

Ion Mihalache, Declaraflia fæcutæ de…, preøedintele Partidului Naflional°fiærænesc, 
în fafla Comisiunilor de Afaceri Stræine reunite ale Senatului øi Camerei, în 
„Dreptatea“, 15 decembrie 1936.

NOTE

1 Victor Antonescu.

G. Millian°Maximin

„Nu flara îi împrumuta lui Titulescu prestigiul ei, ci Titulescu 
reværsa asupra statului românesc strælucirea lui personalæ 
øi simpatia øi încrederea de care se bucura în toate marile 
capitale“

România n°a avut noroc cu cei trei bærbafli de stat, coloane de 
marmuræ ale politicii noastre externe, care i°ar fi fost încæ atât de necesari 
în anii grei – dar care pæreau, la suprafaflæ, atât de fericifli – care au urmat 
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Ræzboiului de Întregire Naflionalæ: Take Ionescu, Ionel Brætianu, Nicolae 
Titulescu.

Cel dintâi avea, e drept, 70 de ani, când o stridie, cu microbul 
tifosului în ea, a pus capæt, la Neapole, unei viefli încæ plinæ de vigoare, de 
vioiciune øi a læsat sæ cadæ pleoapele pe acei ochi frumoøi în care strælucea 
atâta inteligenflæ øi bunætate øi atâta înflelegere – poate øi puflin disprefl – 
pentru oameni.

Ionel Brætianu a dispærut de pe arena politicæ brusc, în câteva zile, 
særæcind flara de o mare øi puternicæ personalitate, la o vârstæ în care, cu 
vasta lui experienflæ, cu prestigiul lui imens, putea sæ mai scrie încæ pagini 
de istorie în cartea de aur a Statului øi Neamului Românesc.

Iar Titulescu, acest minunat Nicolae Titulescu, apariflie raræ în desti
nele unui neam, n°avea nici øaizeci de ani când, copleøit de boalæ, dar øi de 
amæræciune øi dezgust, s°a dus øi el în lumea unde ni se spune cæ nu e nici 
lacræmi, nici durere, dar în care, cu siguranflæ, nu o atâta nedreptate øi atâta 
nerecunoøtinflæ ca pe pæmânt!

Care om conøtient, clar væzætor, analizând cu grijæ, cu durere, toate 
evenimentele cumplite care s°au abætut asupra noastræ ca o cascadæ turbure 
în aceøti din urmæ ani n°a exclamat o singuræ datæ:

– Ah, dac°ar fi træit Nicolae Titulescu!
O experienflæ a trecutului, dar øi un instinct sigur, spunea tuturor cæ 

multe nu s°ar fi întâmplat dacæ Titulescu ar mai fi træit øi dacæ forflele 
ræului øi ale urii, care au dezolat øi însângerat lumea întreagæ, n°ar fi retezat 
øi acest minunat exemplar, care, pe cât a fost øi al patriei lui, pe atât a fost 
øi al umanitæflii întregi.

Mærturisesc cæ am citit cu emoflie cele douæ articole ale dlui Savel 
Rædulescu publicate în „Universul“, intitulate Politica lui Titulescu. Cel 
mai statornic, cel mai apropiat colaborator al marelui nostru om de stat, îi 
era dator aceastæ contribuflie. Sfârøitul celui de°al doilea articol, cald, 
aproape liric, neobiønuit la un sobru temperament de diplomat e o dovadæ 
cæ le°a scris din inimæ, cæ ieøirea din rezervæ a fostului ambasador øi ministru 
de Externe a fost mai mult un impuls sufletesc, cæ s°a simflit dator sæ aducæ 
o închinare, un dar memoriei lui Titulescu, læmurindu°i politica vastæ, 
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limpede, clarvæzætoare faflæ de opinia noastræ publicæ, azi atât de obositæ øi 
dezorientatæ.

Poate cæ articolele dlui Savel Rædulescu, în afaræ de sfârøitul de°a 
dreptul miøcætor, sunt scrise prea tehnic, c°o grijæ de a cântæri fiecare 
cuvânt, care trædeazæ pana omului deprins o viaflæ întreagæ sæ redacteze 
note, tratate øi convenflii diplomatice.

Dar documentarea e bogatæ, deøi o analizæ a activitæflii politice øi 
diplomatice a lui Nicolae Titulescu e departe de a fi epuizatæ în douæ 
articole de ziar.

*
Politica externæ a marelui român øi diplomat a fost dintotdeau na – 

øi de la început – claræ: sæ asigure graniflele României Mari clæditæ cu atâtea 
jertfe româneøti øi cu sprijinul larg øi înflelegætor al Aliaflilor øi în primul 
rând al Franflei. Douæ hotare vulnerabile: bulgari, unguri. Pentru unguri, 
Take Ionescu fæurise, cu Edvard Beneš, Mica Antantæ. Titulescu a întærit°o, 
a consolidat°o. Pentru bulgari, Titulescu încheagæ Înflelegerea Balcanicæ, 
cu Iugoslavia, Grecia øi Turcia.

Iar în ce priveøte Rusia, marele nostru vecin, faflæ de care se impunea 
sæ avem o politicæ numai de realitæfli, iar nu una de visuri øi dorinfli, 
Titulescu voia – øi a muncit, s°a stræduit, a suferit – o politicæ a prieteniei, 
a sinceritæflii.

„La focul amicifliei cu Rusia, sæ se topeascæ toate neînflelegerile“, a 
spus el în unul din splendidele lui discursuri, rostite în Parlament.

Apæratæ la Vest de Mica Înflelegere, la Sud de Înflelegerea Balcanicæ, 
aliatæ cu Polonia – dacæ Polonia ar fi fost sinceræ pânæ la sfârøit – øi prietenæ 
cu Rusia, care, prin Litvinov, nu s°a arætat ostilæ acestei prietenii, România 
ar fi fost asiguratæ, atât cât poate fi în siguranflæ în acest cazan veønic în 
fierbere al intereselor, ambifliunilor øi næzuinflelor omeneøti.

Nicolae Titulescu s°a sprijinit, în politica de ocrotire, de apærare a 
flærii sale, øi pe Liga Nafliunilor. Nu cæ un om de inteligenfla, de puterea de 
pætrundere øi de viziune ca fostul nostru ministru de Externe n°ar fi væzut, 
n°ar fi cunoscut øi slæbiciunile institufliei de la Geneva. Dar atât cât ea 
exista, n°avea niciun motiv s°o repudieze, cæci temeiul øi spiritul ei era 
pæstrarea øi consolidarea celor cucerite prin ræzboiul încheiat în noiembrie 
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1918 øi crearea unui dig de apærare contra spiritului revanøard al state
lor învinse.

*

Aceasta a fost în linii mari politica lui Nicolae Titulescu. El o fæcea 
c°o strælucire, c°un prestigiu personal, din care se împærtæøea din beløug øi 
patria lui, cæci trebuie sæ recunoaøtem cu sinceritate cæ nu flara îi împrumuta 
lui Titulescu prestigiul ei, ci Titulescu reværsa asupra statului românesc 
strælucirea lui personalæ øi simpatia øi încrederea de care se bucura în toate 
marile capitale.

Un stat mic, sau mijlociu ca al nostru, nu poate face o politicæ pe 
plan european – øi trebuie s°o facæ, întrucât totul se angreneazæ – decât prin 
personalitæfli de mare amploare. Când nu le are, urmærile se væd. Øi le°am 
væzut øi noi, din pæcate, una dupæ alta, de la moartea lui Titulescu încoace.

Iar în vremea când Titulescu, neostenit, muncea, lupta, pentru 
politica de pacte, de asistenflæ mutualæ, când se cheltuia în sforflæri istovitoare 
la Geneva, la Paris, la Londra, la Praga, la Varøovia, crunta dictaturæ fascistæ 
øi nazistæ se ridica, vânætæ de uræ, de dor de revanøæ, de dominaflie. În calea 
ei, pe primul plan, se gæseau trei mari personalitæfli, trei duømani: Barthou, 
care luase drumul lung øi greu pânæ la Moscova, necruflându°øi bætrâneflele, 
pentru a stabili acolo cel de°al doilea front pentru o Germanie cotropi
toare; Nicolae Titulescu, românul, europeanul, care muncea ca un salahor 
la întærirea digului contra poftelor revanøarde; Edvard Beneš, tovaræø la 
aceeaøi muncæ tenace, care izbutise, nepunându°i°se piedici în cale, sæ 
asigure Cehoslovaciei alianfle precise cu Rusia øi Franfla.

Tofli trei trebuiau suprimafli pentru a netezi calea nævalei care tre
buia sæ vie.

Øi au fost.
Barthou, asasinat la Marsilia de un ustaø, un atentat al acelui Ante 

Paveliç, instrument ambiflios øi venal al Ducelui; Titulescu, înlæturat brutal 
de la înalta øi patriotica°i misiune, aflând întâmplætor c°a fost demis, pe 
când se gæsea în tren, în drum spre Londra1; Beneš gonit din Praga, silit sæ 
se refugieze la Londra, suferind exilul øase ani de zile, pentru ca mâine sæ se 
întoarcæ în patrie cu drapelul fâlfâind în soarele victoriei!
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*

Ne oprim aci. Vom reveni poate în alt articol. Mai sunt doar atâtea 
de spus! Dar azi, când øi orbii væd cât de înfleleaptæ, de prevæzætoare a fost 
øi mai putea fi politica lui Nicolae Titulescu, dacæ soarta ni l°ar fi pæstrat, 
sæ încheiem cu un fapt. Noi nu°i facem niciun comentariu.

Titulescu murise. Obosit, dezgustat, pæræsit øi ostracizat. Ræmæøiflele 
lui se odihnesc pe flærmurile Mediteranei franceze. Øi azi ele se gæsesc, uitate, 
tot acolo. Poate remuøcarea unei flæri nevinovatæ, cæci n°a fost nicicând 
întrebatæ, le va aduce, aøezându°le în pæmânt stræbun.

În 1941, sub dictatura formalæ a mareøalului øi cea de fapt a celui 
care øi°a plætit singur multele°i øi grelele pæcate, Killinger2, câfliva prieteni, 
care nu°l uitaseræ pe Titulescu, au voit sæ°i slujeascæ un parastas în Capitalæ. 
Nu le°a fost îngæduit. Nu se permitea ca un preot, unul singur, sæ înalfle o 
rugæciune pentru sufletul ostracizatului.

Øi cei câfliva credincioøi, ultimii, au trebuit sæ se strecoare la flaræ, ca 
acolo, în sat la Tituleøti, sæ asculte smerifli, în bisericuflæ, glasul preotului de 
flaræ, care se înælfla, molcom, spre slavæ, pentru izbævirea sufletului celui 
care a fost Nicolae Titulescu.

G. Millian

G. Millian, Nicolae Titulescu, în „Semnalul“, 15 septembrie 1944; 
ACNSAS, dosar I. 257.796, vol. 1, f. 575.

NOTE

1 Inexact! Mai mulfli ziariøti români i°au comunicat øtirea demiterii, în seara zilei de 29 august 
1936, la Cap Martin. Cât priveøte telegrama prin care i se comunica „remanierea guvernamentalæ“, 
trimisæ de Gheorghe Tætærescu în dupæ°amiaza zilei de 29 august 1936, aceasta i°a parvenit abia 
în dimineafla zilei de 30 august 1936.

2 Manfred von Killinger (1886–1944). Ofifler de marinæ, istoric militar øi diplomat german. 
Ambasador al Germaniei la Bucureøti (1941–1944).
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G. Millian°Maximin

Un dar

Într°o oræ de odihnæ, de recreaflie, atât de rare, rezemat de zidul 
unei case, privesc fluviul de oameni care curge, necontenit. Bærbafli øi femei, 
de toate vârstele, îmbræcafli în fel øi chip.

În general, oamenii nu sunt frumoøi. Natura nu e darnicæ cu noi. 
Îmbræcæmintea ajutæ, dar nu schimbæ amprenta definitivæ a Creafliunii.

Din când în când însæ, exclami încetiøor, sau numai te gândeøti:
– Ce bærbat bine! Ce splendidæ femeie! Ce copil frumos!
Acelaøi lucru în domeniul moral, politic, intelectual. În viafla unei 

nafliuni, curge necontenit, cenuøiu, valul mediocritæflilor, al utilitæflilor, al 
celor care seamænæ unul cu altul, de nu°i mai pofli deosebi.

Dar ici°colo, la scurgere de decenii, de secole, ræsare câte un om, 
altfel ca ceilalfli, la întocmirea cæruia Creafliunea a zæbovit mai mult, cu mai 
multæ grijæ øi cu mai multæ dragoste. Øi°l face dar unei flæri.

Asemenea daruri preflioase a fæcut Destinul flærii noastre, în ultimul 
sfert de veac, dându°i pe Nicolae Iorga, în domeniul cultural øi pe Nicolae 
Titulescu, în cel politic øi diplomatic.

Bætrânul Sfânt cu barbæ albæ de zæpadæ le°a dat numele, dar n°a 
avut atâta trecere la Cel de Sus ca sæ ni°l lase mai multæ vreme între noi.

Un Nicolae Titulescu ieri, un Nicolae Titulescu azi? – în aceste 
vremuri de præbuøiri øi renaøteri? Ce cælæuzæ splendidæ a unui neam!

Dar poate, de undeva, în marea lui dragoste de flaræ, ne vegheazæ, 
ne lumineazæ øi ne ajutæ.

Cæ de uitat, nu ne°a uitat – Nicolae Titulescu!

G. Millian°Maximin, Un dar, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.
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Øtefan Mircescu

„Urmaøul lui N. Titulescu nu s°a ivit pânæ acum…“

În vremea aceasta, când popoarele îøi cautæ o aøezare mai justæ øi 
mai demnæ, potrivit sacrificiilor date celui de°al doilea cataclism universal, 
în vremea aceasta, când fiecare nafliune îøi valorificæ contribuflia perso
nalitæflilor ce s°au distins prin pasiunea luptei øi prin intuiflia credincioasæ 
a viitorului, noi, românii, nu putem ræmâne deoparte, øi de aceea se impune 
evocarea unor personalitæfli care s°au ilustrat prin spiritul lor de solidaritate, 
prin activitatea øi prin puterea de jertfæ pentru triumful acelor idei de înaltæ 
umanitate øi colaborare internaflionalæ.

Viitorul, destinul unui popor depinde de credinfla øi de avântul 
unor astfel de oameni care înfruntæ prin eroismul lor orice obstacole.

Dintre animatorii vieflii noastre publice, dintre personalitæflile care 
s°au remarcat prin larga lor înflelegere a problemelor sociale, naflionale øi inter
naflionale, cea mai proeminentæ figuræ româneascæ a secolului nostru, cu 
un renume strælucit, trecut de multe ori dincolo de graniflele noastre, este 
Nicolae Titulescu.

Sunt motive serioase care m°au îndemnat sæ mæ opresc asupra 
acestei complexe øi tulburætoare figuri. Titulescu este o apariflie fenomenalæ 
în istoria diplomafliei româneøti, de la a cærui dispariflie fizicæ s°au împlinit 
zilele trecute 5 ani.

Sunt convins cæ o personalitate ca aceea a lui N. Titulescu, a cærui 
celebritate a fæcut ocolul globului, poate figura cu cinste în fruntea 
acestui ciclu de conferinfle pe care l°am intitulat Figuri reprezentative ale 
democrafliei române øi stræine, cæ românii pot fi deosebit de mândri când 
pot constata apariflia pe planul culturii lor a unei personalitæfli de proporflii 
universale. […].

Prin atitudinea sa, prin mentalitatea sa, Titulescu a depæøit dimen
siunea valorilor noastre în domeniul politic, personalitatea lui mare, stræ
lucitæ øi puternicæ aøezându°se cu cinste în Panteonul gloriei noastre 
naflionale øi dincolo în cel al istoriei universale. […].
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Prin concepflia lui idealistæ se situa pe linia marilor valori inter
naflionale. La Liga Nafliunilor n°a susflinut un punct de vedere personal, 
egoist, ci a luptat pentru crearea unui climat superior, pentru a asigura 
omului o demnitate, o stare de prosperitate øi fericire, întemeiate pe spiritul 
de colaborare øi înflelegere, evitând zguduirile catastrofale ale ræzboaielor.

Contribuflia lui Titulescu la aceastæ uriaøæ operæ nu s°a scris încæ øi 
ea îøi aøteaptæ cu încredere omul înflelept, cinstit, obiectiv, sincer. […].

Ar fi locul sæ ne întrebæm încæ de pe acum: pentru aceastæ tenacitate 
a lui, pentru voinfla aceasta de înfæptuire a idealurilor politice în sensul 
binelui øi frumosului, pentru credinfla lui în puterile moralei pe care o 
servea, pentru imensele servicii aduse patriei, ce recompensæ i°a rezervat 
societatea noastræ?

Noi, românii, nu avem acea splendidæ væpaie a idolatrizærii marilor 
personalitæfli, nu posedæm acel fanatic cult al înaintaøilor mari. Criticismul 
nostru exagerat ne aøeazæ pe linia falsæ a unei tot aøa de false idei cæ de la 
noi se începe totul. Când nu°i jignim, îi ignoræm, sau, dacæ nu°i disprefluim, 
øtim totuøi sæ°i înlæturæm, când socotim cæ nu mai putem suporta superiori
tatea lor. Nici Titulescu n°a avut o soartæ mai bunæ, n°am øtiut sæ°i dæm 
prefluirea meritatæ, ci printr°o ingratitudine condamnabilæ a fost înlocuit 
din postul sæu cu care se identificase viafla lui, ceea ce a echivalat cu o 
brutalizare a flærii însæøi.

Acest titan al cugetærii politice, internaflionalul cu mare faimæ, diplo
matul notoriu al cærui nume trecuse øi graniflele Europei, oratorul aøteptat 
cu emoflie øi încredere, el, care asigurase flærii sale atâta prestigiu în politica 
lumii, îøi sfârøeøte cariera øi viafla în condifliile cele mai dramatice. […].

Urmaøul lui N. Titulescu nu s°a ivit pânæ acum øi va fi greu pentru 
cel ce va încerca sæ egaleze pe marele sæu înaintaø. […].

Øi cu toate aceste servicii aduse Patriei, cu toate calitæflile sale, 
sfârøitul vieflii lui N. Titulescu este de un tragism cutremurætor. […].

Aceste nenorociri [asasinatele politice: Duca, Alexandru I, Barthou – 
n.n. G.G.P.] nu erau cazuri izolate, izvorâte din circumstanflele locale, din 
simple neînflelegeri de politicæ internæ, nu erau reflexul unor neînsemnate 
discordii sau resentimente politice, ci fæceau parte dintr°un calcul care 
tindea la suprimarea tuturor personalitæflilor celebre care s°ar fi opus 
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tendinflelor expansioniste ale imperialismului german, trebuia sæ urmeze 
Eduard Beneš, Nic. Titulescu. […].

Incendiul a cuprins Europa, Titulescu nu mai este ministru de 
Externe, este prins de evenimente în stræinætate, departe de flara lovitæ øi 
dezonoratæ, cu durerea în suflet, nefericit øi dezgustat, este asemenea unui 
spectator îngrozit de actul celei mai teribile strategii [tragedii] ce se consuma 
sub privirile sale. Bolnav øi neconsolat dispare de pe planul politicii 
naflionale øi universale ca fiinflæ fizicæ.

Omul care atinsese altitudini ameflitoare se præbuøea într°o izolare 
totalæ øi în locul acelor omagii de recunoøtinflæ i se aduc incriminæri øi 
injurii. Noroc cæ cei ce se complæceau într°o asemenea atitudine nu repre
zentau expresia fidelæ a nafliunii noastre, ci doar acele prelungiri ale brutali
tæflilor øi violenflelor împotriva cærora luptase Titulescu cu armele eleganflei 
øi discrefliei. Astæzi popoarele se stræduiesc sæ°øi asigure o viaflæ nouæ, mai 
bunæ, îøi ridicæ fruntea din durerea sinistræ care stæpâneøte peste tot. Este o 
încredere de a înlocui ræzboiul prin justiflie øi legalitate. La Organizaflia 
Nafliunilor Unite nu se poate sæ nu fie prezentæ amintirea marelui nostru 
diplomat N. Titulescu.

Regretul nostru este imens cæ dintre aceøti fericifli maeøtri lipseøte 
N. Titulescu, care ar fi putut aduce bogata sa experienflæ drept contribuflie 
a geniului sæu.

Dacæ Titulescu ar fi supraviefluit marelui cataclism universal, am fi 
avut acea înaltæ satisfacflie moralæ cæ justiflia imanentæ ræsplæteøte eforturile 
cinstite ale omului. Titulescu n°a putut suporta durerea øi s°a præbuøit ca 
un erou al umanitæflii.

Astæzi N. Titulescu lipseøte din câmpul diplomafliei, dar spiritul lui 
este prezent în orientarea noastræ politicæ externæ, ceea ce înseamnæ nu 
numai un omagiu postum, dar o recunoaøtere a personalitæflii sale domi
nante, a experienflei sale, a operei sale, bogatæ comoaræ spiritualæ, un 
permanent exemplu de luptæ øi jertfæ pentru idealurile patriei øi ale umani
tæflii. […].

Trebuie sæ fim mândri ca români cæ în istoria culturii noastre 
descoperim oameni care pot egala somitæflile universale; sæ posedæm acea 
încredere în mica noastræ tradiflie øi în puterile noastre creatoare; de aceea 
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aducem omagii memoriei marelui nostru diplomat, marii spiritualitæfli pe 
care o evocæm astæzi.

Admiraflia noastræ se întâlneøte cu emoflia øi cu durerea noastræ. Nu 
vom fi împlinit întreaga noastræ datorie faflæ de amintirea lui Titulescu 
decât când vom fi reuøit sæ aducem cenuøa materialæ în pæmântul flærii 
noastre, a cærei icoanæ a purtat°o îndurerat în sufletul sæu pânæ la moarte.

Atunci umbrei sale, care, poate, ne°a asistat în astæ°searæ aici, putem 
sæ°i dorim reîntoarcerea ei liniøtitæ pe cæile færæ de sfârøit în eternitatea 
tæcerilor.

Øtefan Mircescu, Nicolae Titulescu, în Portrete øi evocæri, Editura Øtefan Mircescu, 
Tipografia Ioniflæ Christescu, Cælæraøi, [1946], pp. 57–70.

Ioan I. Mirea

„Afli învins gurile rele, ce verbal, cât øi prin presæ, cleveteau 
în contræ°væ“

Sæ træifli,
Coane Nicule!
Vin cam târziu, din cauzæ cæ am avut nemærginita durere sæ pierd 

pe prea iubitul øi scumpul meu tatæ!
Vorba româneascæ însæ zice: „mai bine târziu, decât niciodatæ“.
Primifli, væ rog, din adâncul inimii mele, modesta, dar sincera mea 

urare, de a væ fline bunul Dumnezeu sænætos, cât øi pe conifla, mereu reales 
prezident al Ligii Nafliunilor, a fi de folos neamurilor øi în special flærii 
româneøti, pentru care uzafli toatæ munca, toatæ energia øi tot capitalul dvs. 
intelectual!

Asemenea Mântuitorului, care a biruit pe Satana, afli învins gurile 
rele, ce verbal, cât øi prin presæ, cleveteau în contræ°væ.

Nu uitafli însæ cæ flara aceasta mai are încæ oameni, care øtiu sæ væ 
aprecieze, ca pe adeværat urmaø al virtuoøilor noøtri stræmoøi øi care aøteaptæ 
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de la dvs. mântuirea ei, cæci în caz contrariu va cædea în præpastia de care 
se apropie.

Væ salut,
(ss) Ioan I. Mirea

Instit. Øc. Pr. No. 35 bæefli
din Municipiul Bucureøti

14. IX. 1931
Bucureøti

Scrisoare, Bucureøti, 14 septembrie 1931, Ioan I. Mirea, institutor, 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 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. 401, pp. 1 119–1 120.

Gheorghe Gh. Mironescu

„Am bunæ nædejde pentru flaræ, care are norocul de a avea un 
negociator neîntrecut“

Bucureøti, 14 octombrie 1929

Iubite Titulescu, 
 Prins în vâltoarea de aici, nu am chip a°fli scrie decât în fuga cea 
mare.
 Consiliul de Miniøtri, în øedinfla de la 11 octombrie, în numele 
Guvernului  øi al fiærii, ne°a adresat – flie, dlui Popovici1 øi mie – mulflumiri 
øi felicitæri pentru activitatea desfæøuratæ la Haga2, la Geneva3 øi la Paris4. 
S°a publicat lucrul în comunicatul dat dupæ Consiliu øi se va trece în 
procesul verbal al Consiliului. 
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 Am væzut ultima telegramæ. Te felicit din toatæ inima pentru argu
mentarea folositæ, care confline câteva idei noi, pe care nu mi le indicaseøi 
oral. Am bunæ nædejde pentru flaræ, care are norocul de a avea un negociator 
neîntrecut. 
 Ai væzut cæ am rezolvit chestiunea dlui Viøoianu5. În ce priveøte 
salariul, voi aranja lucrul cu bunævoinflæ. 
 Nu sunt læsat în pace nici sæ scriu aceste rânduri. Iartæ°mæ cæ trebuie 
sæ închei, færæ a fi terminat.
 Prezintæ te rog respectuoasele mele omagii doamnei Titulescu øi 
primeøte afectuoasele mele îmbræfliøæri prieteneøti. 
 Cælduroase mulflumiri pentru tot ce afli fæcut pentru Gemy al meu, 
care are norocul sæ aibæ douæ serii de pærinfli. 

Cu toatæ dragostea
(ss) G.G. Mironescu

Scrisoare, Bucureøti, 14 octombrie 1929, Gheorghe Gh. Mironescu, ministru al 
Afacerilor Stræine, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea 
Nafliunilor, Arhiva Fundafliei Europene Titulescu – 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. 280, p. 932.

NOTE

1 Mihai Popovici.
2 România participæ la lucrærile primei faze a Conferinflei internaflionale care a dezbætut 

problema reparafliilor øi cererea Germaniei privind evacuarea Renaniei (Haga, 6–31 august 
1929).

3 România semneazæ Convenflia privitoare la tratamentul prizonierilor de ræzboi øi Convenflia 
pentru îmbunætæflirea soartei ræniflilor øi bolnavilor din armatele în campanie (Geneva, 27 iulie 
1929).

4 România participæ la lucrærile Comisiei pentru reparaflii orientale (Paris, 16 septembrie–
5 decembrie 1929). România obfline anularea cotei de eliberare øi a bunurilor cedate øi°øi men fline 
procentul de 10,55% din reparafliile Ungariei øi Bulgariei.
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5 La 28 septembrie 1928, Constantin Viøoianu, secretar al Comisiei mixte de arbitraj de la 
Paris, adreseazæ lui Nicolae Titulescu o scrisoare de mulflumiri pentru gratificaflia primitæ – AFET, 
Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu.

Gheorghe Gh. Mironescu

Politica lui Titulescu

Am fost legat cu cea mai caldæ prietenie de Titulescu. Am discutat 
cu el de nenumærate ori problemele politicii externe.

Am citit deseori notele ce îøi fæcea zilnic în carnete legate în piele øi 
care carnete au fost pânæ la o vreme depuse într°un „safe“ la Londra.

Timp de doi ani øi jumætate (10 noiembrie 1928–18 aprilie 1931), 
cât am fost ministru al Afacerilor Stræine, am colaborat împreunæ, în modul 
cel mai armonios, spre rezolvirea importantelor chestiuni ce se puneau, 
cum a fost chestiunea reparafliilor øi acea a optanflilor.

Patru idei principale l°au cælæuzit pe Titulescu: 1) menflinerea pæcii; 
2) adâncirea alianflelor României cu Cehoslovacia, cu Polonia, cu Iugoslavia, 
iar spre completare, stabilirea unei înflelegeri balcanice; 3) întærirea legæ
turilor de amiciflie ale României cu Anglia øi Franfla; 4) obflinerea unei 
bune înflelegeri cu Rusia.

Pentru menflinerea pæcii, el a lucrat intens la Liga Nafliunilor, a flinut 
tot timpul contact strâns cu amicii øi aliaflii României.

Cu aceeaøi tenacitate a luptat pentru aducerea la calea cea dreaptæ a 
primului°ministru iugoslav Stojadinoviç1, care se aræta amic al anglo°fran
cezilor, dar lucra pentru Germania.

Mai pufline demersuri în acelaøi scop a fæcut pentru ministrul de 
Externe polonez Beck, faflæ de care avea antipatie din cauza politicii 
nenorocite a acestuia.

Când Mussolini a propus un fel de directorat european de patru 
conducætori, Titulescu a simflit imediat cæ aceasta este o încercare de a 
torpila pacea, doi din cei patru urmând a træda la timp pe ceilalfli doi. Era 
foarte mâhnit cæ unii bærbafli de stat francezi nu înfleleseseræ scopul urmærit 
de Mussolini øi cu o deosebitæ energie a læmurit francezilor eroarea lor.
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La Londra øi la Paris, Titulescu avea o situaflie cu totul excepflionalæ. 
Relafliile lui foarte amicale cu Austen Chamberlain, Aristide Briand øi cu 
mulfli alfli bærbafli de stat englezi øi francezi i°au permis sæ întæreascæ bunele 
legæturi ale României cu Anglia øi Franfla.

Avea o stimæ deosebitæ pentru domnul Litvinov. Pregætiseræ împre
unæ calea unei bune înflelegeri între Rusia øi România. Convenflia pentru 
definirea agresorului era o îndrumare în acest scop.

Dispariflia lui Titulescu a nimicit o operæ de imens folos neamului 
românesc øi a împins spre præbuøire fiara noastræ.

G.G. Mironescu, Politica lui Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 Milan Stojadinoviç (1888–1964). Diplomat øi om de stat sârb (iugoslav). Prim°ministru 
(24 iunie 1935–5 februarie 1939) øi ministru de Externe în aceeaøi perioadæ. Preøedinte al 
Consiliului Permanent al Înflelegerii Balcanice (1937). Delegat la sesiunile Adunærii Societæflii 
Nafliunilor (1935–1937). Politica sa a dus la slæbirea Micii Înflelegeri øi a Înflelegerii Balcanice. La 
24 ianuarie 1937 s°a semnat Pactul bulgaro°iugoslav, iar la 25 martie 1937 s°a semnat Tratatul 
italo°iugoslav. A fæcut o politicæ favorabilæ statelor totalitare. A fost deportat de englezi într°o 
posesiune britanicæ în cursul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial (1939–1945). Dupæ ræzboi s°a 
refugiat în Argentina.

N. Misir

„Este un paradox sæ særbætorim pe un om politic care nu face 
parte din partidul nostru“

Ceea ce caracterizeazæ întrunirea de astæzi este nota de spontaneitate. 
[…]. Manifestaflia de astæzi nu este rezultatul unei hotærâri concertate, a fost 
propunerea spontanæ a membrilor Partidului Conservator prezenfli în Capi
talæ, pentru a°øi manifesta dragostea cætre d. Nicolae Titulescu øi a°i adresa 
uræri de grabnicæ însænætoøire.

Aci suntem într°un club politic – øi desigur cæ este un paradox sæ 
særbætorim pe un om politic care nu face parte din partidul nostru – dar 
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tocmai personalitatea omului, a lui Nicolae Titulescu, este atât de puternicæ, 
încât manifestaflia aceasta øi urærile ce le facem se adreseazæ patriotului 
român peste limitele partidului. […].

Iatæ de ce punând ideea de iubire de flaræ mai presus de ideea de 
partid øi drept omagiu pentru cei care în viafla publicæ îøi pun sufletul øi 
viafla în folosul intereselor flærii, consider cæ o nafliune are îndatorirea de a 
slævi pe cei mai distinøi fii ai sæi.

Cei din generaflia noastræ, care au contribuit prin tribut de sânge øi 
care au avut norocul sæ vadæ idealul scump tuturor inimilor româneøti, 
stæm cu inima în dinfli când vedem semnele de furtunæ ce s°adunæ în jurul 
nostru øi mai øtim cæ ne vor trebui silinflele øi devotamentul tuturor fiilor 
acestei flæri ca sæ ne salvæm patrimoniul fæurit.

În jurul acestei idei ne°am adunat øi în acest gând facem urærile de 
completæ însænætoøire dlui Nicolae Titulescu.

N. Misir, Fragment din cuvântul rostit de…, fruntaø al Partidului Conservator, la 
øedinfla solemnæ a Clubului conservatorilor din Bucureøti, 23 septembrie 1936, în 
„Epoca“, 26 septembrie 1936.

Ion M. Mitilineu

„Nu primifli decât strict alocafliunile bugetare“

Ministerul Afacerilor Stræine
Direcfliunea Fondurilor øi Contabilitæflii
Nr. 38542

Bucureøti, 25 iul. 1926

Domnule ministru,
La cererea Domniei Voastre, avem onoare a væ confirma cæ apunta

mentele Domniei Voastre de ministru plenipotenfliar al României la 
Londra sunt exact aceleaøi pe care le°ar fi primit orice diplomat de carieræ 
numit în acel post øi cæ Domnia Voastræ nu primifli decât strict alocafliunile 
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bugetare, pe baza unui buget în funcfliune înaintea numirii Domniei 
Voastre la Londra.

În misiunile pe care statul român vi le°a încredinflat, nu afli primit 
nici o remuneraflie specialæ, ci numai cheltuielile de drum øi de hotel, 
reduse la minimum. Astfel:

a) În afacerea optanflilor unguri, care ridica problema validitæflii 
exproprierilor din Ardeal, øi care a necesitat douæ cælætorii la Geneva øi una 
la Bruxelles øi prezenfla Domniei Voastre în aceste oraøe 34 zile, afli primit 
de la Statul Român, inclusiv biletele de tren, suma de 320 (trei sute 
douæzeci) lire sterline (opt mii franci aur).

b) În afacerea împrumutului ungar, care a adus României rezolvirea 
chestiunii ocupærii Budapestei øi care a necesitat la Paris øi Geneva trei 
cælætorii øi prezenfla Domniei Voastre în aceste oraøe 41 de zile, afli primit 
de la Statul Român, inclusiv biletele de tren, suma de 390 lire sterline 
(adicæ 9750 franci aur).

c) În afacerea coloniøtilor unguri, care ridicæ problema validitæflii 
împrumutului românilor din Ardeal pe fostele moøii ale Statului ungar øi 
care a necesitat 2 cælætorii la Geneva øi prezenfla Domniei Voastre în acest 
oraø 44 de zile, afli primit de la Statul Român inclusiv biletele de tren, suma 
de 438 lire sterline (adicæ 10.950 franci aur).

Ministerul Afacerilor Stræine v°a trimis în iunie 1925 pentru aceastæ 
ultimæ misiune1 suma de una mie lire sterline, dar afli refuzat a primi 562 
(cinci sute øaizeci øi douæ) lire din suma trimisæ.

Ministru
Ion M. Mitilineu

Director
M. Ispasiu2

Domniei Sale
Domnului N. Titulescu
Ministru plenipotenfliar al României la Londra

Scrisoare, Bucureøti, 25 iulie 1926, Ion M. Mitilienu, 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, 
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Arhiva Fundafliei Europene Titulescu – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/
George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespon
denflæ, 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. 132, 
pp. 695–696.

NOTE

1 La 9 iunie 1925, Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor, pronunflæ la 
Geneva, în fafla Comitetului Minoritæflilor, un amplu expozeu privind problema coloniøtilor 
unguri. 

2 Mihail Ispasiu.

Ion M. Mitilineu

„Nu voi uita niciodatæ zilele petrecute împreunæ la Geneva 
în momente atât de înælflætoare pentru flara noastræ“

Excelence Titulescu
Hôtel Bergues
Genève

Viena, 26 septembrie 1926

 Nu voi uita niciodatæ zilele petrecute împreunæ la Geneva în 
momente atât de înælflætoare1 pentru flara noastræ øi væ trimit din toatæ 
inima sentimentele mele de mare simpatie øi de prietenie neclintitæ aducând 
un nou omagiu serviciilor neprefluite ce aducefli flærii. 

Mitilineu 

Telegramæ, Viena, 26 septembrie 1926, Ion M. Mitilineu, ministru al Afacerilor 
Stræine al 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 XIV:8.
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NOTE

1 La 16 septembrie 1926, România a a fost aleasæ membru al Consiliului Societæflii 
Nafliunilor.

Ion M. Mitilineu

„O nouæ dovadæ a deosebitei autoritæfli de care væ bucurafli 
în sferele cele mai competente“

Excellence Titulescu
Ministre Roumanie
Londres

Bucureøti, 14 ianuarie 1927

Væ felicit din toatæ inima pentru alegerea1 Domniei Voastre ca 
vicepreøedinte al Academiei Diplomatice Paris. Este o nouæ dovadæ a deose
bitei autoritæfli de care væ bucurafli în sferele cele mai competente.

Mitilineu

Telegramæ, Bucureøti, 14 ianuarie 1927, Ion M. Mitilineu, ministru al Afacerilor 
Stræine al 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 XIV:8.

NOTE

1 Alegerea a avut loc la 8 ianuarie 1927.
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Leonte Moldovan

„Un omagiu de recunoøtinflæ pentru strælucita apærare ce a 
fæcut°o intereselor flærii noastre în procesul optanflilor unguri“

12 martie 1928, Bucureøti

Dl N.N. Sæveanu, preøedinte: Domnul deputat Leonte Moldovan 
are cuvântul.

Dl Leonte Moldovan: Domnilor deputafli, alaltæieri am avut 
onoarea sæ væ propun o mofliune prin care ceream sæ se trimitæ domnului 
Titulescu, ministrul nostru de Externe, un omagiu de recunoøtinflæ pentru 
strælucita apærare ce a fæcut°o intereselor flærii noastre în procesul optanflilor 
unguri1. (Aplauze pe bæncile majoritæflii)

De alaltæieri øi pânæ astæzi au venit øtiri din ce în ce mai precise 
asupra felului cum a evoluat problema în discuflia Ligii Nafliunilor.

Am væzut, din detaliile care ni s°au dat, cum s°au petrecut lucrurile 
øi declarafliile pe care le°a fæcut acolo, în numele flærii noastre, domnul 
Titulescu.

De aceea, luând în consideraflie toatæ desfæøurarea evenimentelor øi 
întregul ansamblu al evolufliei acestor dezbateri, îmi propun astæzi sæ væ rog 
a vota o mofliune.

Domnilor deputafli, cu regret constat, pentru mine personal, cæ o 
chestie pe care noi o consideram închisæ din 1923, dupæ raportul ministrului 
Japoniei øi dupæ înflelegerea de la Bruxelles, o chestiune, care era definitiv 
tranøatæ în 1927, dupæ propunerea øi votarea unanimæ de cætre Societatea 
Nafliunilor a celor trei principii care trebuiau sæ ghideze Tribunalul mixt 
de la Paris, hotærâre care nu a fost primitæ de unguri, eu personal trebuie 
sæ exprim regretul meu cæ o societate ca aceea a Ligii Nafliunilor, care 
reprezintæ autoritatea cea mai înaltæ în lume, a putut sæ revinæ asupra unei 
hotærâri pe care noi o consideram definitivæ øi sæ voteze iaræøi aproape cu 
unanimitate o asemenea decizie.
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Voi mai adæuga numai atât, cæ chiar prin acest fapt al Ligii Nafliu
nilor, chestia optanflilor trebuie consideratæ ca definitiv închisæ. (Aplauze 
pe bæncile majoritæflii)

Iatæ, domnilor, øi mofliunea:
„Camera aprobæ în totul declarafliile pe care domnul Titulescu, 

ministru de Externe, le°a fæcut în fafla Consiliului Societæflii Nafliunilor în 
chestiunea optanflilor (Aplauze prelungite øi repetate pe bæncile majoritæflii; 
strigæte de træiascæ Titulescu; întreaga majoritate în picioare ovaflioneazæ), 
precum øi hotærârea pe care a luat°o refuzând în numele statului român 
propunerea ce se fæcea României de a primi numirea a doi judecætori 
suplimentari, la Tribunalul arbitral mixt de la Paris, spre a judeca procesele 
optanflilor (Aplauze prelungite pe bæncile majoritæflii), færæ a fi obligator 
legafli de cele trei principii adoptate în unanimitate de Consiliul Societæflii 
Nafliunilor în øedinfla din 19 septembrie 1927.

Suveranitatea flærii nu poate fi pusæ în primejdie. În consecinflæ, 
Adunarea Deputaflilor este hotærât øi necondiflionat alæturi de ministrul de 
Externe (Ovaflii prelungite øi îndelung repetate. Adunarea în picioare ovaflio
neazæ, strigând træiascæ Titulescu) în acfliunea ce urmeazæ sæ ducæ pânæ la 
capæt întru apærarea acestui mare interes naflional“ (Aplauze prelungite øi 
îndelung repetate pe bæncile majoritæflii, ovaflii).

Dl N.N. Sæveanu, preøedinte: Domnul deputat Madgearu are 
cuvântul.

Virgil Madgearu: Hotærârea provizorie a Consiliului Ligii Nafliu
nilor este nedreaptæ øi prejudiciabilæ pentru flaræ.

fiara nu o poate accepta, dar este obligatæ sæ stabileascæ responsa
bilitatea guvernului, care prin politica sa internæ øi externæ a produs aceastæ 
dureroasæ schimbare a opiniei publice internaflionale, faflæ de poporul øi 
fiara Româneascæ.

În consecinflæ, pentru a se putea apæra interesele flærii, noi cerem un 
nou guvern øi alegeri libere (Exclamaflii pe bæncile majoritæflii), care prin 
solidarizarea flærii sæ asigure succesul de mâine øi în chestiunea optanflilor, 
ca în toate marile probleme de stat (Zgomot).

Manifestându°øi mulflumirea pentru priceperea øi talentul cu care 
domnul Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine, a apærat interesele flærii la 
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Geneva, Partidul Naflional fiærænesc îøi exprimæ întreaga sa neîncredere 
faflæ de guvern (Zgomot, aplauze pe bæncile Partidului Naflional fiærænesc).

Dl N.N. Sæveanu, preøedinte: Domnul deputat Papacostea are 
cuvântul.

Dl P. Papacostea: Domnule preøedinte, cu prilejul discursului 
rostit în Senat la discuflia Adresei, preøedintele Partidului Poporului, dom
nul general Averescu, a fæcut urmætoarea declaraflie:

„Domnilor, în politica externæ flin sæ fac declarafliunea pe care am 
fæcut°o când eram înainte de a veni la guvern, ultima oaræ, în opoziflie, pe 
care am repetat°o la guvern øi pe care o repet øi acum. În politica externæ, cred 
cæ opoziflia trebuie sæ fie totdeauna alæturi cu guvernul (aplauze prelungite øi 
repetate pe bæncile majoritæflii), sæ nu facæ nici o dificultate øi, cât îi stæ în 
putinflæ, sæ°i dea sprijinul, dacæ are nevoie de acest sprijin. În schimb, cer 
guvernului sæ fie cu multæ bægare de seamæ øi sæ nu dærâme ceea ce a fæcut 
guvernul precedent; aici, mai mult ca oriunde, politica externæ, continuitatea 
trebuie sæ fie asiguratæ“.

Principial øi în acord cu declarafliile ce a fæcut în Parlament, fie la 
guvern, fie în opoziflie, Partidul Poporului este alæturi cu guvernul în 
chestiunile de politicæ externæ.

În special, în chestiunea optanflilor, punctul nostru de vedere a fost 
fixat în øedinfla Camerei, în 27 ianuarie 1927.

În lumina acestor directive, noi vom da tot sprijinul nostru guver
nului, pentru a face victorioasæ dreapta cauzæ româneascæ. (Aplauze prelun
gite pe bæncile majoritæflii)

Dl N.N. Sæveanu, preøedinte: Domnul preøedinte al Consiliului 
are cuvântul.

Dl Vintilæ I.C. Brætianu, preøedintele Consiliului øi ministru 
de Finanfle: (Aplauze prelungite pe bæncile majoritæflii. Adunarea aplaudæ în 
picioare)

Sunt chestiuni mari cu caracter naflional, care nu au nevoie de a fi 
justificate. De aceea, mulflumesc partidelor de opoziflie, care au øtiut sæ se 
ridice deasupra chestiunilor zilnice, pentru ca, în adevær, sæ°øi arate grija 
mare în aceastæ chestiune naflionalæ. Prin urmare, în ceea ce priveøte 
guvernul, care a urmærit într°un mod continuu chestiunea optanflilor øi nu 
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de acum, ci de multæ vreme øi care a avut un apærætor atât de aprig, øi 
înainte øi astæzi, cum a fost domnul Titulescu (Aplauze prelungite pe bæncile 
majoritæflii. Adunarea aplaudæ în picioare), guvernul se asociazæ în mod 
hotærât mofliunii pe care Parlamentul o propune øi mulflumeøte øi în numele 
flærii øi în numele domnului Titulescu øi în numele guvernului, de acest 
concurs necondiflionat pe care îl asiguræ Parlamentul unei mari chestiuni 
naflionale. (Aplauze furtunoase pe bæncile majoritæflii. Adunarea aplaudæ în 
picioare, exclamafliuni de bravo).

Dl N.N. Sæveanu, preøedinte: Domnilor deputafli, în conformitate 
cu regulamentul, pun la vot mofliunea propusæ de domnul Leonte 
Moldovan. Cine este pentru sæ binevoiascæ a ridica mâna.

Se pune la vot mofliunea propusæ de domnul Leonte Moldovan øi 
se admite. 

Dl N.N. Sæveanu, preøedinte: Prin urmare, Adunarea aprobæ în 
întregime refuzul pe care domnul Titulescu l°a formulat la Geneva în 
numele statului român faflæ de propunerea Ligii Nafliunilor. Camera, cred 
cæ, mæ autorizeazæ ca aceastæ mofliune sæ o aduc la cunoøtinflæ domnului 
Titulescu la Geneva.

Voci: Da, da, telegrafic. 

Propunere fæcutæ în Camera Deputaflilor, Bucureøti, 12 martie 1928, de a se trimite 
lui Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al României, din partea Adu
nærii Deputaflilor o mofliune de susflinere a pozifliei acestuia faflæ de decizia Consiliu
lui Societæflii Nafliunilor în chestiunea optanflilor unguri, „Monitorul Oficial“, 
nr. 68, vineri 18 mai 1928, partea a III°a. Dezbateri parlamentare, pp. 1 973–1 974, 
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. 234, pp. 547–549.

NOTE

1 N. Titulesco, Memoire du Gouvernement Royal de Roumanie concernant la proposition du 
9 Mars 1928 dans l’affaire des optants hongrois de Transylvanie, Jouve et Cie Editeurs, Paris, 1928, 
108 p.
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Leonte Moldovan

„Înflelepciunea, pe care acest bærbat de stat o îmbracæ cu forme 
atât de elocvente øi de convingætoare, îl pune sub semnul 
recunoøtinflei øi admirafliunii noastre, care°i ræmân statornice, 
permanente“

[…] D. Leonte Moldovan, preøedinte: Dlor senatori, strælucita 
acfliune pe care ministrul nostru de Externe, dl Nicolae Titulescu, o des
fæøoaræ la Geneva øi marele succes repurtat de dânsul acolo ne dæ prilejul 
fericit de a aduce acestui mare fiu al flærii mulflumirile Maturului Corp. 
(Aplauze prelungite pe toate bæncile)

Înflelepciunea, pe care acest bærbat de stat o îmbracæ cu forme atât 
de elocvente øi de convingætoare, îl pune sub semnul recunoøtinflei øi admi
rafliunii noastre, care°i ræmân statornice, permanente. (Aplauze prelungite)

Mobilizat în cruciada pæcii, Nicolae Titulescu a adus, nu numai 
flærii, ci øi omenirii întregi, servicii, despre care posteritatea va face vorbire 
la locul de mare cinste. (Aplauze prelungite, unanime)

Iar numele acestui mare român, ræmânând scris pe fresca apærætorilor 
pæcii, va eterniza cel mai critic moment, dominat de puternica personalitate 
a ministrului nostru de Externe. (Aplauze unanime, puternice, îndelung 
prelungite)

Încurajat de aplauzele dv. unanime, cred cæ este bine sæ væ rog sæ 
mæ autorizafli sæ trimit dlui Titulescu urmætoarea telegramæ:

„La propunerea dlui Tony Iliescu, vicepreøedinte al Senatului, acest 
Matur Corp, raliindu°se în unanimitate, væ trimite expresiunea recunoøtinflei 
øi admirafliunii, pe care flara întreagæ vi le poartæ.

Avându°væ pe dv. acolo, ca stræjer neclintit al pæcii, patria se simte 
mândræ øi încrezætoare în puterile, virtuflile øi drepturile ei.

Trimiflându°væ salutul nostru, væ rugæm sæ credefli cæ alæturi de dv. 
este flara întreagæ, cæreia i°afli adus astæzi, ca øi altæ datæ, cele mai neprefluite 
servicii.“ (Aplauze prelungite, unanime)

Senatul, øedinfla din 12 decembrie 1934, în „Monitorul Oficial“, nr. 12, 19 de
cembrie 1934, p. 99.
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Valeriu Moldovan

„D. Titulescu nu este un scamator, ci un biet român genial 
øi bine intenflionat, un mare patriot øi atât“

Fantezia orientalæ a poporului român l°a învæluit pe d. Titulescu, 
un væl de misticism atribuindu°i puteri øi calitæfli extraordinare. A devenit 
un fel de Hexenmeister1, care, cu o baghetæ magicæ, va scoate din acest 
cazan nici mai mult, nici mai puflin decât un „Fæt Frumos“ plæpând øi 
nevinovat. Marele maestru îl va lua de brafl øi îl va aræta lumii uimite. Øi 
sub vraja persoanei lui, vor dispare dintr°odatæ toate relele care ne bântuie, 
se vor potoli toate patimile politice. Orbii din naøtere vor vedea, curba de 
sacrificiu [se] va evapora, inspectorii de spirt øi complicii lor vor værsa în 
visteria flærii miliardele furate etc. etc.

Iluzii! Iluzii!
Cazanul care fierbe nu este al lui Dumnezeu. Ba nici mæcar al 

Satanei, ci e hodorogitul vas al politicii româneøti. Lumea miracolelor a 
dispærut, a ræmas numai credinfla naivæ øi incorigibilæ a oamenilor despre 
care deja stræbunii noøtri romani spuneau cæ sunt: rerum novarum cupidi2.

D. Titulescu nu este un scamator, ci un biet român genial øi bine 
intenflionat, un mare patriot øi atât. Iar din cazan nu va scoate nici D°Sa 
altceva decât ceea ce s°a vârât în el: puflin elan patriotic, ceva øi mai puflin 
caracter, o micæ dozæ de bune intenfliuni, foarte puflin idealism øi altruism; 
în schimb, multe, multe patimi øi uri fratricide, ambiflii nesatisfæcute, un 
legion de personalitæfli, de meøteri°stricæ care se pricep la toate øi au soluflii 
gata pentru orice situaflie etc. etc.

Valeriu Moldovan, Comentariu de…, director ministerial, în ziarul „Patria“ (Cluj), 
preluat sub titlul „Iar duplicitate“, în „Universul“, 16 aprilie 1931.

NOTE

1 Magicianul, vræjitorul. (germ.)
2 Dorinfla de lucruri noi. (lat.)
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Anatole de Monzie

„Posezi arta mâniei, færæ de care nu existæ un om mare“

Eu am o oroare, aceea de a fi supus disciplinei bunei creøteri 
convenflionale.

Dacæ fac un reproø Genevei este cæ e prea bine educatæ, cæ limbagiul 
ei este prea ølefuit, cæ prea se spun lucrurile care se gândesc într°o formæ 
care nu iritæ pe nimeni.

Dacæ te apreciez øi te iubesc pe d°ta, scumpe Titulescu, este cæ d°ta 
øtii sæ te superi. Særind peste limbajul convenflional al Genevei, d°ta posezi 
arta mâniei, færæ de care nu existæ un om mare.

Caracterul trist, „buderia“, ranchiuna, le uræsc: mânia e de la Dum
nezeu: ea singuræ curæflæ cerul furtunii.

Øi apoi, cum sæ nu iubesc mâniile d°tale, scumpe Titulescu, când 
øtiu cât sunt de rodnice øi pentru flara d°tale øi pentru flara mea øi când am 
certitudinea cæ dupæ ele eøti alæturi de Franfla mai mult ca oriøicine.

Anatole de Monzie, Toastul rostit la dejunul oferit în onoarea sa, la Ministerul 
Afacerilor Stræine, de cætre Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine, Bucureøti, 
20 noiembrie 1935, în „Universul“, 22 noiembrie 1935.

Gheorghe Moroianu

„Marea onoare ce vi s°a fæcut øi prin Domnia Voastræ flærii øi 
neamului nostru“

Satulung, jud. Braøov
9 sept. 1931

Domnule preøedinte,
Pentru marea onoare ce vi s°a fæcut øi prin Domnia Voastræ flærii øi 

neamului nostru prin alegerea d°voastræ pentru a doua oaræ ca preøedinte 
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al Ligii Nafliunilor, rog primifli cele mai vii øi mai cælduroase felicitæri øi 
uræri de bine.

Binevoifli, væ rog, a primi, domnule preøedinte, asigurarea prea 
înaltei mele considerafliuni.

 (ss) Prof. Gh. Moroianu
Rectorul Academiei de Înalte Studii 

Com. øi Ind. din Cluj

Scrisoare, Satulung, jud. Braøov, 9 septembrie 1931, profesor Gheorghe Moroianu, 
rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale øi Industriale din Cluj, 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°di
plomaticæ. 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. 393, p. 1 111.

Traian Moøoiu

„Admirafliune pentru munca patrioticæ ce desfæøurafli la consoli
darea øi propæøirea flærii“

Legiunea Românæ
Str. Cometa nr. 36 bis
Nr. 120

Bucureøti, 22 mai 1928

Domnule ministru,
Legiunea Românæ, care cuprinde societæflile de demobilizafli, per

soane juridice, întrunindu°se astæzi în prima sa Adunare generalæ anualæ, 
væ exprimæ sentimentele sale de admirafliune pentru munca patrioticæ ce 
desfæøurafli la consolidarea øi propæøirea flærii, asigurându°væ cæ legionarii, 
care au luptat øi sângerat pentru înfæptuirea idealului naflional, vor øti øi în 
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viitor sæ°øi facæ datoria contra tuturor acelora care încearcæ sæ zdruncine 
ordinea constituflionalæ øi sæ tulbure dezvoltarea Statului.

Foøtii luptætori din Ræzboiul de Întregire væ roagæ, cu toatæ 
încrederea, ca øi în viitor sæ le acordafli tot sprijinul pentru realizarea justelor 
lor revendicæri.

Preøedintele Legiunii Române
General de Divizie

(ss) Moøoiu

Scrisoare, Bucureøti, 22 mai 1928, general de divizie Traian Moøoiu, preøedinte al 
Legiunii Române, 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 (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. 319, 
p. 854; vezi øi Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volu
mul 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. 226, p. 838.

Ion I. Mofla

„Congresul a protestat cu violenflæ împotriva acestei jigniri, 
învinovæflind direct pe Titulescu“

Dragæ prietene,
V°afli obiønuit, desigur – dupæ atâflia ani – cu întârzierile cores

pondenflei mele, cu aceastæ neorânduiala pe care nu mai ostenesc a mi°o 
imputa færæ a reuøi sæ mæ îndrept (deøi nu este în firea mea), încât cu 
siguranflæ cæ n°afli pierdut ræbdarea aøteptând ræspunsul meu.

În sfârøit, iatæ°l. Dar, fifli sigur, dragæ prietene (scump øi vechi prie
ten) cæ momentele pe care le petrec, scriindu°væ îmi dau o vie satisfacflie øi 
cæ sunt totdeauna fericit øi mulflumit de pæstrarea legæturilor noastre, pe 
care sper sæ le væd întærindu°se øi dezvoltându°se, cu toate insuccesele 
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relative ale acfliunii noastre comune din ultimii ani (spun insucces în 
sens subiectiv, adicæ aceastæ acfliune nu este atât de dezvoltatæ cum am fi 
dorit°o).

Montreux. Îmi cerefli sæ væ dau øtiri de aici. Cunoaøtefli, negreøit, 
textul ordinelor de zi votate. Au apærut øi în ziare. Cunoaøtefli, de asemenea, 
din jurnalul dlui Somville, rezumatul introducerii mele în discufliunea 
problemei jidoveøti (care, færæ mine, n°ar fi fost, probabil, discutatæ în 
congres). Jurnalul dlui Somville, din care eu n°am primit decât primul 
numær, conflinând dærile de seamæ de la Montreux, a publicat, dupæ cum 
se pare, în alt numær discufliunea asupra acestei probleme, discufliune pe 
care eu o socot ca opera esenflialæ a acestui congres. Ordinea de zi are 
oarecare rezerve („anumite grupæri de jidani“ etc.), dar flinând socotealæ de 
faptul cæ delegaflii, în marea lor majoritate, nu cunoøteau deloc datele 
adeværate ale acestei probleme, cred cæ aceastæ ordine de zi este un preflios 
început într°o acfliune care va putea fi foarte folositoare øi importantæ. Nu 
mæ pot plânge cæ, în aceastæ problemæ, esenflialæ pentru noi, am întâlnit 
rea°credinflæ, ci numai ignoranflæ, la unii øi o insuficientæ informaflie, la 
alflii. (Afaræ de dl Hoornaert øi fostul ministru grec Mercouris, care aveau 
concepflii lamentabile, poate chiar vreo influenflæ suspectæ). Chiar øi 
italienii, mai ales ei, aø putea spune (excepflie fæcând acest minunat domn 
Somville øi delegatul Meyer al Olandei, care erau în întregime sioniøti 
100% øi buni cunoscætori ai problemei) au avut o atitudine lealæ flinând 
socotealæ de faptul cæ în realitate la ei aceastæ problemæ nu se pune decât 
foarte puflin, în mod indirect.

M°am ferit de a cæuta sæ impun o unitate de vedere filosoficæ asupra 
fundamentului problemei (mai ales în chestiunea rasistæ), flinându°mæ pe 
un teren de bun simfl practic: nu se poate contesta cæ jidanii sunt un popor, 
cæ existæ popoare øi deci o problemæ jidoveascæ, færæ a ne îngriji de a da 
acestei chestiuni a naflionalitæflilor, pentru moment cel puflin, aceeaøi expli
caflie, rasistæ sau numai spiritualistæ, în felul celei franco°italiene. Cu 
statisticile în mânæ, munca mea a fost destul de uøoaræ, de vreme ce am 
evitat sæ leg existenfla problemei de faptul acceptærii în mod obligatoriu 
a unei singure doctrine asupra naflionalitæflii øi structurii poporului. Cred 
cæ este de o covârøitoare importanflæ, pentru aceastæ fazæ de început a 
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constituirii unui front mondial antiiudaic, de a nu începe discufliunea 
filosoficæ de care m°am ferit. Chiar o înflelegere italo°germanæ asupra 
acestei probleme va fi mai uøor de fæcut dacæ nu s°ar prezenta chestiunea 
jidoveascæ drept explicabilæ numai prin doctrina rasistæ øi deci de a pretinde 
legarea indisolubilæ a acfliunii antiiudaice øi rasiste. Eu, recunosc, sunt 
rasist, cu oarecare rezerve; de pildæ, nu admit ca religiunea sæ fie fundatæ pe 
specificul rasei, specific pe care ea poate sæ°l aibæ în formele exterioare, în 
ritualul sæu, dar nu în conflinutul sæu, care nu este de esenflæ umanæ, ci 
divinæ, ajunsæ la noi prin revelaflie øi nu prin geniul rasei; apoi, eu cred cæ, 
afaræ de jidani, cæutarea puritæflii sângelui naflional nu trebuie sæ fie împinsæ 
dincolo de o anumitæ limitæ moderatæ, fiindcæ asimilarea popoarelor 
neiudaice este un fapt real øi care, afaræ de anumite cazuri excepflionale, nu 
este dæunætoare unui popor în aøa fel încât sæ se încerce a se evita cu 
desævârøire în viitor – færæ a admite, bineînfleles, o acfliune de deznaflionalizare 
forflatæ, nenaturalæ etc.

Dar, deøi rasist, cred cæ comandamentul momentului politic al 
acfliunii noastre comune impune aceeaøi conduitæ, prin care am ajuns, 
susflinut mai ales de dnii Somville øi Meyer, sæ fac a se vota cu unanimitate 
un ordin de zi în care se vorbeøte de „stat în stat“, pe care îl constituie 
jidanii, de „acfliunea lor nefastæ“, „distrugætoare a civilizafliei creøtine“, „de 
instalare ca în flaræ cuceritæ“, despre „denunflarea øi angajamentul de a 
lupta“ împotriva acestui pericol. Øtifli cæ am cerut ca la viitoarele adunæri 
germanii sæ nu fie evitafli, ci invitafli. Am menflionat chiar o serie de 
organizafliuni cu Serviciul Mondial în frunte (fapt care a scæpat reportajului 
din ziarul dlui Somville), cerând sæ fie invitate la viitoarele adunæri. 
Nædæjduiesc cæ dorinfla mea va fi realizatæ în viitor. Vi s°a povestit, apoi, 
deliciosul incident pe care l°am avut cu Titulescu, care locuia în acelaøi 
hotel în care avea loc Congresul? El a ordonat sæ se facæ o percheziflie 
ilegalæ (færæ autorizaflia justifliei), în camera mea, de cætre agenflii polifliei 
elvefliene, pentru a cæuta arme øi explozibile. Mi s°a luat, de asemenea, un 
interogatoriu asupra Gærzii de Fier, pe care o reprezentam.

Congresul a protestat cu violenflæ împotriva acestei jigniri, învi
novæflind direct pe Titulescu. Eu i°am scris o scrisoare interesantæ. Toate 
acestea l°au silit sæ vinæ în persoanæ la banchetul nostru de închidere 
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(incidentul se petrece în aceeaøi zi) ca sæ se scuze. Eu nu m°am dus sæ°i 
vorbesc øi sæ mæ scuz la rândul meu pentru scrisoarea violentæ pe care i°am 
trimis°o. Atunci el ceru permisiunea de a ræmâne cu noi la masæ în semn 
de respect. În timpul toastului meu pentru morflii Gærzii de Fier „uciøi de 
cætre guvern“, toatæ lumea, împreunæ cu Titulescu, s°a sculat în picioare 
pentru a pæstra un minut de reculegere. Era umilitor pentru adversarul 
nostru øi aø fi preferat sæ se evite aceastæ umilire, ca øi aceea de a asculta 
celelalte toasturi care loveau toate în sistemul lor democratic, masonic, 
jidænesc øi asasin. În discufliunile particulare cu delegaflii (eu l°am evitat øi 
în celelalte zile, înainte de incident, deøi el cæuta sæ°mi vorbeascæ), el s°a 
pronunflat chiar în favoarea lui numerus clausus. Á propos de numerus clausus. 
Zilele acestea, fostul preøedinte de Consiliu, membru al Partidului Naflional 
fiærænesc, dl Vaida°Voevod, a cerut direcfliei partidului sæu sæ înscrie în 
program numerus clausus. Propunerea a fost respinsæ, dar este foarte simpto
matic cæ chiar reprezentanflii vechii lumi încep a recunoaøte necesitatea 
reformelor preconizate de noi. În ceea ce priveøte organizaflia noastræ, ea 
lucreazæ færæ publicitate øi cu rezultate serioase. În curând activitatea 
publicæ va fi reluatæ. Pentru distribuirea la noi a S.M. prin poøta noastræ, 
încercafli sæ trimitefli pachetele pe aceastæ adresæ: Øtefan Anastasescu, 
Bucureøti, calea Øerban Vodæ nr. 43. Este o persoanæ de perfectæ încredere, 
binevoitoare cauzei noastre øi care se va îngriji de expedierea prin poøtæ (va 
trebui sæ i se dea pentru cheltuielile de poøtæ 25 de bani – ¼ lei de fiecare 
numær øi costul plicului). Luafli legætura direct cu acest domn, care este 
unul din bunii mei prieteni øi care este înøtiinflat. Dacæ pachetele nu vor 
ajunge, încercafli sæ le trimitefli de la Paris. Succesul nu este exclus. De 
moartea cærui Monsignor vorbifli? Acela cu care am avut plæcerea sæ fac 
cunoøtinflæ la Budapesta în 1925? În curând va apærea la Roma o carte 
conflinând darea de seamæ amænunflitæ a tuturor lucrærilor de la Montreux. 
Încercafli sæ vi°o procurafli pentru a fi bine informat. Pentru procesul de la 
Berna am avea persoane competente (aø recomanda pe dl profesor 
Cætuneanu1, adresa: Cluj, la Universitate), dar nu øtiu dacæ s°ar putea 
deplasa. Dl Cætuneanu, care are ceva avere øi o mare pasiune øi bunævoinflæ 
pentru cauza noastræ comunæ, fiind în acelaøi timp øi o mare competenflæ 
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(este de asemenea un om de o înfæfliøare impresionantæ) ar putea sæ facæ 
acest sacrificiu. Rugafli°l, referindu°væ la recomandarea mea.

Salutæri prieteneøti,
Ion I. Mofla

Scrisoare, Bucureøti, 5 februarie 1935, Ion I. Mofla cætre Poterre, membru al 
conducerii organizafliei Welt°Dienst, Erfurt, în Ion I. Mofla, Corespondenfla cu 
Welt°Dienst, Colecflia „Europa“, Editura „Ion Mærii“, München, 2000, pp. 74–78, 
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. 28, pp. 84–86.

NOTE

1 Ioan C. Cætuneanu (1883–1937). Jurist. Doctor în drept al Universitæflii din Berlin. Profesor 
de drept roman la Universitatea din Cluj. Deputat. Orientare antisemitæ.

Albert Mousset

„A murit convins cæ a lærgit audienfla flærii sale în lume cæutând 
sæ substituie unei morale suprastatale vechile juxtapuneri de 
suveranitate“

În urmæ cu 20 de ani – la 17 martie 1941 –, Nicolae Titulescu 
murea la Cannes.

Pe vremea aceea agoniza acea „Europæ de la Versailles“ a istoriei 
diplomafliei de care numele sæu avea sæ ræmânæ asociat.

Vasta sa culturæ juridicæ, cunoaøterea de cætre sine a problemelor 
economice, darul sæu oratoric îl predestinau sæ aibæ un rol de prim°plan pe 
scena internaflionalæ în momentul în care triumful principiului naflio
nalitæflilor orienta Europa spre un destin nou.

Titulescu a fost încrezætor în acest destin. Delegat al României 
la Conferinfla de Pace, el a fost unul dintre semnatarii Tratatului de la 
Trianon, care a remodelat frontierele ræsæritene ale continentului.
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Dupæ moartea lui Take Ionescu, în 1921, el va fi numit la conducerea 
Afacerilor Stræine, cumulând un oarecare timp funcfliunile de ministru al 
României la Londra.

Dar în reuniunile internaflionale aveau sæ se afirme vocaflia øi influ
enfla sa. Cu toate cæ reprezenta o putere „cu interese limitate“ – cum se 
spunea pe atunci – el avea sæ°øi asume în douæ rânduri preøedinflia Societæflii 
Nafliunilor. El s°a ridicat cu o energie neslæbitæ împotriva uneltirilor re
vizioniste care puneau în discuflie echilibrul flærilor din Estul european øi în 
mod special din aria balcano°danubianæ.

Apærarea ordinii stabilite prin tratatele din 1919–1920 avea sæ aibæ 
drept corolar ceea ce se numeøte „spiritualizarea frontierelor“. Avea sæ fie 
unul din principalii animatori ai înflelegerilor regionale – Mica Înflelegere 
în 1933, Înflelegerea Balcanicæ în 1934; aceste douæ creaflii vor fi privite la 
timpul lor ca o consolidare a stabilitæflii øi securitæflii lumii libere.

Era „un timp al diplomafliei europene“. Apogeul carierei lui Nicolae 
Titulescu s°a consumat în 1935, când el a prezidat în acelaøi timp Mica 
Înflelegere øi Înflelegerea Balcanicæ.

Un an mai târziu, Regele Carol l°a înlocuit prin Victor Antonescu 
la conducerea Afacerilor Externe.

A remarcat atunci instalarea crizei care avea sæ punæ în joc soarta 
lumii libere. Într°un memoriu pe care l°a remis regelui øi în care reamintea 
postulatele din care s°a inspirat politica sa, prevedea cæ ruøii se vor apropia 
de Germania, eventualitate care era înflelept sæ o prevezi reglând prieteneøte 
diferendele care opuneau Bucureøtii Moscovei. Færæ îndoialæ, el obflinuse 
depline puteri, în 1935, pentru a negocia un pact de asistenflæ mutualæ cu 
Sovietele. Dar pe vremea întrevederii de la Geneva cu Litvinov, el nu mai 
era ministru. În unele cercuri româneøti va fi acuzat cæ în aceastæ împrejurare 
ar fi deservit interesele flærii sale. Evenimentele aveau sæ°i dea dreptate.

Ora retragerii a sunat pentru el. Se va retrage în Franfla, unde a 
continuat sæ apere, prin scris øi cuvânt, concepfliile sale privind viitorul 
Europei øi salvgardarea pæcii. A fost unul dintre fondatorii Academiei 
Diplomatice Internaflionale – condusæ astæzi de A.F. Frangulis – în fafla 
cæreia a fæcut conferinfle magistrale, precum cele despre suveranitatea sta
telor, dreptul minoritæflilor.
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Cea mai mare decepflie a sa a fost eøecul Societæflii Nafliunilor, în 
care el îøi pusese întreaga sa speranflæ în momentul în care Europa avea sæ 
se divizeze în douæ lagære. Fidel „patriotismului sæu european“, el vedea 
continentul încolflit de alternativa federalism sau anarhie.

Federalism sau supunere, vom spune noi astæzi.
Popularitatea sa avea o dimensiune internaflionalæ. Churchill îi 

tutuia, cu Louis Barthou a avut întâlniri tensionate, dar marcate de sin
ceritate øi încredere reciprocæ. De la cele la care am asistat am pæstrat o 
amintire de neuitat.

Nu este greu sæ se aminteascæ raporturile efective care îl legau de 
Franfla, unde øi°a fæcut studiile de drept, øi°a luat doctoratul øi a înno dat 
relaflii care nu vor slæbi niciodatæ. Franfla avea sæ fie ultima etapæ a cari
erei sale.

În propria sa flaræ, el n°a militat niciodatæ în rândurile unui partid 
politic. Independenfla sa de caracter se manifesta prin butade, dintre care 
unele au ræmas memorabile. Alæturi de un fizic la prima vedere un pic 
derutant, primirea de cætre el lua uneori pe interlocutori pe nepregætite. 
Puflini oameni au avut o încredere mai robustæ decât el în vocaflia proprie. 
El a ræmas pânæ la capæt fidel sieøi; a murit convins cæ a lærgit audienfla 
flærii sale în lume, cæutând sæ substituie unei morale suprastatale vechile 
juxtapuneri de suveranitate.

Albert Mousset, Un anniversaire, în „La Nation Roumaine“, an XIII, nr. 205, 
martie 1961.

José°Thomaz Nabuco de Gouvea

„Spirit generos øi clar, atât de bine definit în toate acfliunile 
d°voastræ zilnice la Ministerul Afacerilor Stræine, la Societatea 
Nafliunilor, la posturile diplomatice pe care le°afli ocupat“

Din toatæ inima væ mulflumesc dle ministru pentru atât de afec
tuoasele cuvinte pe care le°afli rostit. Pæræsesc frumoasa d°voastræ flaræ 



449

ducând cu mine sentimentul celei mai adânci gratitudini øi amintirile de 
neuitat pentru primirea atât de sincer simpaticæ pe care am gæsit°o 
pretutindeni unde am luat contact cu cercurile d°voastræ oficiale, øtiinflifice 
øi sociale.

În timpul øederii mele, care mi s°a pærut atât de scurtæ, în mijlocul 
d°voastræ am învæflat sæ cunosc nu numai imensele resurse naturale ale 
României Mari, cu care natura a fost atât de generoasæ întru împærflirea 
darurilor sale, dar øi valoarea ospitalitæflii române ale cærei dovezi se afirmæ 
în fiecare zi mai mult, pe mæsuræ ce se cunoaøte societatea voastræ atât de 
cultivatæ øi primitoare.

Dar ceea ce am învæflat sæ cunosc mai mult ca orice este politica de 
pace øi de concordie atât de limpede desfæøuratæ prin formaflia d°voastræ 
intelectualæ atât de completæ, prin gândirea d°voastræ øi prin marele 
d°voastræ spirit generos øi clar, atât de bine definit în toate acfliunile 
d°voastræ zilnice la Ministerul Afacerilor Stræine, la Societatea Nafliunilor, 
la posturile diplomatice pe care le°afli ocupat.

Se poate recapitula viafla d°voastræ întreagæ, se pot citi toate dis
cursurile d°voastræ øi analiza toate actele d°voastræ, se va gæsi întotdeauna 
acelaøi spirit de pace øi de concordie, al cærui apostol suprem suntefli în 
epoca noastræ în serviciul acelei politici, pe care Victor Hugo1 o numea 
politica ce face sæ fie pronunflat de justiflie ultimul cuvânt pe care lumea 
veche îl fæcea sæ fie pronunflat de cætre forflæ.

José°Thomaz Nabuco de Gouvea, Ræspuns la toastul rostit de Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, la dejunul de la Ministerul Afacerilor Stræine, oferit 
cu ocazia încheierii misiunii în România a trimisului extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al Braziliei la Bucureøti, 3 mai 1934, în „Universul“, 5 mai 1934.

NOTE

1 Victor Hugo (1802–1885). Scriitor francez. La început, partizan al regalitæflii; ulterior se 
situeazæ pe poziflii democratice. Adversar al lui Napoleon al III°lea, va fi obligat sæ træiascæ 18 ani 
în exil.
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Eugen Neculcea

„Diversitatea chestiilor atacate era martora sclipitoarei sale 
inteligenfle, precum øi a puterii sale de asimilare“

Nu este færæ o umbræ de tristeflæ øi færæ o durere sufleteascæ cæ mæ 
decid a închina aceste câteva amintiri bunului meu prieten din zilele fericite 
øi laborioase de studenflie de la Paris øi bunului meu „patron“ din epoca de 
colaborare la opera lui de la Societatea Nafliunilor: Nicolae Titulescu.

Îmi este, desigur, greu, într°un spafliu necesar limitat, sæ pot depæna 
amintirile unei perioade destul de lungæ de prietenie øi colaborare, cæci, 
dupæ cum am spus, prietenia noastræ data din epoca de studenflie de la Paris, 
când, cu toate cæ studiind la facultæfli diferite, ne vedeam destul de des.

Dupæ ce ne°am trecut doctoratele respective la Paris, viafla ne°a 
despærflit, pentru a ne regæsi câfliva ani mai târziu, la Iaøi, în timpul ræzboiului 
trecut, Titulescu fiind ministru de Finanfle, iar eu profesor universitar. 
Eram în 1917, în vederea viitoarei conferinfle de pace. I.G. Duca – alt 
prieten comun de studenflie de la Paris, cu toate cæ mai vechi decât noi – pe 
atunci ministru de Externe, trimite o misiune universitaræ, din care fæceam 
parte øi eu, pentru a merge imediat la Paris øi prepara acolo terenul în 
vederea conferinflei. Titulescu, în calitatea sa de ministru de Finanfle, mæ 
însærcineazæ øi el cu o misiune privitoare la finanflele de ræzboi ale Franflei, 
profitând de legæturile ce aveam acolo øi cu obligaflia din parte°mi de a°i 
trimite un raport la fiecare 15 zile. Aceasta a restabilit din nou legætura 
între mine øi Titulescu, însæ nu ne°am mai væzut apoi decât la Paris, în 
timpul Conferinflei de Pace, unde am colaborat ambii, pânæ la semnarea 
tratatelor respective: el pe terenul politic, eu pe terenul tehnic, financiar øi 
economic împreunæ cu Georges Danielopol1.

Ca urmare a Tratatului de la Versailles, a fost creatæ, în 1920, marea 
Comisie a Reparafliilor de ræzboi, la care am fost numit – în urma reco
mandafliei lui Take Ionescu, Titulescu øi prof. dr. Jean Cantacuzino – ca 
delegat cu depline puteri regale.

De aci, înainte contactul meu cu Titulescu devine din ce în ce mai 
strâns øi se completeazæ øi cu îndatorirea mea de a lua parte la toate adunærile 
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generale ale Societæflii Nafliunilor, care luase fiinflæ încæ din 1920, øi unde 
fusesem deja ales de Adunarea generalæ ca membru al Comisiunii finan
ciare øi economice, în calitate de consilier tehnic al ei, færæ naflionalitate. În 
aceastæ din urmæ calitate am putut, printre altele, solufliona împreunæ cu 
Titulescu o chestiune destul de gravæ pentru flara noastræ: faimoasa 
chestie zisæ a rechizifliilor de la Budapesta, unde ni se pretindea de cætre 
unguri „modesta“ sumæ de 12,5 miliarde de coroane°aur: câteva sute de 
miliarde de lei hârtie. Acordul forfetar negociat de mine la Paris øi de 
Titulescu la Londra reducea aceastæ pretenflie ungaræ la zero; el poartæ 
ambele noastre semnæturi.

Dacæ reamintesc toate acestea este pentru a aræta cum o veche 
prietenie, bazatæ pe încredere øi stimæ reciprocæ, a fæcut sæ mæ decid sæ 
pæræsesc pentru un timp destul de lung prima mea carieræ, pentru a forma 
primul cheag al echipei zisæ mai târziu „echipa Titulescu“, care nu a pæræsit2 
pe „Patronul“ ei nici în zilele negre ce i°au fost dæruite ca ræsplatæ pentru 
strædania sa de a ridica øi menfline sus prestigiul fiærii.

Dar, în afaræ de adunærile generale de la Geneva, se flineau mereu 
conferinfle internaflionale sub egida Societæflii Nafliunilor, în principalele 
capitale ale Europei, conferinfle la care am luat parte fie ca delegat al fiærii, 
fie ca delegat al Societæflii Nafliunilor, øi la unele din care am avut marea 
satisfacflie sæ mæ gæsesc alæturi de prietenul meu. Aøa, de exemplu, la 
prima Conferinflæ financiaræ internaflionalæ de la Bruxelles, la faimoasa 
Conferinflæ asupra fixærii cotei de reparaflii a fiecærui stat, de la Spa, la 
Conferinfla zisæ a miniøtrilor de Finanfle de la Paris (la care ne°am gæsit 
alæturi de d. Churchill, pe atunci ministru de Finanfle), la Conferinfla mone
taræ øi economicæ de la Londra etc.

Iatæ de ce mæ cred îndreptæflit de a fi cunoscut pe Titulescu ca 
prieten øi ca „patron“, cum ne plæcea nouæ, colaboratorii sæi, sæ°l numim.

Prietenia lui Titulescu constituia o atmosferæ caldæ, intimæ, animatæ 
de nenumærate discuflii, unde diversitatea chestiilor atacate era martora 
sclipitoarei sale inteligenfle, precum øi a puterii sale de asimilare, care de
ruta chiar pe adversarii sæi cei mai tenaci, cei mai invidioøi. Nu voi uita 
niciodatæ faimoasele øezætori ce aveau loc, în general, seara, dupæ ce munca 
øi obligafliile zilnice luau sfârøit, în atmosfera intimæ creatæ de colaboratorii 
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sæi mai de aproape øi de ziariøtii de toate naflionalitæflile, care erau totdeauna 
prietenii sæi øi care se græbeau sæ asiste la un asemenea regal. Câte nu au 
auzit pereflii camerelor unde ne întruneam, fie la Hotel Ritz sau în apar
tamentul sæu particular din Grosvenor Street din Londra, fie la Hôtel Ritz 
de la Paris, fie la Palace Hôtel de la Bruxelles, sau la Hôtel d’Europe de la 
Spa, sau la Hôtel des Bergues de la Geneva etc. etc.

Acolo, la Cap Martin, unde spera sæ°i revinæ forflele, dupæ momente 
de extremæ obosealæ, veneau câte odatæ øi clipe de licæriri de energie, care 
ne bucurau; dar bucuria era de scurtæ duratæ:

Nu am mai avut posibilitatea sæ fac voiajul pânæ la Cannes, unde 
cel ce fusese marele Titulescu agoniza, aripa neagræ a morflii pâlpâind lu
gubru împrejurul sæu. Nu mai aveam øtiri decât din când în când de la 
rudele sale. Øi, pe urmæ, vestea fatalæ!

Aøa a murit Titulescu.

Eugen Neculcea, Amintirile mele, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 George G. Danielopol (Danielopolu) (n.?–1919). Jurist, economist øi diplomat român. 
Doctor în drept al Universitæflii din Paris. Deputat. Director al Bæncii Naflionale a României (23 
decembrie 1910–31 decembrie 1913; 16 februarie 1914–20 noiembrie 1919). Membru al 
delegafliei române la Conferinfla de Pace de la Paris. La 14 noiembrie 1918 – pe baza raportului 
Preøedintelui Consiliului de Miniøtri, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Stræine – 
este numit de Regele Ferdinand, începând cu 15 noiembrie 1918, trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Washington. La 17 octombrie 1919, solicitæ ministrului Afacerilor 
Stræine, N. Miøu, sæ se renunfle la aceastæ hotærâre, invocând faptul cæ decretul de numire ca 
ministru la Washington nu a fost publicat în „Monitorul Oficial“, cæ nu a prezentat scrisorile de 
acreditare, nu a primit apuntamente în aceastæ calitate øi cæ, în fine, doreøte sæ nu mai facæ parte 
din delegaflia României la Conferinfla de Pace de la Paris øi de a se prezenta la alegerile pentru 
Camera Deputaflilor. La 23 octombrie 1919, conducerea Ministerului Afacerilor Stræine îi 
acceptæ cererea.

2 Vezi George G. Potra, Reacflii necunoscute la demiterea lui Titulescu. 29 august 1936: „O 
mazilire perfidæ“ (I–II), în „Magazin Istoric“, serie nouæ, an XXXII, nr. 6 (375), iunie 1998, pp. 
50–53 øi nr. 7 (376), iulie 1998, pp. 54–56; Idem, Pedepsifli pentru cæ i°au ræmas aproape, 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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Marise Neniøor

„În jurul sicriului unui om aøa de mare, aøa de bun øi de generos, 
în loc sæ fie numai durere, reculegere øi unire, s°au iscat uri øi 
invidii regretabile“

Cannes, 5 april 1941

Dragæ Nicule,
Mulflumim din suflet, flie øi Lenei1, pentru telegramæ øi mulflumesc 

lui Dumnezeu cæ mi°a dat o familie, din partea tatælui meu2, plinæ de 
inimæ. În marea noastræ nenorocire, au fost singurii care s°au gândit la 
mæmica øi la noi. Nici familia lui Gheorghe, nici familia mea maternalæ nu 
ne°au trimis vreun cuvânt de mângâiere.

Aø vrea sæ fii lângæ noi, sæ°fli putem vorbi pe larg de el, pe care øtiu 
cæ l°ai iubit ca pe un tatæ, sæ°fli povestim ultimele lui clipe. Prin scrisoare 
este foarte greu øi mæ gândesc cu groazæ, având experienfla lucrului, câte 
minciuni se spun la Bucureøti.

Dupæ 2 luni de boalæ, sâmbætæ, 15 martie, la ora 6, drul curant ne 
spune: „Je ne veux rien dire encore, mais si ça va comme ça, peut°être que la 
15 avril je l’invite a faire une promenade chez moi, à Grasse“3. Iar peste 4 ore, 
sâmbætæ la ora 10, intra særacul de el în coma, care a durat 2 zile. Vezi øi tu 
cât de puflin ne aøteptam.

În jurul sicriului unui om aøa de mare, aøa de bun øi de generos, în 
loc sæ fie numai durere, reculegere øi unire, s°au iscat uri øi invidii regretabile. 
Mæmica4 a scris o scrisoare lungæ lui Greg5. Te rog mult sæ o ceri sæ o 
citeøti, cæ vei afla multe din ea. Eu ce sæ°fli spun, mi se rupe inima de 
suferinflele lui morale øi fizice øi mæ gândesc câtæ dreptate avea în cunoaøterea 
oamenilor.

Cu 10 zile înainte de a se sfârøi, eram cu drul øi mæmica lângæ el. 
Deodatæ întreabæ pe româneøte: „Aveam pe cineva Raico. Unde e?“ Mæmica 
îi ræspunde: „La Bucureøti“. El zice: „Ah! Da“. 
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Ai fost unul din ultimii la care s°a gândit øi totdeauna, dar absolut 
totdeauna, când vorbea de tine te dædea ca exemplu de cinste øi devotament 
faflæ de el.

Acum suntem tofli foarte nenorocifli, fiecare din motive diferite: 
mæmica de a cunoaøte abia dupæ 50 de ani adeværata naturæ a fiului ei cel 
mare6; Catherina de a avea sæ primeascæ ceva de la Gheorghe; Gigi de a nu 
gæsi o formulæ ce, dezonorând pe Gheorghe, ar putea sæ°l facæ sæ piardæ o 
moøtenire pe care probabil el pusese ochii; iar noi doi, foarte, foarte 
nenorocifli de a pierde pe Uticæ7 ce reprezenta pentru noi tot: afecflie, sprijin 
øi viitor.

Cu inima îndureratæ, væ îmbræfliøez,
Marise8

Scrisoare, Cannes, 5 aprilie 1941, Marise Neniøor cætre Nicolae Raicoviceanu, la 
Bucureøti − AFET. Vezi øi în George G. Potra, Cortinæ de final, Ultimele zile ale 
lui Nicolae Titulescu, în Paradigmele istoriei. Discurs. Metodæ. Permanenfle. 
Omagiu profesorului Gh. Buzatu, vol. II, coordonator Stela Cheptea, Academia 
Românæ – Filiala Iaøi, Centrul de Istorie øi Civilizaflie Europeanæ, Casa Editorialæ 
Demiurg, Iaøi, 2009, pp. 286–301.

NOTE

1 Elena Raicoviceanu, soflia lui Nicolae Raicoviceanu.
2 Alexandru sau Dumitru Iuca, frate cu Caterina Raicoviceanu, næscutæ Iuca, mama lui 

Nicolae Raicoviceanu.
3 Nu vreau sæ mai spun nimic în plus, dar dacæ lucrurile merg aøa cum merg, poate cæ la 15 

aprilie îl voi invita sæ facæ o plimbare la mine, la Grasse (fr.).
4 Cornelia (Nelly) Neniøor.
5 Grigore (Greg) Caracostea, avocat, cæsætorit cu nepoata lui Nicolae Titulescu, Ella 

Neniøor.
6 Sergiu (Gigi) Neniøor.
7 Nicolae Titulescu.
8 Aceastæ scrisoare a fost încredinflatæ Fundafliei Europene Titulescu, cu titlu de donaflie, în 

2004, de doamna Irina Raicoviceanu, împreunæ cu alte înscrisuri.
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Sergiu Neniøor

„Sicriul lui a fost acoperit cu tricolorul românesc“

17 martie 1941. Sunt 4 ani de atunci.
Au trecut patru ani, de când murea undeva departe, unul din cele 

mai rare exemplare pe care l°a dat pæmântul sæu natal. Murea la vârsta de 
58 de ani, undeva, acolo, departe de Cannes, pe malurile însorite ale 
Rivierei franceze, acela care luminase o clipæ, cu strælucita sa inteligenflæ, 
destinele Patriei sale.

Cult, cu o pregætire juridicæ excepflionalæ, sclipitor de inteligent, 
cum numai cei miruifli de Divinitate pot sæ fie, fermecætor cum îl descriu 
prietenii, Titulescu a însemnat, pe firmamentul politicii europene, steaua 
polaræ.

Pe calea pæcii

Se vor scrie de°a lungul vremilor pagini întregi, volume poate. 
Atâtea øi atâtea aspecte prezintæ aceastæ covârøitoare personalitate.

Despre omul politic, despre diplomat, despre profesor, despre 
gânditor, despre principiile sale politice, vor scrie – øi scriu øi în acest numær 
comemorativ – atâtea personalitæfli chemate sæ°øi spunæ cuvântul. 

Dar mai e un Titulescu. E acela din intimitate. E Titulescu aøa cum 
l°au cunoscut cei din jurul lui. Aøa cum l°a cunoscut cel ce i°a slujit 12 ani 
de°a rândul ca secretar particular.

În casa dlui Neniøor

Februarie. Searæ de iarnæ grea. Sunt în casa dlui Sergiu Neniøor, 
nepot de soræ a marelui defunct øi fostul sæu secretar particular.

I°am arætat scopul vizitei mele øi ideea de a închina ilustrului 
dispærut un numær comemorativ al ziarului nostru.

Trebuie sæ mærturisesc, d. Neniøor a îmbræfliøat inifliativa noastræ cu 
toatæ cældura. Am observat atunci în ochii D°Sale, nu atât mulflumirea 
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nepotului care îøi vede amintirea ilustrului sæu unchi reactualizatæ, ci mai 
ales satisfacflia colaboratorului intim, care socoteøte aceastæ comemorare 
un omagiu postum adus memoriei maestrului dispærut.

D. Neniøor m°a primit cu toatæ prietenia. Mi°a pus la dispoziflie tot 
materialul documentar pentru reuøita inifliativei mele: fotografii, docu
mente, acte personale, fragmente de discursuri etc.

Pe d. Neniøor îl cunoøteam mai de mult. De atunci de când ne 
primea la graniflæ, la Jimbolia, sau chiar peste graniflæ, la Veliki°Kikinda, 
sau acasæ la ilustrul dispærut. De pe atunci, când ieøea în întâmpinarea 
noastræ, a ziariøtilor, în trenul care îl aducea pe Titulescu în flaræ, pentru a 
ne pregæti „entré“°ul în vagonul°salon în care avea sæ ne primeascæ, acela ce 
era Nicolae Titulescu.

Am regæsit øi acum acelaøi om afabil.
Øi în câteva seri de°a rândul D°Sa øi°a depænat firul amintirilor.
Cum era øi firesc am început cu …începutul lui Titulescu, cu 

copilæria lui Nicolae Titulescu.

– Væ mai aducefli aminte, domnule Neniøor, de tinereflea sa, de anii 
de copilærie ai ræposatului d°voastræ unchi?

– Desigur. Am copilærit doar împreunæ.
Am crescut împreunæ. Titulescu avea numai 9 ani mai mult ca 

mine. Asta nu°l împiedica însæ ca în lunile de varæ, când copiii ne întruneam 
la moøia ce o aveau pærinflii lui la Tituleøti, în Olt, dânsul sæ facæ pe… 
profesorul.

Pe bæncile de lemn ale øcolii din sat – îmi amintesc ca azi – ne 
aøezam la rând eu ca cel mai în vârstæ, un frate al meu, fost cæpitan de 
cavalerie, mort sunt ani de atunci, actualul ministru plenipotenfliar Ion 
Cristu, o soræ a mea dispærutæ øi ea øi apoi cea mai micæ dintre noi, sora lui 
Cristu.

Titulescu se urca pe catedræ. Începea cu noi repetarea materiilor 
pentru care abia trecuseræm examenul de fine de an.

Era sever. De o seriozitate care ne impunea øi ne fæcea sæ°i dæm o 
atentæ ascultare, cum desigur nu dædusem în cursul anului profesorului 
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nostru respectiv. Împærflea note. Fæcea clasificaflii øi îi plæcea, mai ales sæ ne 
facæ cursuri de istorie øi geografie.

Scene de acestea se repetau færæ greø în fiecare an. Ajunsesem sæ ni 
se paræ cæ suntem singurii copii cærora Dumnezeu nu mai voise sæ le 
hæræzeascæ o vacanflæ.

Într°un an a organizat øi o reprezentaflie de teatru. Fiecare dintre 
noi avea rolul lui.

Îmi aduc aminte, ca acum. Titulescu scrisese o micæ comedie, inti
tulatæ Profesorul tras pe sfoaræ. (Cred cæ manuscrisul trebuie sæ se gæseascæ 
în mâinile sorei lui Cristu, dna Cucleli1).

A fost o reprezentaflie la care luau parte, în afaræ de familie, tofli finii 
din sat øi oamenii din curte. Era… un adeværat „spectacol de galæ“.

Se pare cæ am avut succes. Autorul piesei, drept mulflumire pentru 
actori øi în calitatea lui de „profesor“, a hotærât „sæ suspende“ cursurile 
pentru douæ zile.

Aøa am crescut alæturi de Titulescu, într°o atmosferæ de dragoste , 
din care însæ sentimentul de respect nu lipsea.

Titulescu elev de øcoalæ

Dupæ cât îmi amintesc, Titulescu era un eminent elev. A reuøit la 
bacalaureat la Craiova cu media 9,94.

Ræmas orfan de tatæ la vârsta de un an øi jumætate, Titulescu a 
urmat strælucite studii juridice, întorcându°se de la Paris doctor în drept 
„magna cum laude“. (De altminteri în aceastæ privinflæ – adaugæ d. Neniøor 
– a urmat pe tatæl sæu, care øi dânsul era doctor în drept de la Paris, în care 
calitate a fost ani de°a rândul prim°preøedinte al Tribunalului din Craiova 
øi apoi mulfli ani prefect de Dolj, øi mort la vârsta când Titulescu avea 
numai un an jumætate.)

Mama lui Titulescu – adaugæ d. Neniøor – avea atâta confienflæ 
în calitæflile excepflionale ale fiului ei, încât atunci când Titulescu, întors 
doctor în drept de la Paris, i°a spus cæ øi°a luat øi laureatul, mama lui i°a 
ripostat:

– Ei, asta°i. Atâta îfli mai lipsea sæ nu fii øi laureat.
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Titulescu, ca elev de øcoalæ, avea øi alte calitæfli excepflionale øi între 
altele cânta foarte bine la vioaræ.

În 1932, Nicolae Titulescu a fost numit ministru de Externe al 
României. Fusese pânæ atunci ministru al României la Londra.

D. Neniøor, care se afla øi dânsul acolo împreunæ cu unchiul sæu, a 
ræmas tot timpul pe lângæ Titulescu ca secretar particular. În aceastæ 
calitate, a stat lângæ defunct pânæ în ultimele clipe.

Øi discuflia alunecæ pe acest teren.

Amintirile unui secretar particular

– Ce amintiri avefli, domnule Neniøor, ca fost secretar particular al 
lui Titulescu?

Øi ochii dlui Neniøor se umezesc.
– Numai amintiri plæcute. Deøi flin sæ mærturisesc cæ nu era tocmai 

uøor sæ te fi gæsit la dispoziflia lui în orice moment. Øi acesta din clipa în 
care se deøtepta øi pânæ târziu de tot noaptea, când obosit øi aproape de 
zorii zilei se ducea la culcare.

Eu primeam întreaga lui corespondenflæ. Mai ales cea secretæ, la 
care fæcea foarte des apel. Trebuia clasatæ de aøa manieræ încât în orice 
moment sæ pofli fi în mæsuræ sæ°i gæseøti documentul cerut. Øi asta în 
câteva clipe.

Nu îøi desfæcea niciodatæ singur corespondenfla, care trebuia triatæ 
cu foarte multæ îngrijire. Pentru cea mai importantæ trebuia gæsit momentul 
când putea sæ°i fie prezentatæ.

Când voiam, cu orice prefl, sæ°l fac sæ citeascæ mai repede o scrisoare 
particularæ, trebuia sæ recurg la un mic truc.

Aøa de pildæ – adaugæ d. Neniøor – adeseori mi s°a întâmplat ca, 
færæ sæ°i fi vorbit în timpul zilei ceva despre vreo scrisoare cu vreun interes 
mai deosebit, i°o puneam noaptea în odaia de culcare – pe pernæ – øi øtiam, 
færæ sæ greøesc vreo singuræ datæ, cæ a doua zi aveam ræspunsul dorit.
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Ceea ce însæ era mai greu, era sæ faci faflæ grabei ce punea în a 
cunoaøte conflinutul telegramelor cifrate, ce i se retransmiteau din flaræ, 
indiferent unde se gæsea.

Dicta repede. Telegramele sale erau foarte lungi. Mâna îmi amorflea 
øi de foarte multe ori îmi veneau lacrimile când simfleam cæ mâna îmi 
slæbeøte øi cæ nu voi mai fi în mæsuræ sæ°i urmæresc dictarea.

L°am urmat în calitate de secretar particular în toate voiajurile øi 
vizitele sale în capitalele Europei.

Oratorul

Se spune cæ, din øcoalæ, Titulescu avea vocaflie de orator. Punea în 
camera sa mai multe scaune ca sæ aibæ impresia cæ are public în salæ.

Titulescu – se øtie – a fost incontestabil cel mai mare orator al 
României contemporane.

„Patronul“ – continuæ d. Neniøor – creiona discursul singur în 
odaie. Apoi copia la maøinæ forma definitivæ.

Pregætea discursul întotdeauna cu amænunflime atât la Societatea 
Nafliunilor la Geneva, cât øi în flaræ, atunci când avea ceva de susflinut ceva 
în Parlament.

Câteodatæ improviza. De cele mai multe ori, însæ, pregætea discursul 
în cele mai mici amænunte.

Nu voia sæ°i scape nicio vorbæ care sæ nu fie în prealabil suficient de 
cântæritæ. Pentru cæ dupæ cum spunea el:

„Duømanii mei nu aøteaptæ decât sæ mæ prindæ în greøealæ, pentru a 
putea da cine øtie ce interpretare vreunui cuvânt al meu“.

Avea o memorie prodigioasæ. Aøeza pe masæ discursul ce avea 
sæ°l flinæ.

De aceea totdeauna Titulescu læsa sæ se creadæ cæ îøi citeøte marile 
lui discursuri.

Nu doar cæ ar fi avut nevoie sæ citeascæ, dar, spunea el, pentru cæ 
nu pot sæ las celor care mæ ascultæ impresiunea cæ nu am gândit de 3 ori 
ceea ce vreau sæ le spun. Ar fi o indelicatefle øi o lipsæ de deferenflæ în 
acelaøi timp.



460

Un îndrægostit al cærflii

Øi discuflia alunecând în domeniul preocupærilor sale, ale prefe
rinflelor sale intelectuale, d. Neniøor ne spune:

– Øtiu cæ îi plæceau mult memoriile oamenilor celebri, cetindu°le în 
limba francezæ sau englezæ, pe care le cunoøtea la perfecflie.

Vorbea øi italiana øi germana, dar mult mai puflin. (D. Neniøor îøi 
aminteøte de o conferinflæ flinutæ de Titulescu în Camera Comunelor, 
într°una din secfliunile parlamentului englez, conferinflæ care s°a bucurat la 
timp de tot succesul.)

Titulescu citea autorii clasici. Istoria lui Mahlet – cursul din liceul 
clasic francez – a citit°o de 7 ori.

Citea pe filosofii antici, iar pentru filosofia greacæ avea o predilecflie 
deosebitæ. (E locul sæ arætæm cæ Titulescu era „doctor honoris causa“ al 
Universitæflii din Atena).

Marii lui prieteni

– Ce ne putefli spune despre prieteniile de peste hotare de care s°a 
bucurat Titulescu în viaflæ?

– Pot sæ°fli vorbesc azi mai ales de marile lui prietenii, de Edvard 
Beneš, de d. Litvinov, de Edouard Herriot, Anthony Eden – actualul 
ministru de Externe al Marii Britanii –, Paul°Boncour, fostul ministru de 
Externe al Franflei, de Léon Blum, fostul preøedinte de Consiliu etc.

Din cei ce nu mai sunt în viaflæ: Regele Alexandru al Iugoslaviei, 
ræposatul Atatürk, Louis Barthou, Austen Chamberlain, Robert de Flers, 
Politis, marele profesor de drept internaflional etc.

Dar apropo de prietenia lui cu d. Edvard Beneš, preøedintele Repu
blicii Cehoslovace.

În 1936, când nu mai era în guvern, a plecat la Joachimov 
(Ioachimstal).

Titulescu se afla la Karlsbad, în drum spre Joachimov – autoritæflile 
cehoslovace dæduseræ ordin øi au fost postafli, îmi aduc perfect aminte, pe 
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tot parcursul øoselei, sergenfli în flinutæ øi mænuøi albe, ca øi când era vorba 
de un ministru stræin în vizitæ oficialæ.

Câteva zile mai târziu, în vizitæ la Praga, preøedintele Beneš l°a 
primit cu tot ceremonialul øi protocolul oficial, aøa cum se primeøte numai 
un mare oaspete, în vizitæ oficialæ.

Prietenia cu Litvinov øi apropierea de Rusia Sovieticæ

fiin sæ spun cæ Titulescu a înfleles cu mult timp înainte ce va însemna 
Rusia Sovieticæ în politica europeanæ.

Dar sæ°fli povestesc ceva în legæturæ cu strânsa sa prietenie cu 
d. Litvinov, fostul ministru de Externe al Rusiei Sovietice øi actualul 
ministru de Externe adjoint a URSS°ului.

Rusia Sovieticæ nu era încæ membræ a Ligii Nafliunilor Unite. 
D. Litvinov era numit acolo, la Geneva, numai ca observator.

Într°o zi, d. Litvinov a flinut o foarte interesantæ conferinflæ la care a 
asistat øi Titulescu. Deøi nici nu°l cunoøtea personal pe d. Litvinov, 
Titulescu a aplaudat frenetic, mulflumit desigur de interesanta conferinflæ 
flinutæ de omul de stat sovietic.

Dupæ câte îmi amintesc, øtiu cæ s°au apropiat – aproape instinctiv – 
unul de altul strângându°øi mâna. Øi de atunci s°a legat între aceøti doi 
oameni mari o strânsæ prietenie.

Mai øtiu cæ Titulescu l°a rugat pe d. Litvinov ca URSS°ul sæ trimitæ 
un reprezentant diplomatic la Bucureøti.

Øi a fost trimis atunci la Bucureøti fostul ataøat comercial sovietic la 
Paris, d. Mihail Ostrovski.

Ceea ce øtiu bine, e cæ Titulescu, care a vizitat atâtea metropole în 
toatæ Europa, a regretat [deteriorat ziarul] de a vizita Moscova.

Îmi amintesc însæ foarte bine cât de mulflumit era la Londra în 
1933 când, alæturi de Rusia Sovieticæ, semna Convenfliunea pentru definiflia 
agresorului.

Sorflii – dacæ aøa se pot numi – au vrut altfel.
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Amintiri de la prieteni

– Avea ceva amintiri de la prietenii lui?
– Desigur. A, da… Defunctul rege al Iugoslaviei îi dæruise un 

ceasornic plat de platinæ, anturat cu briliante, care avea pe capacul din 
spate simbolul iugoslav: cei doi vulturi, lucrafli tot în briliante.

Iar Kemal Paøa, preøedintele Republicii – turcii neavând decoraflii – 
îi dæruise o tabacheræ de aur, masivæ, cu un fermoar lucrat în rubine.

Øi d. Neniøor adaugæ:
fiin sæ adaug cæ øi dânsul era foarte atent cu prietenii. Cred cæ nu 

sunt puflini, dintre acei diplomafli ai statelor aliate României, care mai 
poartæ øi azi ceasornicele „Philippe Patek“ pe care le dæruia Titulescu 
prietenilor, aøa poreclitele ceasornice „ordinul Titulescu“.

fiin sæ ilustrez cât era Titulescu de iubit peste hotare. El se afla la 
Londra. Era cam suferind. Bætrânul om de stat englez, Lloyd George – 
fostul prim°ministru al Angliei – a venit personal la hotel, øi i°a fæcut o 
vizitæ destul de lungæ.

Am voiajat cu dânsul peste tot. Îi plæcea mai mult însæ sudul Franflei: 
Cap Martin, Cannes etc. Prefera însæ mult øi Saint°Moritz°ul (Elveflia).

Întotdeauna lângæ dânsul trebuia sæ fie valiza cu icoanele: una 
dreptunghiularæ a Maicii Domnului cu copilul Isus, una rotundæ a Sfân
tului Nicolae øi una pætratæ a Domnului Isus, toate trei în argint, ce tre
buiau aøezate în fiecare searæ pe masa de lucru. Cea mare la mijloc, cea 
rotundæ spre pat, cea pætratæ de partea opusæ. Aøa øi nu altfel.

Nu avea timp niciodatæ – pe la Paris, Londra etc. – pentru spec
tacole.
 Îi plæcea sæ „flaneze“ pe marile bulevarde, sæ admire vitrinele, sæ intre 
în magazine din când în când øi apoi sæ cumpere cravate pentru prieteni.

Titulescu øi ziariøti

Dar fiindcæ a venit vorba de prieteni, ai sæ°mi dai voie – spune d. 
Neniøor – sæ°fli vorbesc despre prietenia lui cu marii gazetari de peste 
hotare, de altminteri, ca øi de atenfliunea ce o purta øi ziariøtilor din flaræ.
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Avea ca prieteni pe marii ziariøti ca: Seton°Watson (Scotus Viator), 
Pertinax2, Jules Sauerwein, Geneviève Tabouis øi atâflia alflii. Avea o 
deosebitæ predilecflie pentru gazetari.

Îmi amintesc cæ îl aøtepta câteodatæ vreun ministru, la Geneva – sau 
în altæ parte – øi când era cu gazetarii nu întrerupea conversaflia, pânæ nu 
termina ce avea de discutat cu dânøii. Ba ceva mai mult: aveam chiar ordin 
strict sæ nu°l deranjez când era în discuflie cu gazetarii.

La fel o fæcea øi aici în flaræ unde avea mulfli prieteni printre marii 
noøtri ziariøti [descifrare incertæ din cauza deteriorærii ziarului].

Când ne întorceam din stræinætate, îmi amintesc ca acum, îmi 
spunea întotdeauna, dându°mi dispoziflii de cu searæ: „Gigi, vezi sæ ai grijæ 
dimineaflæ sæ primim gazetarii noøtri la graniflæ“.

Øi pentru cæ a venit vorba de ziariøti, îmi voi permite – continuæ d. 
Neniøor – sæ amintesc de ræposatul M. Mircea3, eminentul ziarist la care 
Titulescu flinea atât de mult:

Mircea se afla bolnav de piept la Leysin (Elveflia). Într°o searæ, la 
Geneva, trebuia sæ luæm masa cu Tewfik Rüstü Aras, pe atunci ministru de 
Externe al Turciei.

Titulescu s°a ridicat øi mi°a spus cæ se repede pentru o oræ la Leysin 
sæ vorbeascæ cu Mircea.

A trecut o oræ, douæ. La 11½ noaptea mæ trezesc cu un telefon, prin 
care Titulescu îmi dæ de veste cæ, având chestiuni importante de discutat 
cu Mircea, nu s°a mai putut reîntoarce øi sæ°l scuz pe lângæ Rüstü Aras.

Titulescu s°a întors de°abia a doua zi dimineaflæ.
Îmi amintesc ca azi, cum Titulescu se închidea cu Mircea øi stæteau 

ceasuri întregi de vorbæ. Mircea a fost mult apreciat de Titulescu. Pæcat cæ 
øi dânsul a murit atât de timpuriu.4

– Era orgolios Titulescu? Îi plæceau fastul, decorafliile?
– N°aø putea spune. Dar øtiu cæ avea un cufær întreg de decoraflii. 

Pânæ øi mexicane. Avea decoraflii franceze (Legiunea de onoare), engleze 
(Colanul Victoria), decoraflie oarecum originalæ øi care nu se poate purta 
dupæ apusul soarelui. Nu°fli mai vorbesc de cele ce le avea din flaræ: Colanul 
Ferdinand, Colanul Regele Carol I (care nu se dæduse pânæ atunci decât 
capetelor încoronate, preøedintelui Beneš øi apoi lui Titulescu).
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Titulescu în viafla intimæ

– Dar despre viafla lui familialæ, despre un Titulescu în cæminul lui, 
un Titulescu intim, ce ar interesa contemporanii, e cazul sæ fim indiscrefli, 
domnule Neniøor?

– Desigur pot sæ°fli spun cæ avea o deosebitæ atenfliune pentru soflia 
sa, doamna Titulescu, pe care a iubit°o atât de mult.

A iubit°o øi a respectat°o. Îmi amintesc – între altele – în stræinæ
tate, la Geneva, la Londra sau la Paris, când Titulescu era invitat în anu
mite cercuri înalte øi nu se putea duce, o ruga pe doamna Titulescu sæ°l 
reprezinte.

Nu uita însæ sæ°i dea doamnei anumite instrucfliuni de vorbit dacæ 
se discutæ unele chestiuni politice.

„Sæ øtii, dacæ se discutæ cutare øi cutare chestiune, punctul meu de 
vedere pe care ai sæ°l susflii e acesta…“

Øi doamna Titulescu era øi atunci o adeværatæ ambasadoare…
– Ca temperament, în ce fel se manifesta între prieteni sau cum era 

între intimii lui?
– De obicei era foarte bine dispus. În voiaj, cerea însæ – iarna – 

vagonul sæ°i fie încælzit la o temperaturæ minimæ de 26º. Trenul trebuia sæ 
fie încælzit din timp. Altfel era…scandal.

Muncea foarte mult øi de multe ori nu mai avea timp nici de masæ. 
Secretarii lui nu mai puteau face faflæ atâtor lucræri chiar în voiaj.

Chiar în tren se culca de multe ori la 4 sau 5 dimineafla øi se scula, 
ca øi la Geneva de altminteri, cam târziu; uneori, dimineafla fæcea mici 
plimbæri prin oraø, pentru a lua aer sau a face cumpæræturi.

Un om cochet cæruia îi plæcea viafla

– Dar pentru dânsul nu cumpæra nimic? Întreb.
– Câteodatæ…Trebuie sæ øtii de altminteri cæ Titulescu era un om 

cochet. fiinea foarte mult la aspectul vestimentar. Se îmbræca de la celebra 
casæ „Hill Brothers“ din Londra. Acolo dânsul îøi avea manechinul lui øi, 
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oriunde s°ar fi aflat în stræinætate, hainele pe care le comanda de acolo îi 
veneau ca…turnate.

Îi plæcea viafla øi de aceea îi plæceau mesele copioase. Dar nu ca 
„gourmand“, nu era lacom. Era aø putea spune „gourmet“. Îi plæceau mân
cæruri diferite, cât mai multe, nu mult. fiin însæ sæ adaug cæ oriunde se afla 
în stræinætate, ducea dorul dupæ mâncærile româneøti.

Øi pentru cæ am ajuns øi…la mâncare, sæ°fli povestesc ceva hazliu.
Eram cu Titulescu la Istanbul. Valiul (prefectul) a dat o masæ în 

cinstea oaspetelui. Masa era formatæ dintr°un meniu aøa°zis protocolar, 
în sfârøit mâncæruri ce se servesc la mesele internaflionale oferite diplo
maflilor.

Titulescu (cætre prefect): „Dar de ce nu ne dai, prietene, mâncæruri 
naflionale, turceøti, imambaialdi, sarailii etc.?“

A doua zi la Ankara. Recepflie cu masæ mare, oferitæ de preøedintele 
Consiliului de atunci, Ismet Inönü.

Ajunsesem la øampanie. Deodatæ zgomot, rumoare…
Ce se întâmplase? Cei de la Ankara, aflaseræ de „chestia“ de la 

Istanbul øi a început dupæ øampanie øi dupæ îngheflatæ o masæ nouæ în toatæ 
regula, cu imambaialdi, sarailii øi alte mâncæruri turceøti.

O pæflanie în tren

Pe unde treceam, prin atâtea locuri în stræinætate, Titulescu era 
cunoscut, iubit øi foarte popular.

Dar apropo de asta, sæ°fli povestesc „una bunæ“.
Aveam la vagonul nostru cu care cælætoream tot timpul în stræinætate, 

un om de serviciu: Iliuflæ. Un om simplu, dar om de treabæ.
Treceam pe la Innsbruck (Austria). În garæ îl trimit pe Iliuflæ sæ 

cumpere niøte cornuri cu sare care îi plæceau foarte mult ræposatului.
Iliuflæ a întârziat. Trenul plecase. Telefoane în gara apropiatæ etc.
În sfârøit, ajungem la Geneva. Iliuflæ soseøte øi el a doua zi, cu primul 

tren.
– Ei, cum te°ai descurcat Iliuflæ? întreabæ Titulescu.
– Eh…bine. Øeful de garæ øtia româneøte…
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– Cum asta? continuæ cam mirat Titulescu.
– Bine! I°am spus „Titulescu“ øi a înfleles. Altceva n°am mai spus. 

M°a aøezat în tren øi m°a expediat direct aici la Geneva.
Aøa de popular era Titulescu peste tot în stræinætate. Pot sæ°fli spun 

cæ primeam o mulflime de scrisori de la companii de drum de fier în Franfla, 
în Anglia etc., prin care scriau cæ „ar fi onorate ca Titulescu sæ circule pe 
refleaua lor de fier øi îi ofereau în acest scop voiajul gratuit“.

Øi pentru cæ am ajuns la acest capitol, îfli voi povesti øi altele în 
legæturæ cu popularitatea lui Titulescu.

La Paris, Titulescu, cu Viøoianu (fostul ministru de Externe) øi cu 
mine.

La un moment dat ne iese în cale un mæcelar în fafla vitrinei lui, cu 
halatul profesional pætat de sânge. I se adreseazæ lui Titulescu:

– „C’est bien vous Monsieur Titulesco. Comme je suis heureux“ (Dum
neavoastræ suntefli, domnule Titulescu, cât sunt de fericit) øi îi strânge 
mâna lui Titulescu, adæugând cât de fericit se simte cæ poate cunoaøte pe 
marele amic al Franflei.

Øi adresându°se celorlalfli mæcelari deprimprejur, strigæ în gura 
mare: „Voilà le grand Titulesco“ (Iatæ pe marele Titulescu).

Era atât de iubit încât, de pildæ, în 1936, când Titulescu era bolnav 
la Saint°Moritz, proprietarul hotelului, colonelul de Bonn, a refuzat pur øi 
simplu sæ primeascæ costul întreflinerii.

Izbucneøte ræzboiul

1939. Ræzboiul izbucnise. România nu°øi definise încæ atitudi nea. 
Îl durea mult cæ, în astfel de momente cruciale, nu putea sæ fie de folos 
flærii sale.

– Vezi, spunea Titulescu, tocmai în momentele astea mari øi grele, mæ 
doare cæ nu pot sæ fac nimic pentru flara mea. Simt cæ România alunecæ pe un 
povârniø greøit. Øi nu pot face nimic, nimic.

Øi apoi Titulescu continuând:
– Vezi Gigi (cum îmi spunea în intimitate), câtæ dreptate o sæ°mi 

dafli voi, într°o altæ Românie, într°o Românie îndureratæ.
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Era atât de mâhnit cæ intenfliona chiar sæ plece, pentru totdeauna, 
peste Ocean.

Øi peste mâhnire lui, au mai venit øi alte necazuri.
1940. În timpul dictaturii. Casa lui de la Øosea, de aici, din Capitalæ, 

i°a fost imediat ocupatæ de legionari, la 6 septembrie.
Ce sæ°fli mai spun? I°au profanat casa. Se îmbræcau în hainele lui 

Titulescu. Îi plesneau jobenul. „Simbolic“… Astea toate se petreceau în 
fafla lui Øtefænescu, intendentul casei lui. Au dispærut atunci øi multe lucruri 
din casæ. Sufrageria de mahon, au spart°o cu topoarele. La fel cu patul lui, 
un pat portughez foarte vechi cu coloane sculptate, cumpærat chiar din 
Portugalia. Øi au profanat salonul într°un mod infam…

Toate aceste mâhniri i°au agravat øi boala.

Boala lui, un mister

– Dar în legæturæ cu boala, cu misterul acestei boli, e cazul sæ fiu 
indiscret, domnule Neniøor.

– Nu comifli nicio indiscreflie. Îfli voi spune totul.
Dar înainte de toate, sæ°fli povestesc unele amænunte în legæturæ cu 

acest mister.
Eram la Paris, la Hotel Ritz din Place de Vendôme. Titulescu 

convocat în apartament de mareøalul Franchet d’Esperay. Mareøalul francez 
i°a prezentat atunci lui Titulescu pe un ofifler de la II°ème Bureau (Biroul 
de informaflii øi contrainformaflii ale Statului Major Francez).

Acelaøi ofifler dæduse din timp alarma cæ va fi asasinat Dollfuss la 
Viena øi apoi Regele Alexandru I al Iugoslaviei.

Ofiflerul francez i°a atras atenflia  lui Titulescu  cæ øi lui i se pregæteøte 
„ceva“. Dar cæ lui nu i se rezervæ glonflul, ci „altceva“…

1936. În martie la Paris cu miniøtrii Înflelegerii Balcanice. I s°a fæcut 
deodatæ ræu  øi a trebuit sæ stea în pat câteva zile.

La fel peste câteva luni la Montreux, cu ocazia Conferinflei 
Strâmtorilor.
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Era pregætit un dejun cu Tewfik (fostul ministru de Externe al 
Turciei), mareøalului turc Çiakmak, un dejun la care trebuiau discutate 
unele chestiuni militare.

– Gigi, mæ simt ræu ca acum câteva luni la Paris. Se învârteøte casa cu 
mine. Simt cæ nu mæ mai pot fline pe picioare.

Øi a trebuit sæ pæræsesc îndatæ masa øi sæ°l duc pe bolnav la hotel.
Øi aøa, încet°încet, Titulescu a dus boala lui, pânæ a cæzut definitiv 

la pat.
…Øi într°o zi de martie, Titulescu a închis definitiv ochii.
Din fericire, doamna Titulescu, care se afla în Elveflia, a putut sæ 

soseascæ la timp, cu pufline clipe înaintea morflii lui.
L°a gæsit în viaflæ øi Titulescu s°a bucurat mult de prezenfla sofliei 

sale, pe care a adorat°o atât.
E trist, când îmi amintesc. Titulescu a avut o agonie foarte dureroasæ. 

S°a zbætut mult øi a închis ochii de veci, omul acesta care avea atâta oroare 
de moarte.

Sicriul lui a fost acoperit cu tricolorul românesc. Peste tricolor era 
întinsæ panglica Cordonului „Legiunea de onoare“, de care se rezema o 
coroanæ în email. Coroana adusæ de o mânæ ræmasæ necunoscutæ pânæ 
azi – peste care coroanæ era scris: „Ardealul recunoscætor“.

Testamentul lui Titulescu

În testamentul lui, Titulescu a cerut sæ fie înmormântat pe unul 
din dealurile de lângæ Braøov (testament prin care læsat jumætate din moøia 
pærinteascæ de la Tituleøti Academiei Române).

Sicriul lui se aflæ øi azi aøezat în Cripta Bisericii ortodoxe ruseøti din 
Cannes (Franfla) pe Coasta de Azur.

Sicriul lui – lângæ care a vegheat tot timpul doamna Titulescu, cu 
toate dificultæflile ræzboiului – aøteaptæ sæ fie adus în flaræ øi înmormântat 
pe unul din dealurile Braøovului, aøa cum a fost dorinfla lui.

*
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Un om mare ca Titulescu a însemnat o epocæ. Fragmente de istorie 
contemporanæ. Pentru posteritate, gândurile lui, ideile lui, viafla lui vor 
însemna un moment crucial în istoria nu numai a flærii sale dar hotærât a 
Europei întregi. Titulescu a fost doar nu numai spectatorul, dar mai ales 
actorul, fæuritorul atâtor evenimente epocale. De aceea am flinut sæ°l întreb 
pe d. Neniøor:

– A læsat Titulescu însemnæri? Øi°a scris memoriile cât era în viaflæ?
– Desigur.
Scria în fiecare zi tot ce fæcea. Trecea totul într°un carneflel. Øi când 

avea timp dezvolta notele fugare în caiete. (În carnetul lui a notat totul 
pânæ aproape cu 2–3 zile înainte de a muri).

Au ræmas de la Titulescu, pot sæ°fli spun, sute de caiete scrise, ræs
pândite azi prin safe°uri în Elveflia, Anglia, Portugalia øi în America.

E foarte probabil cæ, dupæ ræzboi, ele vor putea fi strânse, deoarece 
conflin, øtiu sigur, un material extrem de interesant.

Unele dintre ele sunt scrise în francezæ sau englezæ. (Øi d. Neniøor 
adaugæ cæ, în 1938, prietenii de la Liga Nafliunilor i°au pus la dispoziflie 
câteva stenodactilografe cærora le°a dictat parte din memorii – vreo 3 luni 
cât a stat la Cap°Martin).

Înainte de declanøarea ræzboiului – dupæ Conferinfla de la 
München –, care l°a prins pe Titulescu la Paris, apoi la Biaritz øi apoi la 
Cannes, Titulescu avea certitudinea indiscutabilæ cæ ræzboiul e pe prag de 
a izbucni. El socotea poziflia României cam delicatæ øi pregætea chiar de pe 
atunci materialul pentru apærarea pozifliei flærii sale la o… viitoare Conferinflæ 
a Pæcii. Pentru cæ – spunea el – sæ nu mai repetæm greøelile de la Versailles, 
de dupæ ræzboiul trecut, când România s°a prezentat la masa pæcii aproape 
nepregætitæ. (Materialul adunat de dânsul era din toate domeniile ce ar fi 
putut interesa teza pe care eventual ar fi susflinut°o dânsul).

Dar în legæturæ cu memoriile, continuæ d. Neniøor:
Parte dintr°un volum, în care el descria activitatea sa diplomaticæ, a 

fost interzisæ a se publica.
O lege din timpul fostului rege Carol al II°lea a împiedicat, printr°o 

dispoziflie legalæ, pe foøtii miniøtrii de Externe sæ publice ceva despre 
activitatea diplomaticæ din timpul ministeriatului lor.
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În aceastæ carte – continuæ d. Neniøor – erau analizate raporturile 
diplomatice ale României cu fiecare stat în parte øi concluziile lui.

Cartea complet scrisæ (în manuscris) se aflæ într°un safe în stræinætate 
øi probabil cæ va vedea lumina zilei la timpul oportun.

*

Øi aøa, câteva seri de°a rândul, d. Neniøor, acest om admirabil, 
cæruia mæ simt obligat sæ°i aduc pe aceastæ cale omagiile mele, øi°a depænat 
amintirile. D°Sa e unul din cei ce i°a fost aproape, dar care nu l°a uitat 
deloc. În orice clipæ, în orice vorbæ, în orice gest, în orice îfli povesteøte 
D°Sa despre Titulescu, ai impresia precisæ cæ îl vezi pe Titulescu însuøi.

Eu îmi fac o datorie sæ°i mulflumesc încæ o datæ pentru preflioasa sa 
colaborare, pentru preflioasele sale amintiri, din care, repet, istoricul de 
mâine, tofli cei ce vor vorbi de Titulescu vor scoate, sunt sigur, un interesant 
material documentar. 

Gr. Silvian

Gr. Silvian, Azi, de vorbæ cu secretarul particular al ilustrului defunct, povestindu°ne 
Amintiri despre Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 Mariana Cuclelis, næscutæ Christu (1897–1984). 
2 Pertinax – pseudonimul lui André Géraud.
3 Mircea Mihail (Melic S. Mendel).
4 La 2 mai 1938, la Cap Martin, Nicolae Titulescu nota în Însemnærile zilnice: „A murit 

Mircea. Deøi publica peste capul meu telegrame ce lumea îmi atribuia pe nedrept mie, m°a iubit 
mult øi l°am iubit mult. Mi°a telefonat moartea tatæl lui, [Albert] Friedman øi logodnica lui. Sunt 
adânc impresionat“.
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Øtefan Neniflescu

„M°a bucurat mult aprecierea dumneavoastræ pentru acele 
probe ce v°am trimis, apærute în «Viafla Româneascæ»“

Miercuri, 5 aprilie 1939
Vasile Conta 3

Bucureøti

Drag Patron øi scumpæ doamnæ Titulescu,
Rândurile primite de la St.°Moritz, într°o dimineaflæ de griji øi 

neplæceri, m°au miøcat øi bucurat foarte mult. Iar fotografia m°a fæcut sæ 
cred cæ afli gæsit ceva extrem de preflios – fântâna tinereflii. Mulflumesc 
pentru amândouæ de mii de ori.

Aci se desprimæværeazæ. Acum tot mai grabnic, dupæ o întârziere cu 
zæpezi de nevreme øi ploi reci øi lapoviflæ – care se potriveau prea bine cu 
timpul, cu celælalt timp – al grijilor.

Am stat, ca de obiceiu, foarte mult în casæ. Cæci din multe øi deose
bite pricini nu°mi este plæcut sæ ies. De altminteri, a nu ieøi este øi mai 
economicos.

Deunæzi a apærut în Capitalæ – dupæ „Paris Soir“ – o fotografie a 
dumneavoastræ, scumpe domnule ministru, la un proces.

Øi fiindcæ vorbesc despre fotografii, væ trimit ræspuns celei primite 
cu mare bucurie de mine, una a bustului despre care v°am vorbit. Este în 
ghips. Dar nu definitiv. Nu mæ satisface, nici pe mine øi nici pe sculptoriflæ, 
aøa încât, dupæ særbætori, va fi reînceput, øi reînceput mereu, pânæ va fi 
ceea ce trebuie sæ fie. Dacæ ar fi o øedinflæ sau douæ, de pozæ, ar merge, 
fireøte, mult mai bine øi mult mai uøor.

Altminteri, cum o duc, cu multe greutæfli øi cu crize care urmeazæ 
un ritm întreit: migrene, ficat, astmæ. Citesc mult øi lucrez, fie scriind, fie 
punând la punct manuscrise mai vechi. Poate cæ voi scoate mai încolo øi 
un nou volum; øi m°a bucurat mult aprecierea dumneavoastræ pentru acele 
probe ce v°am trimis, apærute în „Viafla Româneascæ“. Altminteri, pe Savel 
l°a desconcentrat øi imediat dupæ aceea a fost puflin ræcit. Miøa are o scurtæ 
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vacanflæ în concentrare. Vivi este øi el îmbræcat, la Bucureøti. Unul din 
nepoflii mei este dus øi, de asemenea, doi veri de alianflæ.

Eu, care n°am fæcut armatæ, n°am fost revizuit.
Sunt mult singur øi poate – neînscris fiind – mai mult ca înainte, 

ceea ce este un prilej în plus sæ mæ gândesc des, foarte des, la dumneavoastræ. 
Mereu øi cu dor; tot mai mare, tot mai mult, dacæ se poate. Cu Mami, de 
câte ori o væd, ne amintim împreunæ atâtea zile frumoase, cum a fost atunci, 
øi atunci, în cutare zi sau în cutare alta, zi de zi. Singur mæ gândesc øi mai 
mult. Øi ræsfoind atlasele – am unul ca al dumneavoastræ, dar cu deosebirea 
cæ este legat în piele øi pânzæ neagræ, nu arareori îmi închipui cæ vorbim 
împreunæ øi mæ læmurifli.

Dumnezeu sæ væ flie øi sæ dea Dumnezeu sæ væ pot vedea cât mai 
curând, aøa cum væ væd în fotografia pe care o am, aceea de la St.°Moritz, 
øi acum în fafla ochilor. Mi°e foarte dor. Dar o sæ devin plicticos cu dorul 
meu!

Særbætori fericite, drag Patron, særbætori fericite, scumpæ doamnæ 
Titulescu.

Christos a înviat! Christos a înviat! Urærile mele cele mai bune 
primifli°le, de sænætate, deplinæ sænætate, øi multæ bucurie øi luminoasæ. 
Sunt uræri egoiste, cæci împlinirea lor pentru dumneavoastræ este mare 
bucurie ce°mi doresc. Væ urez tot binele ce poate fi øi toatæ bucuria øi tot 
sporul øi frumuseflea împlinirilor. 

Øi væ rog sæ primifli, drag Patron øi scumpe domnule ministru, 
devotamentul meu de totdeauna care væ îmbræfliøeazæ cu afecfliunea, mai 
mare decât o øtifli, ca primind særutærile mele de mânæ, væ rog, scumpæ 
doamnæ Titulescu, sæ primifli øi omagiul respectuoasei mele afecfliuni adânc 
devotatæ.

Øtefan
care, dacæ ar putea, ar veni oricând sæ væ vadæ, drag Patron.

Scrisoare, Bucureøti, 5 aprilie 1939, Øtefan Neniflescu cætre Nicolae Titulescu, 
AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.
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Øtefan Neniflescu

„Forfla, puterea, claritatea øi lærgimea unghiului de vedere, 
uøurinfla siguræ a punerii la punct – atâtea care mæ încântæ la 
dumneavoastræ întotdeauna“

[Bucureøti], 1 iunie 1939

Scumpe, drag domnule ministru, Patron,
Am citit cu mare bucurie declarafliile dumneavoastræ din „Paris 

Soir“, apoi din „Times“ øi aøtept pe cele din „Ordre“. Øi „Paris Soir“ øi 
„Times“ øi „Pariser Zeitung“ øi „Match“ se gæsesc greu, cæci toatæ lumea 
le°a cumpærat. Am avut noroc sæ le aflu din vreme.

M°a bucurat foarte mult sæ væ citesc øi încæ o datæ sæ væ recunosc aøa 
cum væ øtiu întotdeauna. Patronul! Øi multe m°au læmurit, pe care numai 
le închipuisem pânæ atunci. M°au luminat øi m°au fæcut totodatæ sæ cred 
cæ mæ cam pricep. Am avut impresia cæ stau de vorbæ cu dumneavoastræ. 
Forfla, puterea, claritatea øi lærgimea unghiului de vedere, uøurinfla siguræ a 
punerii la punct – atâtea care mæ încântæ la dumneavoastræ întotdeauna.

Am væzut în „Le Temps“ øi cæ afli asistat la o conferinflæ a lui Duff 
Cooper1. Toate acestea mæ fac sæ mæ simt mai aproape, de parcæ aø fi cu 
dumneavoastræ, ceea ce doresc mereu, din toatæ inima, precum væ doresc, 
din tot sufletul, bucurie, sænætate øi mulflumire, rugându°væ sæ°mi dafli voie 
sæ væ îmbræfliøez, drag Patron, cu tot afectuosul meu devotament integral

Øtefan

Scrisoare, [Bucureøti], 1 iunie 1939, Øtefan Neniflescu cætre Nicolae Titulescu, 

AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

NOTE

1 Alfred Duff Cooper (1890−1954). Om politic øi de stat conservator, diplomat øi scriitor 
britanic. Ministru al Apærærii (1935−1937). Ambasador în Franfla (1944−1948).
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Øtefan Neniflescu

„Am væzut toatæ durerea, sfâøietoare, pe care o încerc øi eu“

[Bucureøti], Robert de Flers 18
10 septembrie 1940

Foarte drag Patron,
Mulflumesc pentru telegrama în care am væzut toatæ durerea, 

sfâøietoare, pe care o încerc øi eu. Mâine se intræ la Cluj!
Nu poate øi nu trebuie sfârøit. Øi nu pot fi uitate vinele øi vinovaflii. 

Vorbesc des cu adeværaflii prieteni despre dumneavoastræ øi deseori ne 
gândim la dumneavoastræ.

Væ trimit o paginæ de ziar care væ poate interesa. Dacæ avefli ceva de 
fæcut, dafli cui credefli însærcinarea; eu aø crede [ca] actele sæ fie depuse de 
Ottulicæ1.

Aø dori mult sæ°mi confirmafli cât mai curând primirea scrisorii.
Este noapte târziu. Sunt foarte obosit øi nu mæ simt bine. De aceea 

scriu øi mai urât ca de obicei. Iertare.
Cu toate sentimentele de dragoste øi devotament, încercate, 

neøtirbite.
(ss) Øtefan

Scrisoare, [Bucureøti], 10 septembrie 1940, Øtefan [Neniflescu], cætre Nicolae 
Titulescu, la Cannes – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

NOTE

1 Alexandru Ottulescu (1881–1953). Jurist, economist øi om politic român. Licenfliat în 
drept. Membru al Partidului Naflional Liberal. Avocat în Baroul de Ilfov. Avocat øi consilier 
juridic al Ministerului de Finanfle, timp de 20 de ani. Consilier juridic al Bæncii Comerciale 
Române øi al altor societæfli. Consilier în Divizia juridicæ a Ministerului Afacerilor Stræine, de la 
1 ianuarie 1928. Øi°a desfæøurat activitatea în aceastæ calitate pânæ la 1 octombrie 1936, când øi°a 
dat demisia. Guvernator al Bæncii Naflionale a României (17 septembrie 1940–1 aprilie 1944). 
Arestat în 1950. Închis la Sighet, unde a øi murit.
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Harold Nicolson

„Potenflialitæflile flærii dumneavoastræ în materie de curtoazie 
sunt uluitoare!“

[Londra], 21 mai 1924

Stimate domnule ministru, 
Într°adevær potenflialitæflile flærii dumneavoastræ în materie de curtoa

zie sunt uluitoare! Nu am avut niciodatæ în viaflæ atâta caviar – øi niciodatæ 
pe jumætate atât de bun.

A sosit în condiflii bune øi a fost pus imediat la gheaflæ în momentul 
în care am ajuns acasæ.

Mii de mulflumiri, prietenul
 (ss) Harold Nicolson

Scrisoare (engl.), [Londra], 21 mai [1924], Harold Nicolson, diplomat britanic, 
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 XIV:13.

Harold Nicolson

„Sublima dumneavoastræ înflelepciune“

„Evening Standard“
47, Shoe Lane, 
Londra, E.C.4.

[Londra], 24 februarie 1930

 Stimate domnule ministru,
 Scrisoarea aceasta væ va fi înmânatæ de prietenul øi colegul meu, 
domnul Stanley Smith, pe care l°am sfætuit sæ nu meargæ la Bucureøti pânæ 
nu va fi consultat oracolul de la Hôtel Plaza. 
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 I°am vorbit de amabilitatea dumneavoastræ øi de sublima dumnea
voastræ înflelepciune. Dafli°i sfaturi øi indicaflii. Furnizafli°i scrisori adresate 
personajelor de care ar putea avea nevoie la Bucureøti, øi, mai ales, 
 Stimate domnule ministru, 
 Scuzafli un fost coleg øi primifli asigurarea sentimentelor mele de 
sinceræ simpatie øi, cum bine øtifli, de respect.

(ss) Harold Nicolson

Scrisoare (engl.), [Londra], 24 februarie 1930, Harold Nicolson, ziarist britanic, 
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. 301, pp. 963–964.

Philip John Noël Baker

„Adunarea Societæflii Nafliunilor n°a avut niciodatæ un preøe
dinte mai bun ca d. Titulescu“

Preøedintele Titulescu a dovedit cæ este un admirabil orator øi cæ 
øtie sæ conducæ Adunarea cu demnitate, cu tact øi cu energie, ceea ce este 
esenflial.

Adunarea Societæflii Nafliunilor n°a avut niciodatæ un preøedinte 
mai bun ca d. Titulescu øi este multæ lume care spune cæ am putea sæ°l 
alegem nu numai pentru prezenta Adunare, ci pe o mai lungæ perioadæ 
de ani.

Philip John Noël°Baker, Discurs privind pe Nicolae Titulescu rostit de…, deputat, 
membru al delegafliei Marii Britanii la Societatea Nafliunilor, la BBC, Londra, 
septembrie 1930, în „Universul“, 3 octombrie 1930.
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Philip John Noël Baker

„Adânca dragoste de flaræ se îmbinæ aøa de armonios cu un leal 
devotament pentru Societatea Nafliunilor“

Asociaflia noastræ numæræ 880 de mii de membri. Avefli înaintea 
d°voastræ numai pe øefii fiecærei organizaflii a noastre din oraøele din Anglia, 
Scoflia øi Irlanda. Pot spune deci cæ nu vefli gæsi în Marea Britanie un 
auditoriu mai distins øi mai pregætit pentru înflelegerea chestiunilor privi
toare la Societatea Nafliunilor. […].

Faimoasa controversæ a optanflilor a fost un prilej pentru punerea în 
valoare a unei puternice øi desævârøite personalitæfli.

A lupta ani de zile færæ preget øi færæ obosealæ pentru apærarea unui 
interes naflional, a reuøi cu toate acestea sæ nu jigneøti niciodatæ sentimentul 
internaflional, a reuøi sæ ajungi la o soluflie care sæ satisfacæ ambele pærfli øi 
pe noi tofli, semnatarii acordurilor de la Haga, øi a reuøi, cu tot focul luptei, 
sæ pæstrezi constantæ prietenia contelui Apponyi, este realizarea interna
flionalæ care presupune un complex de calitæfli a cæror importanflæ nu va 
putea fi niciodatæ exageratæ.

Aceste calitæfli s°au revelat odatæ mai mult prin felul în care d. 
Titulescu øi°a îndeplinit misiunea de preøedinte al Adunærii Ligii Na
fliunilor.

Cu tot aspectul sæu surâzætor, d. Titulescu are mânæ de fier øi a 
impus puternica sa personalitate Adunærii, care a urmat færæ øovæire ritmul 
ce i°a impus. De aceea, noi consideræm cæ regulile Societæflii Nafliunilor în 
alegerea preøedintelui, care cer ca preøedintele sæ fie schimbat cu fiecare 
Adunare, sunt greøite.

D. Titulescu trebuie, în interesul Societæflii Nafliunilor, sæ fie 
preøedinte permanent sau cel puflin ales pe un numær de ani.

Sunt fericit sæ aduc omagiul meu unui om, în care adânca dragoste 
de flaræ se îmbinæ aøa de armonios cu un real devotament pentru Societatea 
Nafliunilor.

D. Titulescu mai are un dar: acela al veønicei tinerefli. Are 20 de ani 
de carieræ politicæ în urmæ øi un viitor strælucit înainte. În acest viitor, 
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Societatea Nafliunilor înflelege sæ se bizuie pe d. Titulescu, tot atât de mult 
ca øi România.

Philip°John Noël°Baker, Discurs rostit de…, deputat, preøedintele Asociafliei 
Uniunilor pentru Societatea Nafliunilor din Marea Britanie, la banchetul oferit în 
cinstea lui Nicolae Titulescu, preøedintele Adunærii Societæflii Nafliunilor, de cætre 
Asociaflia Uniunilor pentru Societatea Nafliunilor, Londra, 15 decembrie 1930, în 
„Universul“, 17 decembrie 1930.

George Ohæbeanu1

„Meritele øi trecutul lui Titulescu îi dau dreptul la alt sfârøit 
de carieræ“

Poate vor fi unii care ne vor ironiza øi vor spune cæ værsæm azi 
lacrimi de crocodil asupra tragediei lui Nicolae Titulescu. Noi l°am criticat 
doar adeseori în timpul din urmæ øi am cerut sæ se retragæ. D. Titulescu a 
sævârøit o serie întreagæ de greøeli de neiertat øi, prin urmare, demiterea lui, 
la aparenflæ cel puflin, pare sæ fie justificatæ. Eroul unei tragedii, cu toatæ 
tragedia de care se bucuræ în fafla spectatorilor, cade drept consecinflæ a 
greøelilor proprii øi nu este o victimæ.

Noi n°am tras însæ niciodatæ la îndoialæ talentul sæu excepflional de 
orator øi diplomat, nu ne°am desolidarizat nici de linia generalæ a politicii 
sale externe, care era øi a noastræ øi a fost øi este numitæ politica tradiflionalæ 
a României, de care, cel puflin de ochii lumii øi pe hârtie, nu se leapædæ nici 
al treilea guvern Tætærescu. Noi l°am criticat pe d. Titulescu tocmai pentru 
cæ vedeam primejduitæ viafla politicii tradiflionale prin atitudinea øi activi
tatea sa din timpul din urmæ. Øi aici ne deosebim enorm de cei care au 
cerut øi au lucrat pentru îndepærtarea dlui Titulescu, sperând cæ vor putea 
schimba øi harta politicii, pe care a reprezentat°o cândva atât de strælucit.

Demiterea lui Titulescu are trei aspecte: unul de ordin etic, altul de 
ordin personal øi al treilea de ordin politic.

Felul în care a fost demis N. Titulescu este o brutalæ cælcare a nor
melor celei mai elemente [elementare] etichete. 16 ani serveøte omul în 
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credinflæ interesele fiærii øi indirect ale diferitelor guverne. Partidul Liberal, 
timp de 9 ani din cei 16, se bucura de aceste servicii. Partidul Liberal era 
solidar cu activitatea øi concepflia dlui Titulescu. Este solidar øi azi. 
Abandonarea lui pentru interese læturalnice øi consideraflii meschine lezeazæ 
deci øi poruncile unei înalte moralitæfli, care nu îngæduie aceastæ subordonare 
a intereselor generale, celor particulare. Atitudinea partidului øi a guvernului 
liberal nu poate fi scuzabilæ. Cæci, dacæ proceda un guvern Cuza sau 
altcineva, care nu aprobæ activitatea øi politica lui Titulescu aøa, putea fi 
explicabil. Deøi forma inelegantæ nu putea fi scuzatæ nici în cazul acela. 
Dar guvernul liberal demiflându°l, dupæ ce cu puflin înainte øi°a exprimat 
nelimitata încredere în capacitatea øi concepflia acestuia, iscælea propria sa 
diminuare moralæ.

D. Titulescu trebuia sæ cadæ fiindcæ a fæcut tranzacflie în contul 
convingerilor sale. Adicæ a procedat chiar invers cum a fæcut d. Maniu, 
care pæræsea o situaflie pentru a pæstra o atitudine.

D. Titulescu îøi slæbea poziflia øi era pe cale sæ pæræseascæ o atitudine 
pentru ca sæ°øi pæstreze o situaflie. D°Sa era prea experimentat diplomat øi 
prea înzestrat cu distinse calitæfli pentru ca sæ nu înfleleagæ singur cæ a rætæcit 
pe o cærare greøitæ. Totuøi, i s°a atras atenflia asupra acestui risc. Dar tragedia 
oamenilor mari este tocmai cæ la momentele critice nu øtiu sæ renunfle la 
avantagii efemere øi de o valoare dubioasæ. Nu øtiu sæ se sacrifice.

Noi cetim cu oarecare scepticism øtirile naive despre plasarea lui 
Titulescu în cutare sau cutare partid. D. Titulescu este azi un dizgrafliat, de 
care se vor feri în curând tofli oportuniøtii. Dacæ deci, peste tot, D°Sa s°ar 
decide sæ intre pe arena politicii interne, locul D°Sale este pe frontul 
intransigenflei naflionale, alæturi de cei care nu dispereazæ dacæ vremelnic, 
câteva luni sau câfliva ani, nu vor cælætori cu Orient Expresul, ci cu auto
buzul. De altminteri, speranfla celor care îøi închipuie cæ în d. Titulescu 
pot sæ vadæ un om ratat, aøa dupæ cum øi l°au închipuit multæ vreme pe d. 
Maniu, se va risipi în curând. Meritele øi trecutul lui Titulescu îi dau 
dreptul la alt sfârøit de carieræ.

În ce priveøte latura politicæ a chestiunii, ea nu e aøa simplæ cum 
s°ar crede. D. Victor Antonescu, o fi el francofil øi diplomat abil, dar este 
în cel mai bun caz un executant. Executantul cui? Øi pentru care obiective? 
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Asta°i întrebarea. Cæci, dacæ nu a putut rezista un Titulescu unor presiuni 
øi sugestii, sæ nu ne închipuim cæ în Victor Antonescu am gæsit un om de 
bronz. Nu, asta sæ nu ne închipuim. Øi sæ nu ne tævælim pe lauri…

Dr. George Ohæbeanu

Dr. George Ohæbeanu, Tragedia lui Nicolae Titulescu, în „România Nouæ“, 
3 septembrie 1936; apud Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, Nicolae 
Titulescu – titanul politicii externe româneøti, Editura Fundafliei „Universitatea 
pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 98–101.

NOTE

1 Pseudonim al lui Zaharia Boilæ.

Ricardo Olivera

„Serveøte cauza naflionalæ cum nimeni n°a fæcut°o pânæ la el 
øi n°o va face dupæ, fiindcæ pentru el ea se identificæ cu cauza 
tuturor nafliunilor“

Aceastæ recunoøtinflæ pe care eu o simt, færæ sæ izbutesc s°o spun, eu 
o voi pæstra cu sfinflenie în ceea ce am mai bun în mine. […]. În seara 
vieflii, retras într°un colfl al oraøului meu natal, „dorul“ îøi va insinua înce
tiøor, tandru, chemarea lui înaripatæ. […]. Apoi, de°a lungul stræzilor 
familiare, gândul visætor va ajunge la Casa de la Øosea1, unde pæzit de 
dragostea unanimæ a cetæflii vegheazæ, færæ odihnæ øi færæ øovæire, omul 
admirabil care, cu cea mai universalæ comprehensiune, serveøte cauza 
naflionalæ cum nimeni n°a fæcut°o pânæ la el øi n°o va face dupæ, fiindcæ 
pentru el ea se identificæ cu cauza tuturor nafliunilor, care, potrivit idealului 
øi al celei a voastræ øi al celei a mea, vor, færæ a se da la o parte de la nicio 
responsabilitate, sæ facæ sæ domneascæ printre oamenii însetoøafli de dreptate, 
pacea øi dreptul.
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Atunci, cu ochii închiøi, visætorul se va înapoia cu inima la Bucureøti. 
Din toatæ aceastæ inimæ, el vrea sæ mulflumeascæ încæ o datæ României, sæ°øi 
reînnoiascæ urærile pentru Regele øi pentru poporul ei, pentru gloria øi 
mærirea ei. Øi fiindcæ ilustrul ei cancelar este sinteza patriei în fafla lumii, el 
face gestul simbolic pentru marele român, pentru marele european, 
Excelenfla Sa d. Nicolae Titulescu.

Ricardo Olivera, Discurs rostit la dineul oficial oferit de cætre Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, cu ocazia încheierii misiunii în România a trimisului 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Argentinei, Bucureøti, 16 iunie 1936, în 
„Universul“, 18 iunie 1936.

NOTE

1 Reøedinfla din Øoseaua Kiseleff nr. 47 în care Nicolae Titulescu a locuit între anii 1912 øi 
1937. Diplomatul român a avut aici un adeværat laborator de creaflie. „Casa de la Øosea“ a fost 
deopotrivæ unul dintre spafliile predilecte pentru întâlnirile sale cu personalitæfli ale vieflii politice 
øi culturale româneøti, cât øi cu figuri de marcæ ale diplomaflilor stræini acreditafli la Bucureøti, 
Nicolae Titulescu dovedindu°se deopotrivæ un interlocutor fascinant în convorbirile øi consultærile 
de substanflæ consumate aici, cât ca øi gazda desævârøitæ a unor dejunuri øi dineuri rafinate, 
adeværate evenimente ræmase în memoria celor care au trecut pe acolo. „Casa Titulescu“ 
adæposteøte, începând cu 1991, Fundaflia Europeanæ Titulescu.

George Oprescu

„Cele mai strælucite lupte de idei“

Nicolae Titulescu a jucat un rol esenflial în determinarea cursului 
vieflii øi activitæflii mele, din întâmplare øi færæ sæ mæ cunoascæ, chiar færæ sæ 
fi auzit pânæ atunci de mine, cæci el este cel care a provocat numirea mea 
în Secretariatul Ligii Nafliunilor. Eram conferenfliar de limba øi literatura 
francezæ la Universitatea din Cluj, unde colaboram de aproape cu marele 
filolog Sextil Puøcariu. În toamna anului 1923, se întâmplase ca singurul 
nostru reprezentant în Secretariatul Ligii sæ fie un produs tipic al Ministe
rului Afacerilor Stræine de atunci, un tânær bogat, elegant øi cu monoclu, 
care fæcea parte din Secflia de informaflii a Secretariatului, dar care°øi 
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închipuia cæ obligafliile lui ca membru al acelei secflii se reduceau la un 
contact întâmplætor cu colegii øi la discuflii despre ultimele romane franflu
zeøti mai interesante, în Secretariat sau în puflina societate genevezæ pe care 
o frecventa. Aceastæ atitudine nu ne convenea nici nouæ, nici mai ales 
Secretariatului. El era destinat sæ fie înlocuit. Plecarea membrului român 
din Secflia de informaflii læsând flara noastræ færæ niciun reprezentant în 
Secretariatul Ligii øi noi cerând insistent sæ ni se creeze un loc, ni s°a oferit 
cel de Secretar al Comisiei de Cooperare Intelectualæ, post ocupat pânæ 
atunci de un istoric polonez. Aceasta se petrecea în timpul Adunærii 
Generale1 a Ligii øi cel care trata aceastæ problemæ cu Secretarul General 
era preøedintele delegafliei române, Titulescu. Fiind vorba de cooperare 
intelectualæ, el a consultat pe Puøcariu, membru al delegafliei. Iar Puøcariu, 
care ca øi Titulescu nu øtia precis nici cum lucra Comisia de Cooperare 
Intelectualæ, nici ce se cerea de la secretarul ei, considerând cæ posedarea 
limbii franceze era suficientæ, s°a gândit la mine.

Printre persoanele care însofleau pe Titulescu gæsindu°se un fost 
elev al meu de la Liceul din Turnu°Severin, acesta i°a confirmat øefului sæu 
cæ aø face bunæ figuræ, øi astfel s°a hotærât, færæ ca eu sæ øtiu nimic de aceastæ 
hotærâre, cæ la sfârøitul anului voi fi secretarul Comisiei de Cooperare 
Intelectualæ, care avea ca preøedinte pe Henri Bergson. Numirea øi ordinul 
de prezentare mi°au venit dupæ Cræciun. Cum la începutul lunii ianuarie 
era sæ aibæ loc o sesiune a Comisiei, n°aveam decât câteva zile ca sæ mæ 
prepar, sæ pregætesc lucrærile øi sæ fac programul øedinflelor. Situaflie evident 
destul de dificilæ, cæci, lipsit de experienflæ cum eram, îmi crea îngrijorare. 
Dar despre ce a urmat la Comisie, în prima øedinflæ la care participam, voi 
povesti poate cu altæ ocazie.

Puflin în urmæ a avut loc o sesiune a Consiliului Ligii, la care 
participa øi Titulescu. A fost prima noastræ ocazie de întâlnire. Eu eram 
curios sæ cunosc ce impresie îi voi face, iar el sæ°l vadæ pe noul numit la 
Secretariatul Ligii. Era cunoscut cæ posedæ un simfl remarcabil de a pætrunde 
adânc øi de a analiza competent personalitatea fiecærui interlocutor. Mi°a 
pus fel de fel de întrebæri, øi impresia mea a fost, ceea ce mi s°a confirmat 
de unul din secretari, cæ nu ieøisem ræu la examen.
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În anul 1924, situaflia de om politic a lui Titulescu era ajunsæ la cel 
mai înalt grad. Ca parlamentar el avusese ocazie sæ se manifeste strælucit, 
mai ales în discursul pe care l°a flinut ca ministru de Finanfle, cu ocazia legii 
sale financiare.

Titulescu obflinuse în Franfla titlul de laureat al Facultæflii de Drept 
øi îøi fæcuse numeroøi prieteni. Ca om politic, el avusese ocazia sæ aibæ cu 
francezii întrevederi care se terminau totdeauna cu o simpatie realæ între el 
øi interlocutorii lui. Graflie felului sæu fermecætor de a se exprima, rarei sale 
politefli, perspicacitæflii sale psihologice, el gæsea întotdeauna mijlocul de a 
se face agreabil øi interesant. Nu tot astfel era cazul cu englezii. Primul lui 
contact cu aceøtia fusese mai degrabæ neplæcut: fizicul lui, atât de particular, 
darul lui de orator, atât de viu øi de natural, felul desævârøit în care°øi 
exprima ideile, cu o uøurinflæ incomparabilæ, într°o flaræ în care marea 
elocinflæ constæ în a te opri o secundæ sau douæ dupæ fiecare cuvânt, dupæ 
cum fæcea Churchill, øi a da impresia cæ ceea ce te intereseazæ sunt ideile, 
pe care le caufli vorbind, nu forma mai mult sau mai puflin perfectæ, în care 
ele sunt exprimate, îi derutau pe englezi. Darul acesta de expresie le°a pærut 
totdeauna superficial, un fel de acrobaflie verbalæ comunæ latinilor. Dar 
aceastæ primæ impresie s°a atenuat treptat, pe mæsuræ ce Titulescu lua 
contact cu unul sau altul dintre englezi, pânæ s°a ajuns nu numai la o 
simpatie realæ faflæ de el, dar la o afecfliune plinæ de admiraflie øi la relaflii 
atât de familiare, cæ ele nu cred sæ existe în lumea britanicæ decât numai 
între prieteni absolut intimi.

Din lungul contact al lui Titulescu cu englezii, el ajunsese sæ°øi dea 
seama perfect de metodele de lucru ale administrafliei øi acfliunii interna
flionale britanice. El a descoperit astfel cu plæcere cæ, în realitate, cine 
reprezenta tradiflia, adicæ politica permanentæ a Angliei øi a regelui, era mai 
puflin partidul care guverneazæ, oricare ar fi fost el, ci mai degrabæ Banca 
Angliei øi Amiralitatea. Deci, guvernatorul Bæncii era cel la prietenia cæruia 
trebuia sæ aspiri øi la care Titulescu ajunsese, într°un grad poate niciodatæ 
atins de un stræin. În acelaøi timp, el îøi dæduse seama cæ în toate ministerele 
importante existæ într°un birou un ministru permanent, care nu se schimbæ 
odatæ cu ministrul titular în chestiunile importante. Cazul era cu atât mai 
izbitor, în ce priveøte pe ministrul Afacerilor Stræine. Acea „éminence grise“ 
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era totdeauna cea la a cærei încredere în el aspira Titulescu, øi acest fel de a 
se conduce i°a adus totdeauna avantaje însemnate în relafliile sale cu Anglia, 
øi chiar în relafliile internaflionale, mai ales când acel rol de sfætuitor îi 
revenise lui Vansittart2, personaj deosebit de competent øi de influent, 
devenit, prin Titulescu, prieten al flærii noastre.

Importanfla øi prestigiul lui Titulescu în relafliile internaflionale au 
crescut odatæ cu importanfla pe care el o câøtiga în lucrærile Ligii, la care el 
participa totdeauna cu plæcere, fiindcæ erau exact acele operaflii, în care 
însuøirile lui extraordinare îøi gæseau posibilitatea de a se manifesta.

Dându°mi seama de aceastæ situaflie, cu adeværat excepflionalæ, øi 
cum relafliile mele cu Titulescu, când se gæsea la Geneva, erau zilnice, m°a 
interesat sæ°mi dau seama despre metoda lui de a se prezenta în public, de 
vreme ce urmând°o, a ajuns la acest strælucitor rezultat. Evident, ca orice 
orator înnæscut, se bucura øi el de succesele care se obflin în adunæri nume
roase. Dar nu aceasta era ce°l interesa, øi mai ales, din punctul lui de vedere, 
nu aceasta era ceea ce el credea util, øi pentru flara noastræ, øi pentru reputaflia 
lui. El era omul intervenfliilor personale øi al convingerii cui trebuie, øi la 
momentul oportun. Îi plæceau convorbirile între patru ochi sau cel mult 
între câteva persoane, dupæ masæ, într°un cabinet particular de restaurant. 
Lua parte cu mare plæcere la întruniri cu reprezentanfli ai mai multor 
state, însæ tofli cu ræspundere, pentru reglementarea numeroaselor ches
tiuni din aceastæ parte a Europei, ræmase în suspensie în urma Primului 
Ræzboi Mondial.

Discufliile acestea, care aveau loc în Consiliu, urmau un procedeu 
fixat: dacæ era vorba de o imputare ce se aducea flærii noastre, cel dintâi care 
avea cuvântul era cel care aducea imputarea. Dacæ, din contra, noi aveam 
a ne plânge de ceva, primul cuvânt îl avea Titulescu. În acest din urmæ caz, 
el venea cu discursul pregætit, de acasæ, chiar atunci când nu se baza pe o 
hârtie scrisæ. Cu memoria sa prodigioasæ, el øtia însæ exact tot ce va spune, 
fiindcæ fiecare frazæ fusese cântæritæ øi fiecare cuvânt cu însemnætatea lui 
justæ, în momentul în care°l întrebuinfla. De obicei, aceastæ operaflie se 
petrecea noaptea. Titulescu iubea munca de noapte øi obiønuia sæ doarmæ 
mult dimineafla. Totuøi, niciodatæ nu l°am væzut mai strælucit øi mai 
convingætor decât în momentul în care improviza. Dupæ astfel de øedinfle 
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mi s°a întâmplat sæ vorbesc cu ziariøtii care se gæseau pe lângæ Liga Nafliu
nilor, unii din ei cu o lungæ experienflæ, øi tofli mi°au mærturisit cæ unele din 
aceste dueluri oratorice, mai ales când adversarul era demn de Titulescu, 
sunt printre cele mai strælucite lupte de idei la care asistaseræ în viafla lor.

Astfel, de la an la an, printre marile personalitæfli politice de care 
depindea opera Ligii, renumele lui Titulescu n°avea egal.

Din Ligæ n°au fæcut parte la început nici Germania, øi nici Uniunea 
Sovieticæ. În sfârøit, ele au fost admise pe un picior de egalitate cu celelalte 
mari puteri, iar reprezentanflii lor au luat parte, cum se cuvenea, la masa 
Consiliului Ligii. Titulescu, care multæ vreme îøi dæduse seama de inefica
citatea acfliunii Ligii, atâta vreme cât Germania øi Uniunea Sovieticæ erau 
departe de ea, a fost bucuros de intrarea acestora în acest for internaflional. 
El a cunoscut îndeaproape atât pe Stresemann, care reprezenta Germania, 
cât øi pe Litvinov, care reprezenta Uniunea Sovieticæ. Apariflia lui Titulescu 
în parlamentul german, cu un discurs magistral, a fost un eveniment tot 
atât de favorabil considerat de germani, ca øi de oricine, care s°a ocupat de 
el. Discursul îl cunoøteam. Dupæ obiceiul lui Titulescu, fiecare parte a lui, 
aø putea zice fiecare propoziflie, fusese încercatæ, din punct de vedere al 
efectului ce ar putea produce, asupra colaboratorilor lui øi a mea. Era, 
într°adevær, o capodoperæ de elocvenflæ øi de simfl politic, øi aøa a fost 
consideratæ øi în Germania, cu toate cæ nu s°ar putea zice cæ România în 
acea vreme se bucura de mare simpatie printre germani.

O altæ manifestare senzaflionalæ, care a avut øi ea repercuflii øi s°a 
bucurat de o unanimæ aprobare, nu numai a celor prezenfli, ci în întreaga 
presæ, a fost atacul violent la Liga Nafliunilor al lui Titulescu, chiar în 
timpul unei øedinfle a Consiliului3 la care participa, contra fasciøtilor italieni 
care, din tribunæ, vociferau calomnii øi insulte la adresa Etiopiei. Celor 
care au asistat la øedinfla la care foarte tânærul împærat al Etiopiei, cu o 
demnitate ce fæcea admiraflia tuturor, asculta insultele ce i se aduceau de 
cætre fasciøti øi emoflia plinæ de recunoøtinflæ, vizibilæ pe fafla lui, când asculta 
atacul violent, de o vehemenflæ nemaiîntâlnitæ în dezbaterile Ligii, al lui 
Titulescu, au ræmas puternic întipærite în amintirea celor care au asistat la 
acea memorabilæ øedinflæ. De altfel, în vizita sa în flara noastræ, împæratul 
Etiopiei4 a fæcut o aluzie plinæ de recunoøtinflæ la acest eveniment.
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În flaræ, Titulescu a devenit, dupæ 1930, ministrul lui Carol al II°lea, 
pe care nu°l stima øi nu°l iubea. Regele, care se temea de autoritatea de care 
dispunea Titulescu la exterior, s°a væzut silit sæ°l accepte ca ministru. Øi în 
aceastæ situaflie, Titulescu a fæcut ce a putut ca sæ°øi serveascæ flara. Intrigile 
însæ øi°au continuat jocul, la spatele lui Titulescu, aøa încât, într°o bunæ zi, 
pe când se afla în stræinætate, a aflat din ziare cæ Regele îl înlocuise cu unul 
din cei care îl linguøeau pe Carol al II°lea. Lovitura aceasta neaøteptatæ øi 
nemeritatæ a avut o influenflæ tragicæ asupra sænætæflii sale. Bolnav din ce în 
ce mai grav, el s°a retras în sudul Franflei, unde s°a stins acum 25 de ani.

G. Oprescu, N. Titulescu. Evocæri, în „Contemporanul“, nr. 11 (1 014), 18 martie 
1966, p. 10.

NOTE

1 Adunarea Societæflii Nafliunilor.
2 Robert Gilbert Vansittart of Denham (1881–1957). Diplomat britanic. A ocupat diferite 

posturi sau misiuni diplomatice la Teheran (1907); Cairo (1909); Stockholm (1915). A fæcut 
parte din delegaflia britanicæ la Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Subsecretar de stat 
permanent la Foreign Office (1930–1938). 

3 Adunarea Societæflii Nafliunilor.
4 Hailé Selassié.

George Oprescu

Prestigiu european. Titulescu la Londra, Paris øi Geneva cu 
Valéry, Herriot, Gilbert Murray

Încæ una din marile calitæfli ale lui Titulescu, alæturi de multe altele, 
era sensibilitatea sa la prietenie. În relafliile lui cu oamenii, el punea mare 
prefl pe acest sentiment øi fæcea tot ce putea ca sæ°l cultive, adicæ sæ dea celui 
cu care avea a face, dacæ era un om pe care°l prefluia, impresia cæ flinea un 
loc deosebit, nu numai în stima sa, dar, dacæ se poate, în inima sa. De 
aceea, conversafliile sale aveau totdeauna un curs în care o expresie delicatæ, 
aluziile la ceea ce miøca pe interlocutor, la evenimente trecute, o probæ de 
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afecflie personalæ, ocupau un loc important. Øi nu era niciodatæ mai bucuros 
de succesul obflinut într°o discuflie, decât atunci când în urma ei se strânsese 
legætura între el øi partenerul sæu.

Ca sæ facæ plæcere prietenilor, inventa fel de fel de lucruri, din care 
sæ se vadæ stima øi afecflia cu care°i considera. Era bucuros sæ°i aibæ musafiri 
la masæ øi, în vederea acestei mese, se interesa personal de cele mai bune 
restaurante øi de ceea ce, în acele restaurante, era considerat ca o specialitate 
renumitæ. În Paris, acest lucru era mai uøor de obflinut, fiindcæ marile 
localuri aveau o celebritate mondialæ. Mai greu era la Londra, cæci, dupæ 
cum se øtie, nu Londra flinea primul rang în domeniul culinar. Acolo 
tocmai se vedea ingeniozitatea lui în a inventa meniuri øi a oferi lucruri 
care sæ facæ plæcere unui cunoscætor øi care în acelaøi timp sæ uimeascæ pe 
musafir. Aceste mese comune erau cât se poate de frecvente, adesea 
provocate de problemele ce trebuiau rezolvate, uneori cu diplomafli øi cu 
miniøtri, alteori cu jurnaliøti cu autoritate, câteodatæ între patru ochi, în 
timpul cærora el proceda ca o sirenæ care încânta pe convorbitor. Cum se 
petrecea lucrul în realitate, în acest ultim caz, nu øtim precis, nu putem 
face decât supoziflii, dupæ povestirea pe care ne°o fæcea Titulescu în urma 
mesei. Sunt sigur însæ, cunoscându°l, cæ succesul era deplin.

Ca un exemplu într°adevær surprinzætor pentru a dovedi cæ afecflia 
era sentimentul pe care el dorea sæ°l deøtepte în intimii sæi, voi povesti 
urmætoarele: dupæ ce fæcuse o listæ a celor care intrau în aceastæ categorie, 
el comandase, la cel mai mare ceasornicar din Geneva, câteva ceasornice de 
aur, cu lanfl, aøa cum era moda în timpul tinereflii lui, cæci a purta ceasornicul 
la brafl nu°i pærea nici practic, nici convenabil, un model special, foarte 
elegant, executat din aur alb øi din aur galben, ceasornice pe care le°a 
distribuit celor de pe listæ øi din care am avut øi eu plæcerea sæ primesc 
unul. De acest episod se leagæ øi o întâmplare comicæ. Herriot, preøedintele 
Consiliului de Miniøtri francez, care se considera printre intimii lui 
Titulescu, dar care fusese uitat, i°a fæcut un scandal amical cæ nu l°a cuprins 
printre primitorii ceasornicelor, ceea ce Titulescu a corectat, comandând 
un ceasornic suplimentar pentru Herriot.

În timpul cât a reprezentat flara noastræ la Londra, s°au perindat în 
Anglia numeroase personalitæfli româneøti. Este remarcabil felul în care 
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Titulescu, dându°øi seama de susceptibilitæflile tuturor, lua mæsuri ca ei sæ 
nu se simtæ cât de puflin tratafli altfel, decât cei mai remarcabili englezi, în 
relafliile lor zilnice cu personalul hotelului. El øtia, de pildæ, cæ în hotelurile 
englezeøti existæ o deosebire chiar între cele foarte bune, în care, în fiecare 
cameræ se gæseau zilnic douæ prosoape: unul pentru baie øi altul pentru 
mâini, øi foarte pufline alte hoteluri, cu camere nu tocmai numeroase, 
considerate în genere superioare chiar celor de care tofli øtiau cæ sunt foarte 
bune, øi acolo gæzduia el pe români. În acele hoteluri, pe lângæ o cameræ 
sau un apartament, în care te puteai crede acasæ, obiceiul era ca sæ se lase la 
dispoziflia clientului, în odaia de baie, nu douæ prosoape, ci øapte°opt, 
pentru ca de fiecare datæ sæ ai la îndemânæ un prosop care nu mai fusese 
întrebuinflat. Cunoscând acest obicei – vorbesc de acum 30 de ani, când 
Titulescu era ministru la Londra, cæci acum nu mai øtiu ce va fi acolo – øi 
temându°se ca personalul de serviciu, considerând pe români mai puflin 
importanfli øi sensibili la confort decât lorzii englezi care de obicei descindeau 
în acele hoteluri, punea sæ inspecteze, øi uneori inspecta singur, dacæ 
numærul øervetelor era cel obiønuit. Tot aøa, în ce priveøte dejunul de dimi
neaflæ, care în aceste hoteluri de prim rang se compunea din nenumærate 
varietæfli, din care clientul alegea ce dorea. Øi cu privire la acest lucru, el 
avea grijæ sæ dea indicaflii ca ceea ce se prezenta românilor sæ fie cât se poate 
de variat øi de bogat. S°ar putea zice: iatæ niøte detalii niflel triviale. Se 
poate. Ele însæ aratæ cæ Titulescu, cu toate ræspunderile ce°i reveneau, când 
cineva din flaræ era cu o misiune oarecare în Anglia, gæsea timp øi se preocupa 
ca acele persoane, reprezentând flara, sæ fie tratate cum ar fi fost tratafli 
reprezentanflii unor Mari Puteri. Øi mi°aduc aminte de mirarea unui mi
nistru de Finanfle, care avea nevoie sæ vadæ pe guvernatorul Bæncii Angliei, 
când, la o simplæ chemare la telefon din partea lui Titulescu, guvernatorul 
l°a primit imediat øi în chipul cel mai amical, atât de mare era în Londra 
prestigiul lui Titulescu.

Nu mæ pot împiedica sæ citez o altæ întâmplare, între acelaøi ministru 
de Finanfle1, cunoscut ca omul economiilor mærunte, øi Titulescu, ca cel al 
avantajelor unei viziuni financiare de lungæ duratæ. Titulescu convinsese 
pe acel ministru cæ ar fi bine, în vederea vizitelor ce era obligat sæ facæ la 
Londra, sæ schimbe în viitor croitorul øi hainele sale din Bucureøti cu altele, 
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confecflionate la Londra. Într°o zi, s°au dus împreunæ la un mare magazin, 
pentru ca ministrul sæ°øi cumpere un palton de iarnæ. I s°a oferit unul, sæ 
zicem, de 15 lire sterline øi altul de 25, egale ca croialæ, diferite însæ ca 
øtofæ. Titulescu înclina pentru cel de 25; ministrul, evident, l°a cumpærat 
totuøi pe cel de 15, cu toate cæ Titulescu l°a prevenit cæ va regreta mai 
târziu. Øi, într°adevær, dupæ un an, ministrul întors la Londra a reproøat lui 
Titulescu cæ „englezii lui sunt niøte øarlatani“, fiindcæ paltonul începuse sæ 
se strice. La care Titulescu a ræspuns: „Aici se vede, domnule ministru, 
toatæ diferenfla dintre politica dumitale financiaræ øi a mea. Dumneata, ca 
sæ câøtigi 10 lire, ai pierdut acum 15. Dacæ dædeai 25 de lire, ai fi câøtigat 
acum cele 15 lire“.

Din grija de felul cum erau gæzduifli cei de care avea obligaflia sæ se 
ocupe, a ieøit o legendæ, pe care au ræspândit°o în flaræ detractorii lui: cæ la 
Geneva, Titulescu însuøi avea nevoie sæ ocupe la Hotelul des Bergues, 
unde trægea de obicei, un întreg etaj, pentru ca alæturi de el sæ nu se 
gæseascæ nimeni care sæ°l turbure sau care ar fi putut observa miøcærile lui, 
cine øtie în ce scop. Atâflia ani cât am fost împreunæ la Geneva, pot sæ 
mærturisesc cæ apartamentul lui era modest øi cæ se compunea exact din 
patru camere: douæ de dormit, pentru el øi doamna Titulescu, o salæ de 
aøteptare øi o cameræ în care primea pe cei care doreau sæ°i vorbeascæ, în 
care foarte adesea mânca, mai ales seara, îndeosebi când avea la masæ câte 
un musafir sau doi.

Un om care avea obligaflia sæ convingæ, ca orice diplomat în misiune, 
se cuvine sæ fie øi puflin actor. Cu instinctul lui psihologic atât de ascuflit øi 
cu marea experienflæ de oameni pe care o avea, el uza uneori de acest 
instinct. Îmi aduc aminte de un exemplu cu adeværat senzaflional, dar foarte 
demonstrativ. Într°una din sesiunile Consiliului Ligii, în care era în discuflie 
o chestiune importantæ pentru flara noastræ øi care nu se putuse sfârøi într°o 
singuræ øedinflæ, ci revenise succesiv, ceea ce era cu totul neplæcut pentru 
membrii Consiliului, el aflase cæ s°ar pregæti un proiect de rezoluflie, care 
sæ punæ capæt disputei, dar care nu ne°ar fi convenit. Proiectul ajunsese 
chiar în biroul secretarului general. Important era ca el sæ nu vinæ în fafla 
Consiliului. În ziua aceea, mæ gæseam în biroul meu, când aud un zgomot 
neobiønuit, pe funcflionari deschizând uøa ca sæ vadæ ce se întâmplæ, øi 
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vocea stridentæ a lui Titulescu, care urca scara cea mare øi se îndrepta cætre 
biroul secretarului general, vociferând cuvinte de indignare. Era ceva atât 
de neobiønuit în atmosfera Ligii, încât tofli am ræmas stupefiafli. Tot 
vociferând, Titulescu intræ la secretarul general care, evident, detesta astfel 
de scene, iar rezultatul a fost, dupæ o conversaflie explicativæ, cæ rezoluflia 
care se proiectase n°a mai fost redactatæ. La o intrigæ de culise, pregætitæ 
færæ øtirea secretarului general, Titulescu ræspunsese cu o comedie bine 
regizatæ, care omorâse intriga.

Fæcând parte din acelaøi fenomen psihologic, Titulescu avea obi
ceiurile lui când participa la comisiuni. Destul de des, el venea cu întârziere. 
Acest defect, când intenflionat, când natural, era øi cel pentru care Regele 
Carol, care n°avea regal în el, alæturi de atâtea pæcate, decât pretenflia cæ 
Regele nu poate fi læsat sæ aøtepte, nu°l putea ierta pe Titulescu care, de 
multe ori invitat la masæ, se prezentase cu întârziere. Când era însæ vorba 
de o øedinflæ, altul era scopul lui Titulescu întârziind, decât cel de a aræta 
cuiva cæ nu meritæ sæ fie tratat ca un rege. El apærea deci dupæ ce alfli 
membri ai întrunirii discutaseræ un oarecare timp øi îøi încercaseræ pozifliile, 
erau chiar obosifli øi bucuroøi sæ se termine øedinfla. Titulescu aducea, exact 
la momentul oportun, o energie proaspætæ, o minte claræ øi odihnitæ øi o 
soluflie care împæca pe tofli cei care nu putuseræ sæ se înfleleagæ. E deci clar 
pentru mine cæ, dacæ e sæ°l comparæm cu diplomafli vestifli, Titulescu era 
mai degrabæ de genul lui Talleyrand, îøi avea ca acesta subtilitæflile lui, avea 
aerul sæ se acomodeze, ræmânând totuøi solid pe punctul sæu de vedere, 
decât de cel al unui Metternich2 sau Bismarck, rigizi în opinii øi uzând la 
nevoie de maniera forte.

Aceasta nu însemna cæ energia era raræ în intervenfliile lui Titulescu. 
Nu l°am væzut niciodatæ mai vehement, mai irezistibil, decât atunci când 
o chestiune importantæ ne privea direct, øi el îøi luase sarcina de a prezenta, 
mai ales în fafla unui adversar de temut, øi mai teribil, decât în faimoasa 
øedinflæ, când o ceatæ de fasciøti italieni vociferau calomnii øi insulte contra 
Negusului Abisiniei. Aceste forme proteice ale personalitæflii sale, care°i 
permiteau sæ se conformeze exact øi efectiv împrejurærilor, constituiau încæ 
o mare calitate a talentului lui Titulescu, cæruia el datora multe din marile 
succese ale carierii sale, øi prietenia sinceræ øi efectivæ pe care în flaræ i°au 
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acordat°o chiar unii membri mai cinstifli ai partidelor de opoziflie, martori 
la acfliunile lui patriotice.

Din Ligæ n°au fæcut parte la început nici Germania øi nici Uniunea 
Sovieticæ. În sfârøit, ele au fost admise pe un picior de egalitate cu celelalte 
Mari Puteri, iar reprezentanflii lor au luat parte, cum se cuvenea, la masa 
Consiliului Ligii. Titulescu, care multæ vreme îøi dæduse seama de inefica
citatea acfliunii Ligii, atâta vreme cât Germania øi Uniunea Sovieticæ erau 
departe de ea, a fost bucuros de intrarea acestora în viafla internaflionalæ. 
O cunoøtinflæ de aproape cu Stresemann, care reprezenta Germania, øi cu 
Litvinov, care reprezenta Uniunea Sovieticæ, øi o colaborare cu aceøtia a 
dus la o simpatie între ei, care s°a tradus prin douæ evenimente cu adeværat 
senzaflionale. Unul a fost invitaflia fæcutæ de Stresemann lui Titulescu de a 
vorbi în Parlamentul german3 despre situaflia politicæ internaflionalæ, celælalt 
în conversaflii, cu franchefle øi cu dorinfla de a ajunge la un rezultat pozitiv, 
între Litvinov øi Titulescu, asupra tuturor chestiunilor pendinte între 
marea Uniune Sovieticæ øi Regatul României. Apariflia lui Titulescu în 
parlamentul german, cu un discurs magistral, a fost un eveniment tot atât 
de favorabil considerat de germani, ca øi de oricine, care s°a ocupat de el. 
Discursul îl cunoaøtem. Dupæ obiceiul lui Titulescu, fiecare parte a lui, aø 
putea zice fiecare propoziflie, fusese încercatæ, din punct de vedere al 
efectului ce ar putea produce, asupra colaboratorilor lui øi a mea. Era 
într°adevær o capodoperæ de elocvenflæ øi de simfl politic, øi aøa a fost 
consideratæ øi în Germania, cu toate cæ nu s°ar putea zice cæ România în 
acea vreme se bucura de mare simpatie printre germani.

Ultima manifestare senzaflionalæ, care a avut øi ea repercuflii øi s°a 
bucurat de o unanimæ aprobare, nu numai a celor prezenfli, ci în întreaga 
presæ, a fost atacul violent la Liga Nafliunilor, al lui Titulescu, chiar în 
timpul unei øedinfle a Consiliului la care participa, contra ziariøtilor italieni 
care, din tribunæ, vociferau calomnii øi insulte la adresa Abisiniei, pe care 
l°am amintit anterior. Cei care au asistat la øedinfla la care foarte tânærul 
împærat al Abisiniei, cu o demnitate ce fæcea admiraflia tuturor, înfrunta 
insultele ce i se aduceau de cætre italienii fasciøti, nu vor uita emoflia plinæ 
de recunoøtinflæ, vizibilæ pe fafla lui, când asculta atacul violent, de o 
vehemenflæ nemaiîntâlnitæ în dezbaterile Ligii, al lui Titulescu. De altfel, în 
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vizita sa în flara noastræ, împæratul Abisiniei a evocat4 cu gratitudine 
sprijinul primit din partea marelui nostru diplomat.

Dupæ întoarcerea în flaræ a lui Carol al II°lea, Titulescu ræmæsese, 
pentru un timp, færæ o însærcinare oficialæ. Cunoscând dragostea lui øi 
interesul pentru activitatea Ligii, date fiind øi simpatiile pentru el ale celor 
mai mulfli dintre membrii Consiliului, ivindu°se un important post vacant, 
cel de membru în Comisia Internaflionalæ de Cooperaflie Intelectualæ, el 
este numit membru al acestei comisiuni. Acceptæ. Aceasta se întâmpla în 
1930, când eram încæ secretar al Comisiunii. Natural, m°am bucurat de 
acea numire øi înainte de prima sesiune la care el avea sæ participe, l°am pus 
în curent cu opera ce se îndeplinise øi l°am informat asupra chestiunilor la 
ordinea zilei. Eram foarte curios sæ væd reacfliile celorlalfli membri faflæ de 
el, celebru, cu o reputaflie mondialæ, dar în alte domenii decât cele care 
interesau îndeosebi pe membrii Comisiunii. În acelaøi timp, eram neræb
dætor sæ væd cum se va comporta øi în mijlocul atâtor celebritæfli din 
domeniul øtiinflei, literelor øi artei. A fost salutat de preøedinte, ca nou 
venit, de marele elenist Gilbert Murray5. A ræspuns prin câteva cuvinte, 
într°un ton modest øi rezervat, care l°a fæcut imediat simpatic celorlalfli. Ca 
oameni politici, în comisie se mai gæsiseræ uneori câfliva membri, dar aceøtia 
erau exclusiv francezi, adicæ dintre cei care øi ca formaflie spiritualæ, øi ca 
tendinfle generale, se potriveau cu Titulescu. În acel an, membru al Comisiei 
era tocmai prietenul sæu Herriot.

Dupæ cuvântul de mulflumire, tot timpul sesiunii el n°a mai luat 
cuvântul. S°a întreflinut însæ, în timpul pauzelor, øi atunci când Comisia se 
gæsea adunatæ la o masæ, cu unul sau altul dintre membri, øi simfleam bine 
cæ ceea ce spunea, forma expresiilor, delicateflea sentimentului øi modestia 
pentru un om atât de cunoscut øi de celebrat de presæ, fæceau cea mai bunæ 
impresie.

Dintre persoanele cu care avusese conversaflii, cel pe care îl consi
deram ca mai potrivit sæ°øi spunæ pærerea era Paul Valéry, cu care de altfel 
aveam øi cele mai amicale relaflii, adicæ exact cele care mæ îndreptæfleau sæ°i 
pun anume chestiuni. Nu cunoscuse mai înainte pe Titulescu. „Ce impresie 
v°a fæcut noul venit, compatriotul meu?“, l°am întrebat pe Paul Valéry. 
„Excelentæ, aøa cum mæ aøteptam“, øi pornind de la aceastæ întrebare, 
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Valéry mi°a fæcut o declaraflie pe care nu mi°o mai aduc exact aminte 
cuvânt cu cuvânt, dar care avea cam sensul urmætor: ciudafli oameni mai 
suntefli voi, românii; o nafliune micæ, dar care totuøi, judecând dupæ cei 
pe care°i cunosc, foarte bine dotatæ. Iatæ pe Titulescu, glorios reprezen
tant în politicæ. Alæturi de el, contesa de Noailles6 (deøi øtiam cæ Valéry nu 
o admiræ færæ rezerve ca poetæ), domniøoara Væcærescu, Matila Ghyka7, 
cu a sa „Secfliune de aur“, cæruia i°am acordat o prefaflæ, Pius Servian 
Coculescu8, cæruia de asemeni i°am acordat o prefaflæ, care fiecare în felul 
lui mi°a provocat admiraflia. Aceastæ pærere din partea unui om care°øi 
mæsura foarte mult cuvintele, cred cæ va face o bunæ impresie asupra 
cititorilor români.

G. Oprescu, Prestigiu european. Titulescu la Londra, Paris øi Geneva cu Valéry, 
Herriot, Gilbert Murray, în „Secolul 20“, nr. 3, 1966, pp. 107–113.

NOTE

1 Vintilæ I.C. Brætianu.
2 Klemens Wenzel Lothar Nepomuk Metternich, prinfl (din 1813 conte) von 

Metternich°Wineburg (1773–1859). Om de stat austriac. Ministru de Externe (1809–1848) øi 
cancelar (1821–1848). A avut un rol decisiv în Congresul de la Viena (1814–1815) øi în 
constituirea Sfintei Alianfle (1815). A devenit unul dintre arbitrii principali ai Europei. Adversar 
înverøunat al misiunilor revoluflionare øi de miøcare naflionalæ. 

3 La 6 mai 1929, Nicolae Titulescu rosteøte în Reichstag conferinfla Dinamica pæcii.
4 La 26 septembrie 1964.
5 George Gilbert (Aimé) Murray (1866–1957). Elenist britanic. Profesor la Glasgow Uni

versity (1889) øi la Oxford University (1908–1936). Preøedintele Comisiei de Cooperare 
Intelectualæ Internaflionalæ. 

6 Anne°Elisabeth de Brancovan, contesæ Mathieu de Noailles (1876–1933). Scriitoare francezæ 
de limbæ românæ. Membræ de onoare a Academiei Române (iunie 1925). Membræ a Academiei 
regale de Limbæ øi Literaturæ din Belgia. 

7 Matila Costiescu Ghika (Ghyka) (1881–1965). Matematician, estetician øi român. Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Oslo (17 iunie 1932–28 iunie 1933); Stockholm 
(1 iunie 1932–1 iulie 1933); Copenhaga (17 iunie 1932–28 iunie 1933). Pus în retragere la 
1 ianuarie 1939. 

8 Pius Servian Coculescu (1903–1959). Poet, estetician, filosof român. Stabilit în Franfla. 
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Mihail Orleanu

„Nu am aprobat politica D°Sale“

[…] N°am avut nimic cu dl Titulescu, dar nu am aprobat politica 
D°Sale, care nu a fost o politicæ româneascæ, cæci nu a fost în interesul flærii 
noastre. […]

Senatul, sesiunea ordinaræ 1936–1937, øedinfla de vineri, 12 februarie 1937, 
în „Mo nitorul Oficial“, partea a III°a, Dezbaterile parlamentare, nr. 28, pp. 
1 385–1 394. 

André Lefèvre d’Ormesson

„Franfla… va aplauda noul succes al marelui diplomat care este 
d. Titulescu“

Acordurile care au fost semnate la Geneva øi care restabilesc 
relafliunile diplomatice între România øi URSS constituie un fapt de o 
capitalæ importanflæ nu numai pentru cele douæ flæri interesate direct, dar 
pentru tofli amicii pæcii în Europa.

Franfla se va bucura cu siguranflæ de încheierea intervenitæ pentru 
cel mai mare bine al relafliunilor internaflionale. Franfla e fericitæ de a vedea 
guvernul român semnând actul solemn de la Geneva øi va aplauda noul 
succes al marelui diplomat care este d. Titulescu.

Restabilind raporturile normale între ele, România øi Rusia fac 
dovada dorinflei lor de a întæri raporturile internaflionale øi sentimentele 
politicii de pace care sunt la baza oricærei acfliuni europene.

Cauza securitæflii, care a fost acum, de curând, atât de nobil dez
voltatæ øi susflinutæ la Geneva de d. Barthou, cât øi raporturile de încredere 
între Franfla øi puterile amice øi aliate, Anglia øi Mica Înflelegere nu vor avea 
decât de câøtigat de pe urma semnærii acestui nou acord destinat sæ 
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restabileascæ relafliuni amicale între nafliuni vecine, cum sunt România øi 
Rusia Sovieticæ.

Lefèvre d’Ormesson, Despre succesul dlui Titulescu, în Paul Rædulescu, I. Adamescu, 
Modest omagiu marelui român, omul pæcii, Nicolae Titulescu, Tiparul Românesc, 
[Bucureøti, 1934], p. 21.

André Lefèvre d’Ormesson

„Am dus cot la cot aceeaøi bunæ øi loialæ luptæ cu vederi de 
«buni europeni»“

Pentru domnul ministru al Afacerilor Stræine nu voi surprinde pe 
nimeni proclamând cât de solidæ este prietenia noastræ; în ziua sosirii mele 
la Bucureøti am gæsit la fidelul sæu „alter ego“ Savel Rædulescu acea primire 
încrezætoare, amicalæ øi simpaticæ, care a fæcut din noi o pereche de prie
teni – o declar cu voce tare, exprimându°i toatæ recunoøtinfla mea. Câteva 
sæptæmâni dupæ aceea, d. Titulescu se întoarce din stræinætate. La a doua 
sau la a treia mea vizitæ îmi amintesc cæ v°am spus: „Cât este de agreabil sæ 
lucreze cineva cu un om atât de inteligent ca Domnia Voastræ“. Dupæ trei 
ani, am ræmas cu aceeaøi pærere.

Desigur, ministrul Franflei a gæsit totdeauna øi va gæsi færæ îndoialæ 
primirea cea mai binevoitoare la Ministerul de Afaceri Stræine al României. 
Dar relafliunile între Titulescu øi d’Ormesson deveniseræ atât de personale, 
atât de comprehensive, atât de cordiale, atât de afectuoase, încât mæ 
întrebam adesea dacæ noi eram reprezentanflii a douæ mari nafliuni care 
discutau interesele lor mutuale sau dacæ nu eram cumva øi unul øi altul 
franco°români, neavând amândoi decât aceeaøi patrie.

Fiindcæ, trebuie s°o spun, aveam – øi dumneavoastræ øi eu – aceleaøi 
aspirafliuni: aceeaøi dorinflæ de a menfline øi de a fortifica pacea în Europa 
pe baza Societæflii Nafliunilor, acelaøi devotament faflæ de cele douæ flæri ale 
noastre, aceeaøi mândrie de „a servi“, aceeaøi dorinflæ de progres øi de 
umanitate, aceeaøi încredere în spiritualitatea øi nobleflea vieflii.
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Din tot sufletul am lucrat la Bucureøti cu lealitate, cu ardoare, cu 
convingere, la a menfline între România øi Franfla intimitatea absolutæ care 
le uneøte, aspirând totdeauna la a dezvolta, pe planul pæcii øi al securitæflii 
colective, forfla eternæ a fiecærei nafliuni.

În aceastæ operæ v°am gæsit totdeauna alæturi de mine, scumpe 
ministru. Îfli mulflumesc profund. Øi sunt deosebit de fericit de a fi asistat, 
la sfârøitul misiunii mele la Bucureøti, la acele frumoase serbæri, în care 
Mica Înflelegere amicæ a pæcii øi amicæ a Franflei øi°a vædit forfla, activitatea, 
unitatea de vederi øi vitalitatea ei.

Din prima pânæ în ultima zi am dus cot la cot aceeaøi bunæ øi loialæ 
luptæ cu vederi de „buni europeni“. Mâine, când voi pluti spre vastul nou 
continent, mâine, într°una din cele mai frumoase priveliøti ale lumii care 
este marele oraø Rio de Janeiro, gândul meu se va întoarce adesea spre 
România.

Gândul meu se [va] duce mai ales spre dumneavoastræ, scumpe 
amic Titulescu, a cærui subtilæ inteligenflæ o admir, a cærui inimæ ardentæ o 
apreciez, ale cærui mærefle calitæfli le iubesc.

Lefèvre d’Ormesson, Discurs rostit la dineul oficial oferit de cætre Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, cu ocazia încheierii misiunii în România a trimisului 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Franflei, Bucureøti, 15 iunie 1936, în 
„Universul“, 17 iunie 1936.

Jean Lefèvre d’Ormesson

„Inamic tot atât de feroce al tiraniei comuniste ca øi al tiraniei 
naflional°socialiste“

Între cele douæ ræzboaie mondiale, în ajunul celui de°al doilea, doi 
mari oameni de stat, ale cæror nume pæreau a se afla în simetrie, au ilustrat 
România: Gheorghe Tætærescu øi Nicolae Titulescu. Puternic, masiv, solid, 
un pic aspru, unul pærea sæ reprezinte vechile tradiflii interne ale României. 
Firav, strælucitor, mobil, având o figuræ întrucâtva asiaticæ, celælalt încarna, 
pe culoarele Societæflii Nafliunilor, gloria externæ a României.
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Drama României era înainte de toate geograficæ. La Sud, turcii øi 
Imperiul otoman. La Nord øi la Est, slavii øi Imperiul rus. La Vest, germanii 
øi Imperiul german. 

Ataøat liberalismului øi democrafliei, cærora le°a fost unul dintre 
pionieri în aceastæ Europæ de Est, agitatæ øi în curând crucificatæ, Titulescu 
a înfleles foarte repede cæ el trebuia sæ abordeze în ordine pericolele. Înainte 
de Churchill însuøi, el avea sæ facæ aceeaøi alegere ca øi cel mai mare dintre 
englezi de la Disraeli încoace: inamic tot atât de feroce al tiraniei comuniste 
ca øi al tiraniei naflional°socialiste, el s°a sprijinit pe Rusia pentru a combate 
fascismul în plinæ ascensiune.

Titulescu este, mai mult ca oricine, un pionier øi un precursor. 
Timp îndelungat, ideile sale au pærut sæ fie învinse de furtunile unei istorii 
implacabile care se simfleau din toate pærflile. Astæzi, acest învins are aura 
unui profet. Este o onoare øi o mare bucurie pentru mine sæ pot fi asociat 
comemorærii unui mare român care a fost un mare european.

Pentru rafliuni familiale, la umbra lui Titulescu am învæflat sæ pro
nunfl cuvintele Træiascæ România! Ele îmi sunt la fel de dragi ca øi Træiascæ 
libertatea øi democraflia.

Jean d’Ormesson, Mesaj (fr.) transmis Sesiunii øtiinflifice comemorative Nicolae 
Titulescu, Ateneul Român, Bucureøti, 16 martie 1991; apud Académie Roumaine, 
Ministère des Afaires Étrangères, Fondation Européenne Titulescu, Nicolae 
Titulescu, précurseur de l’unité européenne, sous la rédaction de Marin Aiftincæ, 
Editura Academiei Române, Bucureøti, 1993, pp. 23–24.

Jean Lefèvre d’Ormesson

„Nicolae Titulescu nu a fost numai un prieten al Franflei“

Tatæl meu, care a reprezentat Franfla în România, din 1933 în 1936, 
era un mare prieten øi un mare admirator al lui Nicolae Titulescu.

Admiraflia pentru acest mare om este ereditaræ în familia mea.
Nicolae Titulescu nu a fost numai un prieten al Franflei øi, cu acest 

titlu, tofli francezii îi datoreazæ gratitudine øi ataøament. El era, de asemenea, 
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un precursor. Prin acfliunea sa internaflionalæ, prin rolul sæu decisiv la 
Societatea Nafliunilor, el este unul din fondatorii sistemului Nafliunilor 
Unite. Tofli cei care cred în democraflie øi în organizarea internaflionalæ a 
pæcii trebuie sæ celebreze memoria sa.

Scrisoare (fr.), [færæ loc, færæ datæ], Jean d’Ormesson cætre [Ion C. Grecescu], la 
Bucureøti, apud Ion Grecescu, Vasile Popa, Gândirea juridico°diplomaticæ a lui 
Nicolae Titulescu, Concernul Presa, Chiøinæu, 1997, hors texte.

Wladimir Lefèvre d’Ormesson

„Era unul dintre oamenii de stat cei mai importanfli ai Europei“

Fratele meu mai mare, care a pæræsit aceastæ lume în urmæ cu nouæ 
ani, a avut aproape zi de zi onoarea de a reprezenta Franfla în România 
între anii 1932–1936. Cu câtæ dragoste, dacæ ar mai fi træit, i°ar fi adus 
astæzi memoriei marelui Nicolae Titulescu omagiul pe care îl meritæ. Prin 
funcfliile pe care le exercita, fratele meu a fost în situaflia de a aprecia 
eminentele calitæfli ale acestui om de stat. Îl lega de el o prietenie foarte 
strânsæ. Este o datorie øi pentru mine de a evoca sentimentele pe care fratele 
meu le avea pentru el. L°am cunoscut eu însumi foarte bine pe Nicolae 
Titulescu; l°am întâlnit adesea la Paris, unde avea frecvente øederi øi unde 
silueta sa înaltæ øi suplæ era foarte popularæ. L°am întâlnit, de asemenea, la 
Geneva cu ocazia sesiunilor Societæflii Nafliunilor. Pot spune cæ urmæream 
pe atunci, zi de zi, peripefliile politicii internaflionale, întrucât scriam, în 
fiecare dimineaflæ, editorialul ziarului „Le Figaro“. Am putut astfel sæ apre
ciez locul considerabil pe care îl deflinea Titulescu în cadrul politicii inter
naflionale. Împreunæ cu Beneš, el era sufletul acestei Mici Înflelegeri atât de 
activ legatæ de Franfla, care juca un rol capital pe scena internaflionalæ.

Vasta øi fertila sa inteligenflæ, cunoaøterea problemelor, luciditatea 
sa, curajul sæu, calitæflile sale depæøeau, dacæ pot spune aøa, funcfliile pe care 
le ocupa. El nu era doar øeful ascultat al diplomafliei române; el era unul 
dintre oamenii de stat cei mai importanfli ai Europei – øi Europa încæ juca 
atunci un rol preponderent pe glob.
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Nicolae Titulescu a murit atunci când eforturile de înflelepciune 
cærora îøi consacrase viafla se gæseau întrucâtva ridiculizate de necruflætoarea 
Nemesis1. Øi dacæ n°ar fi dispærut prea devreme pentru a asista la præbuøirea 
naflional°socialismului, ar fi avut cel puflin satisfacflia de a constata astæzi cæ, 
dupæ atâtea inutile încercæri øi distrugeri absurde, într°o Europæ care se 
regæseøte øi se uneøte în dorinfla de pace, prietenia franco°românæ pe care, 
din fericire, nimeni nu o va putea suprima, îøi redobândeøte toatæ lumina, 
cældura øi valoarea sa.

Wladimir d’Ormesson, Intervenflie în emisiunea specialæ dedicatæ de postul de 
radio „France Culture“ lui Nicolae Titulescu cu ocazia comemorærii a 25 de ani de 
la moartea omului politic øi diplomatului român, 17 martie 1966.

NOTE

1 Nemesis. În mitologia greacæ – zeiflæ primordialæ, fiicæ a lui Nyx (Noaptea), personificând 
ræzbunarea øi justiflia divinæ, vegheazæ asupra echilibrului øi ordinii din Univers, pedepseøte 
excesele. 

Wladimir Lefèvre d’Ormesson

„Strâns legat de interesele flærii sale, aøa cum este legatæ iedera 
de arbore“

Situaflia pe care o ocupa Titulescu, autoritatea de care se bucura, 
reputaflia pe care øi°o dobândise, inteligenfla sa, resursele sale, uimitoarea 
vivacitate a spiritului sæu, acel amestec de fermitate øi de suplefle care îl 
caracterizau, totul fæcea din el un om politic de clasæ internaflionalæ – øi de 
cea mai înaltæ clasæ. Strâns legat de interesele flærii sale, aøa cum este legatæ 
iedera de arbore, prestigiul lui depæøea cu mult frontierele României. Se 
poate spune cæ Titulescu a fost unul din marii oameni politici ai acelor 
timpuri. L°am cunoscut foarte bine øi l°am admirat întotdeauna.

Apogeul politicii care a unit statele Micii Înflelegeri øi Franfla se 
situeazæ în 1934, atunci când Louis Barthou era ministrul nostru de 
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Externe. În aceastæ calitate, el a øi venit în vizitæ oficialæ la Bucureøti. Louis 
Barthou, care dæduse politicii franceze un remarcabil dinamism, a cæzut, 
din nefericire, alæturi de Regele Alexandru al Iugoslaviei, în îngrozitorul 
atentat de la Marsilia… Datæ fatalæ pentru întreaga Europæ. Începând din 
acel moment, încet, inexorabil, situaflia s°a degradat. O acumulare de 
greøeli ne°a fæcut sæ cædem din nou, la 20 de ani dupæ o catastrofæ, într°o 
nouæ catastrofæ øi mai înspæimântætoare decât prima. Øi totuøi, ea era 
previzibilæ… Nu mulfli au denunflat mai bine øi mai stæruitor ca Nicolae 
Titulescu erorile comise, avertizând despre pericolul care ameninfla… Øtiu 
oare popoarele sæ tragæ o învæflæturæ din dramele prin care au trecut?

Wladimir d’Ormesson, Afinitæfli, în „Lumea“, an VI, nr. 19 (236), 30 aprilie 1968, 
p. 10.

Mihail Semionovici Ostrovski

„Uræri pentru o restabilire promptæ øi completæ“

Primifli, dle ministru øi scumpe amic, sincerele mele uræri pentru o 
restabilire promptæ øi completæ. Sunt sigur cæ sentimentele mele sunt 
împærtæøite de tofli acei cærora le este scumpæ ideea de pace mondialæ øi 
colaborare amicalæ între popoare.

Telegramæ, [18 septembrie 1936], Mihail Semionovici Ostrovski, ministru al URSS 
la Bucureøti, cætre Nicolae Titulescu, în „Universul“, 20 septembrie 1936.

Mihail Semionovici Ostrovski

„Un om mult prea mare pentru România“

În ce constæ deosebirea fundamentalæ dintre Titulescu øi oricare alt 
ministru de Externe care ar veni în locul lui? Este una esenflialæ: Titulescu 
avea o autoritate politicæ internaflionalæ, general recunoscutæ, destul de 
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mare în Europa, pentru ca, fiind ministrul Afacerilor Externe, al unei flæri 
mici – România – , sæ aibæ, în primul rând, posibilitatea øi sæ i se recunoascæ 
dreptul de a avea o concepflie politicæ proprie, în al doilea rând, sæ inspire 
øi sæ impunæ linia sa øi Franflei øi Angliei øi, în sfârøit, în al treilea rând, 
chiar dacæ nu i°a reuøit întotdeauna, totuøi el øi°a promovat independent 
linia sa (solicitarea lui de a include în pactul nostru o referire la Franfla nu 
schimbæ absolut nimic în acest sens). Este adeværat cæ, pentru aceasta, el 
s°a folosit de metode care°i erau specifice, izvorâte din ambianfla øi tradifliile 
româneøti: øantajul, învæluirea în mister a acfliunilor sale, politica faptului 
împlinit etc. etc. Cunoaøtefli cæ unul dintre „motivele“ debarcærii lui 
Titulescu din Cabinet a fost acela cæ „Titulescu este un om foarte mare øi 
un om mult prea mare pentru România“ (Tætærescu, Inculefl øi mulfli alflii).

Scrisoare, [Bucureøti], 29 octombrie 1936, Mihail Semionovici Ostrovski, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al URSS la Bucureøti, cætre Nikolai 
Nikolaevici Krestinski, adjunct al comisarului poporului pentru Afacerile Stræine 
al URSS, AVP RF, fond 05, opis 16, mapa 121, dosar 98; cf. øi Dumitru Preda, 
Vitalie Væratic, Relaflii româno°sovietice. 1934–1940. Valsul diplomatic în jurul 
Basarabiei, în „Magazin Istoric“, serie nouæ, an XXXIV, nr. 8 (413), august 2001, 
pp. 81–82.

Mihail Semionovici Ostrovski

„Procesul de înræutæflire a relafliilor, început odatæ cu plecarea 
lui Titulescu“

[Bucureøti], 29 iulie 1937

La 29 iulie, la 6,00 dimineafla, am plecat cu maøina la Poiana, la 
moøia lui Tætærescu, unde am ajuns la orele 2,00 exact la dejun. La masæ 
am început discuflia, care a continuat, færæ nicio clipæ de rægaz, circa øapte 
ore, când în casæ, când în grædinæ, când în podgoria din preajma casei.

Discuflia a început cu examinarea situafliei interne øi cu apropiata 
schimbare de Cabinet. Tætærescu afirmæ cæ a încercat sæ°l convingæ pe Rege 
sæ nu°i reînnoiascæ mandatul pentru formarea unui guvern øi, dacæ Regele 
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va reînnoi aceastæ propunere, el o va respinge cu fermitate. El are nevoie, 
spune Tætærescu, de 8–10 luni ca sæ fie liber de la guvernarea statului, 
pentru a pune ordine în treburile de partid øi pentru a solufliona problema 
conducerii, dupæ care va putea din nou sæ „se punæ la dispoziflia Maiestæflii 
Sale“. El nu numai cæ este convins de reîntoarcerea lui la putere într°un 
viitor apropiat, dar dæ asiguræri cæ øi din opoziflie va influenfla politica flærii. 
„Istoria României – spune Tætærescu – cunoaøte douæ ministeriate lungi – 
ambele liberale, sub conducerea lui Brætianu; ministeriatul Tætærescu este 
cel de°al treilea.“ În privinfla succesorilor, Tætærescu spune aproximativ 
acelaøi lucru ca øi Inculefl øi Pop, ministrul Comerflului, cu deosebirea cæ el 
respinge informafliile cæ, la sugestia actualului Cabinet, Regele i°a pus 
condiflia lui Mihalache sæ°l invite pe Vaida. Tætærescu nu neagæ, însæ, cæ o 
astfel de combinaflie ar facilita venirea la putere a flæræniøtilor. El acordæ 
viitorului Cabinet cel mult un an de activitate, dupæ care el va forma un 
nou Cabinet. Apoi a trecut la convorbirile mele cu Antonescu øi cu Inculefl. 
A început cu faptul cæ noi (URSS, Franfla øi poate chiar Cehoslovacia) 
trebuie sæ°l uitæm pe Titulescu. Un regat cu o populaflie de 20 de milioane 
de oameni nu poate admite ca încrederea internaflionalæ faflæ de el sæ 
depindæ de un singur om. Apoi s°a referit la faptul cæ nu s°a schimbat 
nimic în cursul de politicæ externæ: n°a apærut øi n°a dispærut nicio alianflæ 
nouæ. Italienii au propus reînnoirea alianflei de prietenie din 1926, începând 
cu luna octombrie a anului trecut; guvernul român i°a refuzat, deøi România 
nu are niciun fel de divergenfle cu Italia. Germania a fæcut øi face øi astæzi 
României cele mai ademenitoare propuneri la capitolul înzestrærii armatei. 
El, Tætærescu, se opune acestei ispite, mergând adesea împotriva intereselor 
flærii øi rezistând în fafla curentului progerman existent în flaræ. Øi toate 
acestea pentru cæ România este fidelæ Franflei øi Cehoslovaciei – principalii 
ei aliafli. Dacæ România ar hotærî sæ°øi edifice întreaga sa politicæ pe 
principiile lui Beck, atunci nu ar mai avea de ce sæ ajungæ la o înflelegere cu 
Polonia, poate sæ ajungæ la o înflelegere direct cu Germania, care, în orice 
caz, are avantajul cæ la o politicæ identicæ cu cea a Poloniei, ea, Germania, 
reprezintæ o mare putere.

Vizitele reciproce dintre România øi Polonia poartæ doar un caracter 
protocolar. Cu toate acestea, pentru a atenua impresia asupra acestor vizite, 
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atât în Europa, cât mai ales în Polonia, adicæ pentru a aprecia la justa lor 
valoare, Tætærescu i°a invocat fie pe cehi, fie pe francezi. Dupæ Mościcki øi 
Beck, a venit Hodža, cæruia aici i s°a fæcut o primire regeascæ, trebuia sæ 
vinæ øi Cot, dar nu este vina guvernului român cæ la Paris s°a declanøat 
criza [de guvern] chiar pe data de 21. La insistenflele lui Tætærescu, Regele 
a renunflat la vizita sa secretæ la Paris, prevæzutæ ca o continuare a cælætoriei 
sale la Varøovia; Regele a renunflat la vizita sa de lucru la Sigmaringen, 
pentru a nu da loc la discuflii. România – a spus Tætærescu – este o flaræ care 
consolideazæ Mica Înflelegere øi Înflelegerea Balcanicæ. A încheiat aceastæ 
diatribæ cu un atac virulent la adresa lui Titulescu øi a sa officine sinistre (se 
avea în vedere presa francezæ).

Tætærescu îøi exprimæ nedumerirea cæ în condifliile în care consec
venfla øi statornicia politicii externe româneøti este probatæ øi doveditæ, noi 
putem admite cæ România øi°a schimbat atitudinea faflæ de Uniunea 
[Sovieticæ]; nu putem sæ negæm cæ românii pun mare prefl pe relafliile cu 
Uniunea [Sovieticæ], degeaba îl consideræm pe Titulescu unicul promotor 
al ideii de prietenie sovieto°românæ. Sæ nu uitæm cæ Titulescu este un 
solitar, el nu se sprijinæ pe nicio categorie socialæ. Traducând în viaflæ testa
mentul lui Brætianu, partidul liberalilor a cæutat normalizarea relafliilor cu 
Sovietele øi nu este vina liberalilor cæ încercarea de la Viena din 1924 a 
eøuat. Zece ani mai târziu, liberalii au dus la îndeplinire testamentul lui 
Brætianu. Nimic nu i°a împiedicat pe români sæ calce pe urmele iugoslavilor 
øi sæ nu se reia relafliile [cu URSS], însæ românii nu au continuat aceastæ 
cale. Prezentând aceasta drept argument al intenfliilor de bunæ vecinætate, 
Tætærescu s°a referit din nou la relafliile sale cu Franfla øi cu Cehoslovacia. 
Toate aceste [discuflii] s°au prelungit foarte mult.

I°am ræspuns lui Tætærescu cæ aø avea multe de spus despre atitudinea 
României faflæ de Cehoslovacia, despre situaflia Micii Înflelegeri la ora 
actualæ øi despre caracterul special al relafliilor cu Iugoslavia, care nici mie, 
nici multor altora, inclusiv celei mai însemnate pærfli a opiniei publice din 
numeroase flæri aliate øi prietene cu România, nu ne apar nici pe departe în 
lumina în care sunt prezentate de premier. Eu nu apreciez posibil sæ le 
abordæm, pentru cæ nu intræ în obligafliile øi în drepturile unui reprezentant 
plenipotenfliar sæ comenteze problemele legate de relafliile flærii sale de 
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reøedinflæ cu alte flæri, cu atât mai puflin consider posibil, în ceea ce mæ 
priveøte, sæ pun la îndoialæ gradul de fidelitate al României faflæ de obligafliile 
sale de aliat, deøi existæ fapte certe, mai ales atunci când contrariul este 
susflinut de premier.

Prin aceastæ remarcæ am precizat cæ securitatea Cehoslovaciei nu 
poate sæ câøtige din consolidarea alianflei româno°polone, care în ultima 
vreme a atins cota maximæ. Diminuarea sentimentului de securitate a 
Cehoslovaciei compromite în mod direct øi securitatea Franflei. În aceste 
condiflii, afirmafliile premierului oglindesc, probabil, intenfliile lui, dar nu 
reflectæ deloc starea realæ de fapte.

Tætærescu m°a întrerupt în acest moment cu urmætoarea frazæ: 
„Cehoslovacia are numai de câøtigat de pe urma dezvoltærii øi consoli
dærii relafliilor româno°polone, întrucât ea øtie cæ îmbunætæflirea relafliilor 
ceho°polone, dacæ aøa ceva ar fi posibil, ar fi o consecinflæ a strânselor 
legæturi româno°polone“.Trecând imediat la relafliile noastre, i°am spus cæ 
seria de vizite polono°române, ce s°a derulat cu o rapiditate caleidoscopicæ, 
nu constituie un act izolat, un episod întâmplætor, ci a finalizat procesul de 
înræutæflire a relafliilor, început odatæ cu plecarea lui Titulescu øi care a tot 
evoluat, sistematic, timp de aproape un an. I°am amintit lui Tætærescu 
avertismentul meu în legæturæ cu temerile mele øi declaraflia sa privind 
netemeinicia preocupærilor mele, ca øi asigurærile sale cæ el, bazându°se pe 
extrem de puternicul Partid Liberal øi bucurându°se de deplina încredere a 
Regelui, va face totul mai bine øi mai repede decât Titulescu; i°am amintit 
ceea ce spunea el, cæ relafliile sale cu Sovietele sunt piatra de încercare în 
politica externæ a României.

Evenimentele au arætat cæ nu Tætærescu, ci eu am avut dreptate øi cæ 
relafliile cu noi au început sæ se înræutæfleascæ vizibil. Chiar prima vizitæ în 
Polonia a început cu declaraflia reprezentantului României øi a avut un 
caracter pur antisovietic. În interviul acordat presei germane, acelaøi repre
zentant a fæcut în mod deschis o comparaflie între importanfla locului pe 
care îl defline Germania øi cel al Sovietelor în politica externæ a României, 
dar comparaflia n°a fost nici pe departe în favoarea flærii mele. Reprezentantul 
oficial al guvernului, printr°un discurs despre flara mea, a încercat sæ ate
nueze atacurile fasciøtilor din Parlamentul român la adresa Micii Înflelegeri, 
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tentativæ despre care s°ar putea spune, în cel mai bun caz, cæ a fost incorectæ. 
Guvernul român a permis acfliuni mærunte care lasæ impresia unei provocæri 
premeditate antisovietice, færæ niciun folos pentru români øi cu un disprefl 
clar exprimat la adresa URSS.

Românii au garnisit toate acestea cu declaraflii între patru ochi în 
legæturæ cu intenfliile lor sincere, prieteneøti, cærora la început am fost în
clinafli sæ le dæm crezare. Asemenea declaraflii au fost fæcute la Moscova, 
Bucureøti øi Geneva.

În acelaøi timp, s°a dat undæ verde întregii prese româneøti, care a 
intoxicat conøtiinfla publicæ din România cu cele mai ridicole øi josnice 
insinuæri despre flara mea, despre guvernul meu, despre conducætorul 
popoarelor URSS. A fost ridicatæ øi interdicflia de cenzuræ în unele probleme 
asupra cærora se convenise cu Titulescu cæ nu trebuie sæ fie abordate în 
presæ. Acest fapt l°am apreciat ca pe o provocare pentru a da replica noastræ. 
Fideli angajamentului nostru øi animafli de ideea de pace, noi n°am dat 
curs acestei provocæri. În flaræ s°au pus în miøcare organizafliile antisovietice 
ale emigranflilor, de culoare fascistæ, militaræ øi ucraineanæ øi ele au început 
sæ acflioneze pe faflæ. Având argumente pentru proteste øi admonestæri, am 
tæcut, totuøi, nedorind sæ dæm motiv pentru a se spune cæ noi cæutæm 
ceartæ. La departamentul de cenzuræ nu se permite difuzarea unor cærfli ca 
Petrografia, sunt reflinute de la difuzare creafliile marelui poet Puøkin etc.

Guvernul român, probabil, a luat dorinfla noastræ de pace drept o 
slæbiciune, încurajat în plus de næscocirile italienilor øi polonezilor øi, poate 
dând crezare informafliilor din ziarul „Curentul“, a considerat cæ totul este 
îngæduit faflæ de Uniunea Sovieticæ. Se pare cæ guvernul român s°a considerat 
liber sæ ignore toate regulile curtoaziei internaflionale, în special faflæ de 
flærile cu care el pretinde cæ are relaflii corecte, iar românii au acordat ultimei 
vizite în Polonia un evident caracter de manifestare antisovieticæ. Întreaga 
presæ româneascæ, atât cea fascistæ, cât øi cea oficialæ, cât øi cei ce publicæ 
zilnic poziflia Ministerului Afacerilor Stræine, cum ar fi ziarul „Dimineafla“, 
au trâmbiflat cu toatæ puterea cæ vizita în Polonia îøi propune drept scop 
consolidarea alianflei cu aceasta, care are sabia îndreptatæ spre Est, însoflind 
aceastæ apreciere de expresia folositæ deja în 1919 „tampon spre Est – 
apærætor al civilizafliei europene“, actualmente preluatæ de Hitler.
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Mai mult, dezlænfluindu°se total, guvernul român a sugerat øefului 
statului, monarhului constituflional, ale cærui cuvântæri sunt scrise sau ar 
trebui sæ fie scrise de guvern, necesitatea de a întæri aceastæ campanie 
antisovieticæ, cu manifestæri inadmisibile împotriva flærii mele øi cu caracter 
belicos. În aceste condiflii, ne vedem nevoifli sæ apreciem cæ românii s°au 
înhæmat total la carul antisovietic al lui Beck øi, ducând la îndeplinire 
sarcina de incitare a forflelor ræzboinice, au trecut la provocæri directe.

Tætærescu m°a întrerupt din nou, pentru a treia oaræ, øi a început sæ 
enumere toate meritele guvernului român færæ Titulescu în pæstrarea 
politicii româneøti tradiflionale, fæcând referire, de aceastæ datæ, la cælætoria 
Regelui la Paris, Londra, Bruxelles øi Belgrad, insistând în mod deosebit pe 
faptul cæ la Paris øi Londra Regele s°a bucurat de o primire deosebit de 
caldæ, « où a on rendu hommage à la politique de Roumanie »1. El a spus cæ 
ceva similar cu ceea ce i°am relatat eu a citit în telegrama lui Ciuntu, care 
a transmis convorbirea lui Litvinov. El apreciazæ drept incorect faptul cæ 
noi, ignorând întreaga linie de conduitæ a guvernului român, tragem con
cluzii atât de serioase privitoare la orientarea politicii româneøti øi recurgem 
la sancfliuni, deschizând în presæ problema Basarabiei, (problemæ) pe care 
românii o consideræ reglementatæ odatæ pentru totdeauna. A repetat cæ 
guvernul român nu a fost obligat deloc sæ reia relafliile cu Uniunea [Sovie
ticæ] øi ar fi putut urma exemplul Iugoslaviei. Însufleflifli de dorinfla sinceræ 
de pace cu tofli vecinii, guvernul a considerat necesar, pentru interesele 
vitale ale României, sæ stabileascæ pacea øi la frontiera sa esticæ. Dacæ 
românii nu au semnat pânæ acum cu noi un pact, acest lucru s°a întâmplat 
nu pentru cæ ei nu au vrut, ci pentru cæ opinia publicæ din România nu 
este încæ pregætitæ pentru aceasta, dar cæ în 1938 el va semna neapærat 
pactul cu noi, un pact de prietenie, de consultæri sau de asistenflæ mutualæ – 
va trebui aleasæ forma cea mai potrivitæ pentru interesele româneøti øi cele 
sovietice.

I°am spus lui Tætærescu cæ semnarea sau nesemnarea pactului nu 
are nici cea mai micæ legæturæ cu subiectul discutat de noi, cu atât mai 
mult cu cât nici în 1935, nici în 1937, nu noi am fost inifliatorii negocierilor 
care au avut loc. Acum, însæ, reluarea negocierilor mi se pare, în raport de 
soluflionarea crizei, întârziatæ sau prematuræ. Vizitele la Paris øi Praga ar fi 
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putut fi autentice dovezi ale lipsei unor intenflii antisovietice øi ale dorinflei 
guvernului român de a avea relaflii prieteneøti cu noi numai prin demon
strarea în paralel a unor intenflii serioase faflæ de noi. Or, prin vizitele în 
Polonia, ce s°au derulat în paralel cu cele mai abjecte atacuri ale presei 
controlate româneøti la adresa Sovietelor, concomitent cu reluarea, atât în 
ziare, cât øi de cætre guvernul român, a problemei Basarabiei, vizitele la 
Paris øi Praga mi se par o încercare de a disimula intenfliile antisovietice ale 
guvernului român øi ale lui Tætærescu (pânæ când mie øi opiniei publice din 
URSS nu ni se va demonstra contrariul). Am menflionat, de asemenea, cæ 
pe lângæ toate celelalte, aceste vizite nu demonstreazæ ceea ce doreøte 
premierul, tot aøa cum nu s°a schimbat nimic în relafliile polono°cehoslovace 
în urma vizitelor lui Rydz°Smigły øi Gamelin. 

În ceea ce priveøte posibilitatea de care a dispus Tætærescu pentru a 
urma exemplul Iugoslaviei, este greu ca ea sæ fie negatæ. În pofida celor 
douæ referiri fæcute de premier, eu refuz sæ cred cæ el regretæ acest lucru, ori 
consideræ cæ trebuie sæ fim copleøifli de aceastæ binefacere, motiv pentru 
care ar trebui sæ fim etern recunoscætori. I°am atras atenflia cæ poziflia 
geograficæ a Iugoslaviei øi a României este diferitæ, motiv pentru care ar fi 
incorect sæ se facæ o analogie. Am menflionat deosebirea dintre el øi mine, 
reprezentantul unei øesimi din globul pæmântesc, întrebându°l care dintre 
ar fi în drept sæ facæ referire la restabilirea relafliilor, în sensul pe care a vrut 
sæ°l imprime premierul øi în scopul urmærit de el.

Tætærescu m°a întrerupt în acest loc øi a spus cæ°l citez total eronat 
(absolument faux2), cæ el cunoaøte deosebirea dintre România øi URSS, cæ 
m°am legat de exprimarea lui inexactæ, cæ relafliile normale dintre România 
øi Soviete, fireøte, au fost mai mult în folosul României, cæ Sovietele ar 
putea exista øi în viitor færæ România, cæ ele reprezintæ acum cea mai 
puternicæ forflæ militaræ, cu rezerve incomensurabile øi, practic, inepuizabile 
de tot felul de materii prime øi, tocmai flinând seama de aceastæ deosebire 
în raportul de forfle dintre cele douæ flæri, el apreciazæ drept fantasticæ 
presupunerea noastræ cæ România ar urzi de una singuræ sau în bloc o 
agresiune antisovieticæ øi drept incorectæ reluarea de cætre noi a problemei 
Basarabiei.

´
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I°am atras atenflia cæ noi nu am ridicat nicæieri problema Basarabiei, 
în timp ce românii o pun øi o discutæ de mai bine de un an. În ceea ce 
priveøte articolul din ziarul „Pravda“, noi am arætat cæ acceptarea politicii 
filopolone de cætre România este deosebit de periculoasæ pentru integritatea 
teritorialæ româneascæ øi a frontierelor sale nereglementate; am mai remarcat 
ce scriu zilnic publicafliile periodice democratice despre Germania revizio
nistæ øi sateliflii ei.

Noi øi acum consideræm cæ apogeul prieteniei polono°române a 
dæunat enorm României øi preocupærilor sale pentru propria securitate. 
Noi consideræm cæ Polonia, realizând toate aceste vizite reciproce, a dus la 
îndeplinire sarcina trasatæ de stæpânul sæu de a izola România, fæcând°o sæ 
se punæ ræu cu unicul ei vecin mare putere. Regretæm foarte mult cæ 
intenfliile Poloniei au gæsit un ecou atât de favorabil la guvernul român øi 
apreciem cæ, având politicieni activi, guvernul român a fæcut acest lucru 
luând în considerare toate consecinflele posibile. În ceea ce ne priveøte, noi 
suntem gata sæ tragem toate concluziile din noua orientare a politicii 
româneøti.

Tætærescu a încercat sæ mæ asigure cæ orice guvern care°i va succeda 
va trebui øi va cæuta prietenie cu Rusia; cæ ar fi o nebunie din partea guver
nului român, indiferent care ar fi el, sæ caute ceartæ cu Rusia, care s°ar 
termina, în succesiune logicæ, cu divizarea teritoriului românesc; cæ ar fi 
færæ sens øi criminal din partea guvernului român sæ se gândeascæ la o 
agresiune împotriva Sovietelor, singur sau în bloc, chiar dacæ în acest bloc 
Polonia este partener. Cæ legarea sorflii sale de soarta Poloniei ar fi o nebunie 
sau o trædare a intereselor vitale ale maselor populare româneøti øi nu 
existæ niciun om în aceastæ flaræ care sæ gândeascæ serios la aøa ceva, în afara 
unei demagogii preelectorale. Dacæ s°ar gæsi un asemenea om, acesta ar fi 
un aventurier øi niciodatæ nu va fi admis la cârma destinelor flærii. El roagæ 
sæ se transmitæ acest lucru guvernului sovietic. El, Tætærescu, însæ, va cæuta 
prilejul øi mijloacele de a face acest lucru cunoscut opiniei publice din 
ambele flæri.

În continuare, discuflia a început sæ se repete. Era trecut de ora 9 
seara. Am refuzat invitaflia de a ræmâne peste noapte øi am plecat la nouæ øi 
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jumætate înapoi spre Bucureøti. Distanfla dintre Poiana øi Bucureøti este de 
345 km.

Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar al URSS la Bucureøti, cu Gheorghe Tætærescu, preøedinte 
al Consiliului de Miniøtri al României, [Bucureøti], 29 iulie 1937, AVP RF, fond 
05, opis 17, mapa 134, dosar 84. Publicat în: DVP, vol. XX, doc. nr. 270; apud 
Relafliile româno°sovietice. Documente, vol. II (1935–1941), Editura Fundafliei 
Culturale Române, Bucureøti, 2003, documentul nr. 74, pp. 160–166; øi în 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. 227, pp. 1 220–1 225.

NOTE

1 Unde s°a adus omagiu politicii României. (fr.)
2 Absolut fals. (fr.)

Štefan Osusky

„Cincisprezece ani de colaborare intimæ, fræfleascæ, cu Titulescu“

Ca øi România, Cehoslovacia a voit ca sæ lucreze împreunæ spre a 
umple golurile pe care „împæræfliile moarte“ le°au læsat. Atâfli cuceritori au 
stræbætut pæmânturile ambelor flæri: ei au dispærut, dar românii øi cehoslovacii 
au ræmas.

„Împæræfliile moarte“ înseamnæ pentru români øi cehoslovaci øi 
ideile moarte. Noi privim un viitor pentru a cærui clædire avem øi voinfla øi 
forfla. La ræscrucea „împæræfliilor moarte“ refuzæm sæ ne îngropæm sub 
ruinele trecutului. Suntem aici pentru a crea valori umane. E pentru mine 
o plæcere de a vedea înfæptuit acum visul meu din 1918 de a veni la 
Bucureøti spre a aræta cæ în munca mea øi visul meu nu am despærflit 
Cehoslovacia de România.
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Vom deveni în viafla internaflionalæ subiecte, iar nu obiecte de toc
mealæ politicæ. Doresc cu toatæ ardoarea ca Cehoslovacia sæ devinæ un atare 
subiect øi øtiu cæ færæ România ea nu poate deveni.

Mi°a plæcut întotdeauna colaborarea cu Titulescu1, pentru cæ el a 
arætat cea mai strælucitæ inteligenflæ unitæ cu o formidabilæ culturæ, ridicând 
sentimentele, înælflând banalul vieflii cotidiene în sferele viitorului. Nu este 
o plæcere mai mare pentru un om al vieflii internaflionale ca aceea de a 
vedea perspicacitatea unui om de stat servitæ cu mijloacele minunate ale 
verbului øi acfliunii.

Cincisprezece ani de colaborare intimæ, fræfleascæ, cu Titulescu, au 
însemnat pentru mine o plæcere excepflionalæ. În oglindirea inteligenflei lui 
active øi creatoare, am admirat tot ceea ce am øtiut despre însuøirile 
românului.

Štefan Osusky, Cuvântare rostitæ la dineul oferit de cætre Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, în onoarea diplomatului cehoslovac, Bucureøti, 6 mai 
1935, în „Universul“, 8 mai 1935.

NOTE

1 George G. Potra, Osusky–Titulescu, alocufliune rostitæ la Simpozionul consacrat lui Stefan 
Osusky cu ocazia inaugurærii unei expoziflii fotodocumentare, Muzeul Naflional de Istorie al 
României, Bucureøti, 10 martie 2003; în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu – Ziditor de 
Mari Idealuri, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, pp. 137–152.

Nicolae I. Ottescu

Meseria de avocat

Pe Nicolae Titulescu l°am cunoscut în 1908 (sau 1909). Era cæsæ
torit de curând1 øi locuia pe strada Manea Brutaru, de unde s°a mutat pe 
urmæ în Casele Herzog2 din Øoseaua Kiseleff, pe care dupæ ræzboi le°a 
cumpærat.
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L°am cunoscut în împrejuræri profesionale. M°am dus la el în urma 
îndemnului lui Take Ionescu care mæ sfætuise sæ°mi încep meseria de avocat 
pe lângæ dânsul.

M°a primit simplu, færæ preambulurile care par a fi de rigoare în 
asemenea împrejuræri. „Te cunosc pe dumneata, mi°a spus el, de la procesul 
lui Stoenescu°Jelea3. Am fost øi eu într°o dupæ°amiazæ în sala Curflii cu 
Juri. Sper cæ ne vom înflelege.“ Pe urmæ a început sæ°mi vorbeascæ ca unui 
prieten de demult, glumind, râzând, jucându°se cu un pechinez, care°i 
særea pe genunchi, necæjindu°l øi mângâindu°l. A deschis apoi uøa de la 
salonaø øi m°a prezentat doamnei Titulescu: „Îfli prezint pe noul meu 
secretar, Ottescu, de care mi°a vorbit Take acum câteva zile“. Øi dupæ 
câteva momente: „Catherine, ce avem la masæ?… Nu vrei sæ iei masa cu 
noi?“ Am acceptat, deøi mæ simfleam oarecum stingherit de amabilitatea lui 
excesivæ, øi dupæ câteva minute am trecut în sufragerie. A fost prima masæ 
dintr°o nesfârøitæ serie de mici dejunuri øi prânzuri pe care le°am luat 
împreunæ, într°o atmosferæ de caldæ prietenie øi voie bunæ, care nu s°a 
dezminflit niciodatæ.

Øi, într°adevær, aøa a fost, ne°am înfleles de minune. Dar cine nu 
s°ar fi putut înflelege în vremea aceea cu Nicolae Titulescu!

Maestrul, cum îi spuneam noi, secretarii,4 era pe atunci, în intimi
tate, de o fericitæ øi constantæ øi bunæ umoare. Lipsit de gesturi øi atitudini 
teatrale, færæ nimic ostentativ în firea lui, vesel, de o veselie zburdalnicæ øi 
susflinutæ, firesc în gesturile øi reacfliile lui, comunicativ, omenos, îndatoritor 
øi optimist, el træia parcæ purtat pe unda unei tinerefli primæværatice, pe 
care nimic nu o tulburæ. Exuberanfla, tinereflea lui øi optimismul lui nu se 
împiedicau de grija zilei de mâine øi nu puneau niciodatæ frânæ impulsurilor 
sale de moment.

Øi aceste impulsuri de moment îøi aveau hazul lor øi sunt, oarecum, 
caracteristice. Intra, de pildæ, într°un magazin de coloniale (magazinul 
„Ciobanu“ din Calea Victoriei, peste drum de Palat), sæ cumpere un kilo
gram de cafea: „Dæ°mi, te rog, un kilogram… ba nu… dæ°mi cinci kilogra
me de cafea“. „Sæ nu væ dau mai bine un sæculefl de douæzeci øi cinci? 
Am o cafea minunatæ!“ „Bine, dæ°mi un sæculefl“… Sau intra la croitor 
(„La Perlmutter“, pe Calea Victoriei) pentru un costum de haine: „Sæ°mi 
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faci un costum din stofa maron pe care o ai în vitrinæ“. Øi pânæ îi lua 
mæsura, mai comanda unul gri øi unul bleumarine, fiindcæ Perlmutter, 
care îøi cunoøtea clientul, îi mai aræta øi alte stofe „scoase chiar atunci din 
vamæ“… Øi aceastæ tendinflæ de a cheltui mult a devenit un obicei irezistibil. 
Avea 50–60 de perechi de ghete, 50–60 de costume de haine, pardesiuri 
vreo zece, paltoane vreo cinci, pælærii nenumærate, nenumærate flanele, 
flanelufle, veste de lânæ, fulare, pijamale, halate groase (fiindcæ era friguros 
din fire øi se obiønuise sæ umble gros îmbræcat). Pe urmæ tendinfla lui de a 
cheltui a depæøit domeniul vestimentar – færæ sæ°l pæræseascæ – spre alte 
lucruri. Când s°a mutat la Øoseaua Kiseleff, a avut câtva timp patima co
voarelor, mai târziu a geamantanelor de piele de toate soiurile øi dimensiu
nile, apoi a læzilor cu vinuri stræine, deøi nu era amator de vinuri, pe urmæ 
a ceasornicelor de prefl (avea câteva ceasornice premiate la concursurile 
din Elveflia) pe care le cumpæra ca sæ le aibæ sau ca sæ le dæruiascæ. Avea 
un carneflel în care însemna toate cheltuielile, obicei care øi l°a pæstrat 
pânæ la sfârøitul vieflii – carneflelul, n°a pus însæ niciodatæ frânæ cheltuieli
lor exagerate.

În meseria lui, Nicolae Titulescu era însæ serios øi chibzuit – numai 
astfel putea sæ°øi satisfacæ aceste capricii costisitoare. Studia procesele 
pânæ în cele mai mici amænunte, îøi scria argumentele cu îngrijire, prevenea 
orice obiecfliune a adversarului øi øtia sæ cearæ onorarii. L°am væzut înca
sând 2–3 mii de lei pentru o pledoarie, iar un proces pentru toate instanflele 
nu°l angaja cu mai puflin de zece mii de lei. Nici Take Ionescu nu încasa 
onorarii mai mari decât dânsul. Avea un dar firesc de a le pretinde, care nu 
læsa loc la replici øi cel care°l angaja – fiindcæ de cele mai multe ori îl auzise 
pledând – nu fæcea nicio obiecflie. Pleda însæ atât de frumos, cæ niciodatæ 
onorariul, oricât de mari erau pretenfliile, nu plætea munca, priceperea øi 
talentul sæu neîntrecut. E adeværat, avea obiceiul sæ amâne procesele, le 
amâna însæ ca sæ le studieze øi mai temeinic. Era stæpân ca nimeni altul pe 
materia dreptului civil, pe care o avea proaspætæ în memorie – în memoria 
lui care n°a cunoscut niciodatæ deficienfle – øi avea, pe deasupra, un spirit 
de analizæ a faptelor øi un spirit sintetic al expunerii, care îi dædea prilejul 
sæ se înalfle în pledoariile lui, færæ a pierde un singur moment contactul cu 
realitæflile procesului.
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Meseria de avocat øi orizonturile ei erau, pe atunci, cu totul altele 
decât cele de azi. În anii dinaintea ræzboiului, avocatura, reprezentând 
exercifliul unei meserii precise øi limitate la procese øi acte de notariat, nu 
urca alte trepte decât ale instanflelor judecætoreøti propriu°zise. Pledoariile 
asupra cærora cædea accentul meseriei consacrau avocatul øi procesele erau 
izvorul cel mare al câøtigurilor lor. În atmosfera Palatului de Justiflie, unde 
azi dominæ un sentiment colectiv trepidant de afaceri varii, veroase øi 
febrile, procesele de drept civil erau cele care atrægeau instanflele judecætoreøti, 
cu fineflea øi eleganfla lor juridicæ de veche tradiflie. În Sala Paøilor Pierdufli 
øi, mai cu seamæ sus, pe sala Curflii de Casaflie øi a Curflii de Apel, întâlneau 
zilnic – însoflifli de secretarii lor – pe marii avocafli ai vremurilor care au 
ilustrat bara øi tribuna româneascæ. Pentru a nu vorbi decât de cei care nu 
mai sunt, vedeai acolo aøteptându°øi rândul la procese, pe Take Ionescu, 
Toma Stelian5, Dissescu, Antonescu6, Arion7, Pæltineanu, Vasile8 øi Petre 
Missir, Alecu Constantinescu9, Djuvara10, Cernea, Mitescu, Comøa11, 
Saita, Papadat, Pantazi12 øi, mai rar, pe Matei Cantacuzino13 øi Tololoi 
Alexandrescu de la Iaøi. Se plimbau câte doi°trei sau formau grupuri mai 
numeroase, pe bænci øi în picioare, în jurul unuia din ei, a lui Take Ionescu 
de cele mai multe ori. Pentru noi, cei tineri, era o mare desfætare sæ°i vezi 
øi, mai cu seamæ, sæ°i auzi în magistralele lor pledoarii.

Avocatura în acele vremuri nu reprezenta însæ o singuræ øcoalæ a 
artei de a convinge. Unii din ei mai pæstrau strævechile ecouri ale roman
tismului verbal, puflin teatral øi sonor, alflii numai tradiflia pledoariilor 
lungi, amænunflite øi uneori obositoare. Alæturi de aceste rutine, cu rædæcini 
retorice învechite, înflorise øi noua øcoalæ a pledoariilor strânse, incisive øi 
viguroase. Take Ionescu a fost protagonistul ei; el, mai mult decât oricare 
altul, a încetæflenit la noi expunerea simplæ, directæ øi claræ, care a sfârøit 
prin a cuceri sufragiile contemporanilor. Din aceastæ øcoalæ, unul din cei 
mai strælucifli reprezentanfli ai ei, poate cel mai strælucit, a fost Nicolae 
Titulescu.

Nicolae Titulescu, care a figurat în mai toate marile procese ale 
timpului, intra în sala de øedinflæ în clipa în care i se striga procesul – de 
multe ori øi dupæ, fiindcæ obiceiul de a întârzia îl avea de pe atunci – øi se 
aøeza græbit øi preocupat pe banca avocaflilor. Îøi punea înainte dosarul cu 
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actele procesului, se apleca miop deasupra lui, parcurgea pentru ultima 
datæ planul pledoariei – îngrijit scris de mâna lui în primele pagini ale 
dosarului – îøi aøeza apoi în dreapta volumele de doctrinæ pe care le adusese, 
pe urmæ, adus puflin de umeri øi cu capul proiectat înainte, îøi aøtepta, 
resemnat, rândul.

În vreme ce adversarul vorbea, Titulescu pærea distrat, deøi niciun 
cuvânt din pledoaria acestuia nu îi scæpa. Privirea îi rætæcea în vag, între
deschidea puflin gura cu un aer absent øi, obosit parcæ, pærea stræin de ce se 
petrecea în jurul sæu. Nimic din inteligenfla lui nu i se citea pe figuræ. Am 
auzit într°o zi, în øoaptæ, lângæ mine, urmætoarea convorbire:

– Dar æla cu cærflile multe înaintea lui, cine e?
– Titulescu.
– Dar pare bleg de tot! Uite ce mutræ are!
Când se ridica însæ sæ vorbeascæ, întreaga lui înfæfliøare pærea trans

figuratæ. Spiritualitatea lui dinamicæ øi cuceritoare scæpærau din privirile øi 
gesturile sale.

Îøi începea întotdeauna pledoaria vorbind rar – se auzea distinct 
fiecare cuvânt øi fiecare silabæ – în fraze scurte øi limpezi. Schifla în câteva 
cuvinte cadrul procesului, eliminând amænuntele, înfæfliøa faptele înøiruin
du°le în ordinea lor fireascæ, comentându°le cu un spirit de analizæ ne
întrecut, astfel încât dupæ câteva minute uitai øi de înfæfliøarea lui øi de 
vocea lui ingratæ, pentru a nu træi decât pe firul argumentærii sale, pe firul 
argumentærii sale care°fli amintea de linia clasicæ a teoremelor lui Euclid14.

Guglielmo Ferrero15 încearcæ, undeva, o comparaflie între oratoria 
elegantæ, impecabilæ ca formæ a lui Cicero16 øi oratoria informæ, dar dina
micæ øi ræscolitoare a lui Ioan Guræ de Aur17. Titulescu, în pledoariile lui øi 
în genere în discufliile lui avea calitæflile amândorura. Cældura cuvintelor, a 
pledoariilor sale, nu întuneca niciodatæ farmecul stilului lui pur øi nici 
ideea, firul conducætor al argumentærii. Gestul sæu, e adeværat, nu avea 
expresia gestului lui Titu Maiorescu, de pildæ, care întregea cu mâna sau 
cu miøcarea sprâncenelor cuvântul pe care voia sæ°l sublinieze. Gestul îi era 
mai mult ritmic, însoflea fraza nu cuvântul, era un gest de scandare a cu
vintelor, fiindcæ pe deasupra celorlalte calitæfli, farmecul debitului sæu era 
ritmul. Ritmul debitului verbal, aceastæ calitate expresivæ înnæscutæ, care 
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desævârøeøte talentul oratorului autentic øi care dezminte pe acel „orator 
fit“ al reminiscenflelor noastre clasice.

Dintre avocaflii tineri din vremea aceea, sosit cam în acelaøi timp de 
la Paris, singurul cu care lumea obiønuia sæ°l compare era Istrate Micescu18. 
Originalitatea talentelor lor nu permitea însæ acest paralelism. Nu pofli 
compara, de pildæ, pe Victor Hugo cu Sofocle19. Ei nu aveau decât douæ 
calitæfli comune: pregætirea profesionalæ øi claritatea de expunere, restul 
numai contraste, începând cu cel fizic. La baræ, unul împotriva celuilalt, îfli 
fæceau impresia unui tânær catolic, spân, bine hrænit, îndræznefl øi înzestrat, 
în luptæ cu un ascet, rece, uscat, pæros øi diabolic, care îøi disputau, cu 
înverøunare, sufletele îndoielnice ale judecætorilor. Pledau foarte des unul 
împotriva celuilalt – mai cu seamæ în fafla Curflii de Craiova – erau în 
raporturi de prietenie, îøi spuneau pe nume, dar se detestau reciproc cu 
cordialitate.

În procesele lui, Nicolae Titulescu nu punea numai sentimentul 
unei scrupuloase conøtiinfle profesionale, punea øi patimæ. Era neîndurætor 
cu adversarii lui când aceøtia depæøeau oricât de puflin nota obiectivæ a 
dezbaterilor. Avea riposta fericitæ øi era vehement, færæ a trece însæ dincolo 
de tonalitatea permisæ øi de expresia cuviincioasæ. Øi patima pe care o punea 
în pledoarie, nu era numai verbalæ. Un proces pierdut era pentru el o 
înfrângere personalæ: se fræmânta, îøi recitea cu atenflie planul pledoariei, 
trecea în revistæ toate incidentele procesului, se îndoia de judecætori, se 
îndoia de sine, øi o noapte°douæ nu putea închide ochii. Se socotea vinovat 
fiindcæ era întotdeauna convins de dreptatea cauzei pe care o susflinea. 
Maestrul – spuneam noi – dacæ ar fi fost angajat de adversar, ar fi fæcut nu 
numai o altæ pledoarie, dar ar fi avut øi o altæ convingere. Aceste fræmântæri 
nervoase, datorate sensibilitæflii lui excesive, dovedeau o infirmitate sufle
teascæ simptomaticæ, care cu vremea s°a accentuat. Nu putea suporta 
contrarietæflile. Ferit de greutæflile vieflii de pærinfli, care l°au adorat øi ocrotit 
cu o solicitudine exageratæ, obiønuit cu seria prelungitæ a succeselor lui – în 
liceu a fost mereu întâiul în clasæ, iar la Paris, la facultate, a fost cel mai 
strælucit student din seria lui – cu un temperament feminin datorat în 
parte creøterii pe care o primise20, cu o astfel de pregætire sufleteascæ, lipsa 
lui de rezistenflæ moralæ în fafla contrarietæflilor vieflii se poate explica. 
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Oricare ar fi însæ explicaflia, aceastæ infirmitate psihicæ era o realitate 
supærætoare. Ei i se datoresc multe din acfliunile lui de mai târziu, pe care 
cei care°l cunoøteau mai puflin nu le°au putut înflelege. În orice caz, în 
vremea tinereflii sale øi înainte de a milita în politicæ, simptoamele acestea 
de depresiune nervoasæ nu erau prea dese øi nu schimbau linia psihologiei 
lui generale.

Nicolae I. Ottescu, Meseria de avocat, în Nicolae Titulescu. O statuie færæ piedestal. 
Amintiri (cu note întocmite de prof. Sorin Popescu), Editura Omega Press Invest
ment, Bucureøti, mai 1997, pp. 13–18.

NOTE

1 Nicolae Titulescu s°a cæsætorit cu Ecaterina (Catherine) Burcæ la 10 mai 1907.
2 Casele Herzog, situate pe Øoseaua Kiseleff nr. 47, au fost cumpærate de Nicolae Titulescu în 

1919. Renovatæ în anii 2001–2002, Casa Titulescu adæposteøte astæzi Fundaflia Europeanæ 
Titulescu øi Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale din România.

3 Cel care atentase la viafla lui Ionel Brætianu. De°abia înscris în Barou, fusesem numit din 
oficiu apærætorul lui la Curtea cu Juri. Procesul fæcuse mult zgomot. [n. N.I.O.]

4 Mai avea atunci doi, pe Mircea Cristian, care a murit în vremea ræzboiului, øi pe Silbermann 
Isac (care øi°a schimbat numele mai târziu în Saøa Roman). Nicu Raicoviceanu a venit mai târziu. 
[n. N.I.O.]

5 Toma Stelian (1860–1925). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat în drept (Bucureøti); 
doctor în drept (Paris); diplomat al Înaltei Øcoli de Øtiinfle Politice (Paris). Avocat øi magistrat. 
Profesor de drept comercial al Facultæflilor de Drept de la Iaøi øi Bucureøti. Membru al Partidului 
Naflional Liberal. Deputat. Senator. Ministru de Justiflie (12 martie 1907–27 decembrie 1908; 
27 decembrie 1908–4 martie 1909; 4 martie 1909–28 decembrie 1910); de Ræzboi (ad interim) 
(4 martie–1 noiembrie 1909). 

6 Mihail (Miøu) Antonescu.
7 Constantin C. Arion (1855–1923). Jurist, om politic øi de stat român. Doctor în drept 

(Paris). Diplomat al Înaltei Øcoli de Øtiinfle Politice (Paris). În magistraturæ. Membru al Partidului 
Naflional Liberal; ulterior al Partidului Constituflional („Junimist“), al Partidului Conservator, al 
Partidului Conservator°Progresist. În mai multe rânduri ministru: Culte øi Instrucfliune (7 iulie 
1900–13 februarie 1901; 29 decembrie 1910–27 martie 1912; ad interim 28 martie–14 octombrie 
1912); Interne (28 martie–14 octombrie 1912); Agriculturæ øi Domenii (5 aprilie–31 decembrie 
1913); Afaceri Stræine (5 martie–24 octombrie 1918). Membru de onoare al Academiei Române 
(21 mai 1912).

8 Basile M. Missir (1843–1929). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat în drept 
(Bucureøti). Doctor în drept (Paris). Magistrat; ulterior avocat. Membru al Partidului Naflional 
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Liberal. Deputat. Ministru al Agriculturii, Industriei, Comerflului øi Domeniilor (14 februarie 
1901–18 iulie 1902). 

9 Alexandru (Alecu) C. Constantinescu (1859–1926). Jurist, om politic øi de stat român. 
Licenfliat øi doctor în drept (Paris). Avocat în Baroul Ilfov; apoi avocat al Statului, al Creditu lui 
Funciar Rural. Membru al Partidului Naflional Liberal. Deputat. Senator. În mai multe rânduri 
ministru: Agriculturæ øi Domenii (1 noiembrie 1909–28 decembrie 1910; 4 ianuarie 1914–
11 decembrie 1916; 19 ianuarie 1922–27 martie 1926); Interne (11 decembrie 1916–26 ianua
rie 1918). 

10 Mircea Djuvara (1866–1944). Avocat, om politic øi de stat român. Licenfliat în litere 
(Bucureøti); licenfliat în drept (Bucureøti); doctor în drept (Paris); doctor în filosofie (Paris). 
Avocat în Baroul de Ilfov. Profesor de teoria generalæ a dreptului la Universitatea din Bucureøti. 
Profesor la Academia de Drept Internaflional de la Haga. Membru al Partidului Naflional Liberal. 
A fæcut parte din delegaflia României la Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Deputat. Preøedinte 
al Grupului interparlamentar român. Vicepreøedinte al Institutului internaflional de filosofie, 
drept øi sociologie juridicæ. Membru corespondent al Academiei Române (23 mai 1936). 

11 Dimitrie N. Comøa (1868–m.?). Jurist øi publicist român.  Doctor în drept (Paris). Elev al 
Ecole de Hautes°Etudes. Avocat special al Ministerului de Ræzboi. Avocat pe lângæ Ministerul 
Domeniilor. Profesor de economie naflionalæ la Øcoala Superioaræ de Øtiinfle de Stat. Deputat 
(1913). Director la Banca Naflionalæ a României. Autor a numeroase studii øi lucræri în probleme 
de drept, economie øi finanfle.

12 Emanuel (Emanoil) Pantazi (1870–1942). Jurist øi om politic român. Licenfliat al Facultæflii 
de Drept (Bucureøti). Avocat în Baroul de Ilfov; a profesat neîntrerupt timp de mai mult de patru 
decenii, remarcându°se drept unul dintre cei mai de seamæ avocafli ai vremii. Avocat al Statului 
(1895–1896). Membru al Partidului Conservator. Deputat de Ialomifla (1899–1900). Unul 
dintre întemeietorii Ligii pentru unitatea culturalæ a tuturor românilor. A fost timp de douæ 
decenii preøedinte al Consiliului juridic al Ministerului Afacerilor Stræine. Expert juridic al 
României la Conferinfla de la Haga (1929–1930). A colaborat la reviste øi ziare juridice. Membru 
al Societæflii legislative comparate de la Paris. Membru de onoare al Academiei Române 
(28 mai 1929).

13 Matei B. Cantacuzino (1854–1925). Jurisconsult, profesor, om politic øi de stat român. 
Studii în stræinætate. A funcflionat la Curtea de Apel din Iaøi. Vestit avocat. Profesor de drept civil 
la Facultatea de Drept din Iaøi. Decan øi rector. Ministru: Culte øi Instrucfliune Publicæ (29 
ianuarie–5 martie 1918); Justiflie (30 martie–27 august 1920). Unul dintre fondatorii Partidului 
Poporului (1918). În 1923, intræ în Partidul fiærænesc, din care îøi dæ dupæ puflin timp demisia. 

14 Euclid (sec. III î.e.n.). Matematician grec care øi°a dus activitatea la Alexandria, în Egipt, 
punând bazele axiomatice ale geometriei elementare. Faimosul postulat care îi poartæ numele a 
stârnit discuflii øtiinflifice care s°au întins peste 1000 de ani. [n. S.P.]

15 Guglielmo Ferrero (1871–1943). Sociolog øi istoric italian, autorul lucrærii „Mærirea øi 
decæderea Romei“. [n. S.P.]

16 Marcus Tullius Cicero (106–43 î.e.n.). Filosof, orator, scriitor øi om politic roman. A dat 
principalilor termeni filosofici greceøti versiuni latine pætrunse de atunci în limbajul filosofului 
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universal. Ca om politic a fost vanitos pânæ la exces, dorindu°øi mereu sæ facæ parte din grupul 
celor ajunøi la putere; a fost totdeauna în umbra unui dintre „marii“ momentului. [n. S.P.]

17 Ioan Hrisostom (Guræ de Aur) (c. 344–c. 407). Teolog øi predicator. Unul dintre marii 
Pærinfli ai Bisericii ræsæritene. Neîntrecut orator, de unde øi numele sæu. Autor a numeroase scrieri 
religioase øi al principalei liturghii ortodoxe, care°i poartæ numele. 

18 Istrate Micescu (1881–1951). Jurist, om politic øi de stat român. Studii la Paris. Doctor în 
drept (1906). Profesor de drept civil la Iaøi øi Bucureøti. Decan al Baroului de Ilfov (1923–1925; 
1925–1928; 1936). Deputat de Romanafli (1919–1920), Muscel (1927) øi Soroca (1931).
Vicepreøedinte al Camerei Deputaflilor. Ministru de Externe (28 decembrie 1937–10 februarie 
1938), de Justiflie (24 noiembrie 1939–11 mai 1940). Este condamnat în 1948 la 20 de ani de 
muncæ silnicæ; moare în închisoarea de la Aiud. 

19 Sofocle (496 sau 494–406 î.Hr.). Poet tragic grec de la care s°au pæstrat doar 7 piese printre 
care Electra, Ajax, Antigona. Operele sale au reprezentat un pas înainte pentru tragedia greacæ, 
diminuând rolul corului øi introducând un al treilea actor în acfliune. [n. S.P.]

20 Dna Titulescu, mama lui, care a stat cu el la Paris pânæ øi°a luat doctoratul, spunea de el cu 
mândrie: „Bæiatul a fost întotdeauna cuminte“ – „Jamais il ne déchouchait“. [n. N.I.O.]

Nicolae I. Ottescu

În arena politicæ

Pe câmpul mænos de pe atunci al politicii româneøti, existau în 
vremea Regelui Carol I1 numai douæ partide politice. Partidul Liberal al 
burgheziei noastre care se înfiripa øi Partidul Conservator al boierilor 
latifundiari øi tradiflionaliøti. Cu vremea însæ, cætre sfârøitul acestei domnii, 
aceste caracteristice inifliale au dispærut: liberalii au devenit ei latifundiari, 
iar conservatorii au început sæ aprecieze valorile democratice ale oamenilor 
noi, pierzând câte puflin din rigiditatea tradiflionalismului lor. Aceste 
partide guvernau unul dupæ altul – liberalii mai mult decât conservatorii 
– problema politicæ internæ era simplæ, pe plan extern fæceam parte din 
constelaflia Triplei Alianfle2, Regele Carol I domnea liniøtit.

Cu câfliva ani înaintea ræzboiului trecut, din cauze multiple, din 
care nu voi cita decât una: pletora de personalitæfli politice de mâna întâi, 
Partidul Conservator s°a frânt în douæ trupuri. S°au creat astfel douæ par
tide conservatoare, care curând au devenit fiecare mai puternic decât 
întregul iniflial: unul sub øefia patriarhalæ a lui Iorgu Cantacuzino°Nababul3, 
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care se pretindea deflinætor al tradifliei conservatoare øi celælalt, cæruia i s°a 
adæugat calificativul de „democrat“4, format din elementele mai combative 
ale partidului, de sub øefia dinamicæ a lui Petre Ionescu. Mai exista øi un al 
treilea partid conservator cu denumirea de Junimist, sub øefia lui Petre 
Carp, care avea însæ mai mult caracterul de grupare (moldoveneascæ) decât 
structura unui organism politic.

Partidele noastre politice de atunci nu reprezentau nici tendinfle, 
nici principii deosebite. Niciunul din discursurile de la Mesaj, care au 
încercat sæ le indice, nu a izbutit sæ ne convingæ cæ ar fi existând între 
aceste partide diferenfle principiale. Trebuia sæ faci metafizicæ sau literaturæ 
ca sæ ajungi la câteva vagi øi imprecise formule, øi metafizica politicæ nu era 
prefluitæ pe atunci.

Nicolae Titulescu a simflit øi el nevoia sæ caracterizeze doctrina 
celor douæ partide. În primul sæu discurs în parlament (20 decembrie 
1913), în care, cu ocazia ræspunsului la Mesaj, se ocupa de politica guver
nului în legæturæ cu ræzboiul balcanic5, în peroraflie, el atacæ, schematic, 
aceastæ chestiune. Voi cita peroraflia în întregime mai mult pentru 
frumuseflea ei literaræ.

„…N°afli væzut cæ atacând guvernul, slæbifli fiara? De ce afli fæcut°o? 
Din patimæ politicæ? Din invidie? Eu nu o cred. Explicaflia e prea micæ 
(influenfla stilului lui Take Ionescu e aici manifestæ). Un partid ca dum
neavoastræ nu cred cæ se poate miøca numai din patimæ øi numai din invidie! 
Afli atacat convinøi cæ væ facefli datoria! Cum n°afli væzut atunci cæ împlinind 
ceea ce credefli datoria dumneavoastræ, departe de a clædi, dærâmafli, departe 
de a întæri fiara, îi goleafli comorile ei sufleteøti (aplauze prelungite). Expli
caflia trebuie cæutatæ mai adânc, în ceea ce se petrece øi nu se vede.

Partidele politice sunt forfle prin care evoluflia politicæ se împlineøte. 
În atitudinea ce iau, în lupta ce duc, ele sunt numai forfle care se agitæ. 
Nimic din ceea ce face un partid nu e altceva decât rezultatul forflei care îl 
mânæ; nimic din ceea ce iese din cadrul acestei forfle nu poate face un 
partid! Toate partidele sunt azi în miøcare, ceea ce le diferenfliazæ e numai 
direcflia în care se miøcæ. În jurul acestor forfle, în luptele politice de la noi, 
Partidul Liberal reprezintæ miøcarea ritmicæ, regulatæ, dar miøcarea sub 
forma ei cea mai simplæ: miøcarea înainte øi numai înainte! Cercetafli istoria 
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acestui partid øi vefli vedea cæ, la toate problemele care s°au pus, soluflia lui 
a fost veønic aceeaøi: un pas înainte! Partidele conservatoare reprezintæ 
miøcarea vie, cu încetiniri øi acceleræri, cu scæderi øi cu ridicæri. Miøcarea 
sub forma ei cea mai complexæ, în ultimæ analizæ dacæ se traduce prin 
înaintare, se traduce mai mult prin puterea ei de ascensiune! (aplauze). Øi 
atunci, fatal, în lupta politicæ, Partidul Liberal a luat drumul neted, bætut, 
færæ obstacole, dar drumul care duce pe vale, partidele conservatoare au 
luat drumul mai lung, mai cotit, mai anevoios, care poate cândva coborî, 
dar care sigur urcæ! (aplauze). A fost ferit Partidul Liberal în mersul sæu de 
opririle pe care le provoacæ suiøul, n°a fost însæ niciodatæ pe înælflimile care 
dominæ (aplauze prelungite). Øi atunci cum vrefli sæ væ fac o vinæ din faptul 
cæ azi, când fiara e pe culmea cea mai înaltæ pe care a atins°o vreodatæ, nu 
v°afli ridicat sæ privifli lucrurile de acolo de unde le vedem øi noi? Nu putefli? 
Este menirea dumneavoastræ sæ nu putefli! Mergefli înainte, tot înainte, dar 
numai înainte, aceasta væ e menirea. Îndeplinifli°o! Vom îndeplini°o øi noi 
pe a noastræ! Fifli forfla care împinge fiara înainte. Vom fi noi forfla care o 
înalflæ!“ (aplauze prelungite øi îndelung repetate).

Pentru frumuseflea ei aceastæ peroraflie va fi, cred, mereu citatæ. 
Conflinutul ei ideologic este însæ iluzoriu øi nu poate rezista unei analize 
strânse.

Cu douæzeci de ani înainte, Take Ionescu se ocupase øi el de aceeaøi 
chestiune. În discursul sæu din noiembrie 1893, el spunea:

„Naflionalismul nu formeazæ caracteristica unui partid. Nu cunosc 
în toatæ Europa un singur partid care sæ fie sau sæ se intituleze antinaflional. 
Democraflia, de asemenea. Democraflia øi naflionalismul sunt însuøiri 
indispensabile tuturor partidelor oricærui stat cu o constituflie democraticæ. 
Deosebirea dintre partide sæ o cæutæm în altæ parte. Este oare exact cæ rolul 
Partidului Conservator este de a sta pe loc? Ia privifli în toate statele Europei 
øi examinafli opera de mari reforme a conservatorilor din Belgia øi Anglia. 
Dar la noi? În organizarea finanflelor, în problema pæmântului, nu gæsifli 
tot opera Partidului Conservator? Deosebirea stæ în altceva; o diferenflæ 
de metodæ, o diferenflæ de sistemæ. Sunt, domnilor, douæ metode de a 
privi aspectele problemelor publice øi a le rezolva. Este aceea care pleacæ de 
la idei aprioristice, metodæ care, întemeindu°se pe logicæ, porneøte de la 
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postulate pe care le numeøte principii øi, prin deducflie, croieøte un plan 
care este operæ pur intelectualæ, iar nu ieøitæ din adâncurile nevoilor actuale 
ale societæflii. Øi mai este o altæ øcoalæ, øcoala istoricæ, care vrea sæ lege ziua 
de mâine cu ziua de azi øi o pune la adæpost de toate furtunile. Nu vefli gæsi 
o altæ diferenflæ între liberali øi conservatori!“

Mai puflin literar decât al lui Titulescu, acest pasaj are darul de a fi 
mai precis.

Dacæ nu existæ, prin urmare, o diferenflæ doctrinaræ între partide, 
existæ totuøi una structuralæ. Camerele conservatoare aveau cu totul altæ 
înfæfliøare decât cele liberale. Ele se situau la un nivel parlamentar superior 
de care, mai cu seamæ, Camerele votului universal de dupæ ræzboi s°au 
flinut la o respectuoasæ distanflæ.

Denumirile partidelor politice nu aveau, aøadar, decât valoarea unor 
firme care reprezentau numai o simplæ tradiflie sonoræ de cuvânt. Firme 
politice în spatele cærora gæseai un acelaøi bazar de mærunfliøuri ideologice, 
aceleaøi idealuri moral etichetate, aceeaøi tendinflæ de acaparare a pieflii 
electorale, cu aceleaøi formule lipsite de conflinut øi dezminflite de apucæturi, 
dar cu directori de raioane diferifli.

Când Nicolae Titulescu øi°a propus sæ intre în viafla politicæ, se 
putea prin urmare decide pentru oricare dintre partide, færæ niciun scrupul 
de naturæ principialæ. A înclinat întâi pentru Partidul Liberal, era chiar pe 
punctul de a se înscrie în partid, dar dintr°o stângæcie a unuia dintre øefii 
liberali øi, mai cu seamæ, din admiraflie pentru Take Ionescu, s°a înscris în 
Partidul Conservator°Democrat. Iatæ°l deci pe Nicolae Titulescu punând 
piciorul în arena vieflii noastre publice, într°o vreme atât de bogatæ în 
evenimente politice, în anii premergætori ræzboiului mondial øi în atmosfera 
de luptæ de atunci, atât de prielnicæ pentru afirmarea personalitæflii lui 
excepflionale.

Când Take Ionescu, în urma intrigilor care se urziseræ împotriva 
lui, a întemeiat Partidul Conservator°Democrat øi l°a condus la acele 
ræsunætoare victorii electorale, care au pasionat lumea politicæ de pe vre
muri, Titulescu se afla în preajma lui. În campania de organizare a parti
dului, fæcea øi el parte din echipa de fruntaøi care colinda flara însoflindu°øi 
øeful øi træind în intimitatea lui apropiatæ.
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Titulescu a debutat în viafla publicæ ca tofli neofiflii, prin discursuri 
la întrunirile publice. A debutat ca oricare altul, nimeni însæ nu s°a bucurat 
din partea mulflimii de o primire atât de caldæ ca el. Dupæ primele douæ°trei 
discursuri, pânæ s°a fæcut cunoscut, când apærea la tribunæ, tânærul acesta 
imberb, cu fafla copilæroasæ øi vocea subfliratecæ, era primit cu aplauze 
zgomotoase. Øi când începea sæ vorbeascæ, dupæ un minut°douæ de tæcere 
atentæ øi reculeasæ, în care fiecare cuvânt al lui îl simfleai vibrând în 
sonoritatea sufleteascæ a tuturora, reîncepea viforul aplauzelor entuziaste. 
O asemenea hipnozæ colectivæ numai Take Ionescu o putea realiza.

Unul dintre oratorii sonori ai partidului – care mai târziu a fæcut 
carieræ în Partidul Liberal – îl poreclise în ironie „Chantecler“. Ironia însæ 
nu a fost înfleleasæ øi publicul îi spunea cu simpatie „Cocoøelul“.

– Uite, vezi, – spunea într°o zi un veteran al întrunirilor publice 
unui nou venit la adunare, prezentându°i pe fruntaøii partidului – æla de pe 
scaun, din mijlocul scenei, cu pærul øi mustæflile albe, e Cantacuzino°Paøcanu6; 
æla de lângæ el, mititel, palid øi cu capul mare, e Xenopol7 øi alæturi de el stæ 
Barbu Pæltineanu8, øeful Capitalei; æla înalt cu mustafla ræsucitæ, cu ifos, e 
Jean Th. Florescu; æla gros de lângæ el, cu mustæflile albe, e Nestor Cincu9; 
æla înalt, zbârcit øi spân e Pavlicæ Brætæøanu; æla cu cioc, e doctorul Istrate10, 
care stæ de vorbæ cu Costicæ Dissescu11; øi cocoøelul de lângæ el, înalt, spân 
øi græsun, e Titulescu. Pe æsta sæ°l auzi tu vorbind, mæi! Îl creøte Take 
Ionescu ca sæ°l facæ dupæ el øeful partidului.

Lumea întrunirilor publice îl adora pe Titulescu, fruntaøii partidului 
îl comparau – øi era cel mai mare elogiu care i se putea face – cu Take 
Ionescu, iar Take, care îl prefluia de pe atunci ca pe nimeni altul, îi aræta o 
prietenie afectuoasæ, atentæ, prevenitoare. Când îi pronunfla numele – îi 
spunea Titulicæ – vocea lui atât de expresivæ avea rezonanfle de dragoste 
pærinteascæ.

Discursurile de întrunire publicæ ale lui Nicolae Titulescu – ca de 
altfel ale tuturor fruntaøilor Partidului Conservator°Democrat – pot fi 
împærflite în douæ grupe: discursuri care aveau drept flel organizarea par
tidului în cadrul luptelor din alegerile parfliale de atunci, alegeri în care 
candidaflii democrafli s°au ales unul dupæ altul øi, mai târziu, dupæ începutul 
ræzboiului european, discursuri care aveau drept flel intrarea noastræ în 
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acfliune împotriva imperiilor centrale.12 Recitându°le acum, dupæ mai bine 
de un sfert de veac de când au fost rostite, ele au în construcflia øi sonoritatea 
lor o uøoaræ notæ romanticæ pe care azi nu o mai apreciem – în douæzeci øi 
cinci de ani am evoluat. Ce admirabile sunt totuøi în expresivitatea lor øi, 
mai cu seamæ, prin acea facultate de sintezæ care constituie una din marile 
calitæfli, poate cea mai mare a talentului sæu oratoric.

Voi cita numai unul din ele, discursul rostit în 1915, la mitingul 
naflional din Ploieøti øi n°aø putea afirma cæ e cel mai bun fiindcæ nu a fost 
niciunul care sæ nu provoace admiraflie øi entuziasm.

„Iubifli cetæfleni, spunea el, se apropie anul de când brusc, færæ 
pregætire, tragic, România a fost pusæ în fafla clipei când trebuia sæ decidæ 
de toate stræduinflele trecutului ei întunecat øi vitreg øi de toate fægæduielile 
viitorului ei luminos øi falnic. Clipæ supremæ pe care am întrezærit°o cu 
toflii în visurile noastre de mærire, clipæ pe care nu întrezærea sæ spere a o 
vedea sosind, generaflia chematæ sæ o træiascæ!

Ce s°a întâmplat atunci? Cum a fost împiedicatæ înfæptuirea pæca
tului monstruos øi inept de a ne værsa sângele nostru pentru apærarea 
graniflelor vræjmaøilor noøtri, a acelor granifle care de veacuri ne sufocæ, a 
acelor granifle, care sunt ca niøte tæieturi adânci øi dureroase în corpul viu 
al nafliunii, a acelor granifle care, dacæ nu vom reuøi sæ le spulberæm, ne vor 
încætuøa ca zidurile unei temnifle la umbra cærora viafla se ofileøte øi se 
stinge, ce s°a întâmplat atunci o øtim cu toflii.

Cum am fost ferifli atunci sæ nu ajungem nenorocifli øi mici, 
nedreptæflifli øi nedemni, asuprifli øi totuøi disprefluifli, aceasta va fi o veønicæ 
glorie pentru acei care au avut menirea sæ o împlineascæ.

Instinctul neamului prin aleøii lui a vorbit la timp.
Instinctul nu se poate opri aici, instinctul nu poate sæ adoarmæ 

atunci când a trezit sufletul!
Øi sufletul românesc, ræscolit de amintirile istorice, ræscolit øi de 

destinul lui mærefl, pe care de°a pururi l°a întrevæzut în zare, ræscolit de 
puterea momentului prin care trece, sufletul românesc mai treaz øi mai sus 
azi ca oricând, ordonæ ca acfliunea sæ nu întârzie.

Problema care se pune azi României e înfricoøætoare, dar simplæ: 
sau România pricepe datoria pe care i°au creat°o evenimentele în curs, øi 
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atunci istoria ei abia începe, iar viitorul ei va fi o ræzbunare prelungitæ øi 
mæreaflæ a umilinflelor ei seculare, sau România, mioapæ la tot ce e „mâine“, 
cu ochii mari deschiøi la tot ce e „azi“, nu pricepe øi înlemnitæ stæ pe loc øi 
atunci istoria ei va înfæfliøa pentru vecie exemplul unic øi mizerabil al unei 
sinucideri viefluite!

Din împrejurærile de azi, România trebuie sæ iasæ întreagæ øi mare! 
România nu poate fi întreagæ færæ Ardeal! România nu poate fi mare færæ 
jertfæ.

Ardealul e leagænul care i°a ocrotit copilæria, e øcoala care i°a fæurit 
neamul, e farmecul care i°a susflinut viafla. Ardealul e scânteia care aprinde 
energia, e mutilarea care strigæ ræzbunare, e fæflærnicia care cheamæ pedeapsa, 
e sugrumarea care cere libertatea. Ardealul e românismul în restriøte, e 
întærirea care îndepærteazæ vræjmaøul, e viafla care cheamæ viafla!

Ne trebuie Ardealul! Nu putem færæ el! Vom øti sæ°l luæm øi, mai 
ales, sæ°l meritæm!

Pentru Ardeal nu°i viaflæ care sæ nu se stingæ cu plæcere; pentru 
Ardeal nu e sforflare care sæ nu se ofere de la sine; pentru Ardeal totul se 
schimbæ, totul se înfrumusefleazæ, pânæ øi moartea se schimbæ: înceteazæ de 
a fi hidoasæ, devine atrægætoare!

Ardealul nu e numai inima României politice, privifli harta! Ardealul 
e inima României geografice.

Din culmile lui izvoræsc apele care au scældat românismul în istorie: 
la miazæ°noapte Someøul; la apus Mureøul; la miazæ°zi Oltul. De°a lungul 
Carpaflilor, România de azi se întinde ca o simplæ zonæ militaræ a unei 
fortærefle naturale, încæputæ pe mâini stræine!

Acel care nu se simte tæiat la brâu când priveøte Ardealul, acela nu 
e român, acela e sæmânfla pripæøitæ în România pe vremea când o bæteau 
vânturile din toate pærflile.

Ne trebuie Ardealul, dar ne trebuie cu jertfæ! Nu se lipeøte carne de 
carne færæ sæ curgæ sânge! Nu se ia Ardealul cu neutralitatea! Neutralitatea 
øi°a avut rostul, dar øi°a træit traiul!

Øi°a avut rostul pentru cæ neutralitatea noastræ n°a fost nici calcul, 
n°a fost nici teamæ!
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Neutralitatea noastræ a fost la început zidul definitiv ridicat contra 
acelora care voiau sæ ne împingæ la o nelegiuire de neam øi de care s°a 
sfærâmat viziunea lor heraldicæ: vulturul român purtând în cioc coroana 
Sfântului Øtefan; ea s°a transformat apoi în adæpostul din dosul cæruia ne 
puteam pregæti øi puteam aøtepta ziua cea mare; neutralitatea a devenit azi 
pânza de pæianjen pe care cel mai inocent zefir o poate rupe în bucæfli!

România nu°øi poate prelungi neutralitatea peste limitele trebuin
flelor sale øi mai ales peste limitele demnitæflii sale.

Un stat nu poate sæ ræmânæ neutru decât atunci când n°are de cerut; 
un stat nu poate ræmâne neutru atunci când are revendicæri de impus, 
atunci mai ales când le°a øi formulat! Aceasta ar însemna sau cæ nu e în 
stare sæ cucereascæ ceea ce pretinde cæ e al sæu, ceea ce e umilitor pânæ la 
durere, sau cæ a renunflat de bunæ voie la idealul sæu, ceea ce e absurd pânæ 
la nebunie!

Nu se poate ca ceea ce a conceput mintea româneascæ, ca ceea ce a 
simflit inima româneascæ, sæ nu poatæ înfæptui energia româneascæ.

Dar nimic nu slæbeøte mai mult energia ca aøteptarea, nimic nu o 
uzeazæ mai sigur ca neîntrebuinflarea, nimic în schimb nu o aprinde pânæ 
la paroxism ca øi conøtiinfla ei cæ e tare øi consideratæ!

Or, de aceastæ consideraflie România are azi nevoie mai mult ca 
oricând! Ce zic? Mai presus de orice!

Azi, când cele mai civilizate state au început acest mæcel îngrozitor, 
aceastæ pustiire færæ exemplu, nu pentru a desfiinfla o nafliune, ci pentru a 
distruge o concepflie, nu pentru a întrona o dominaflie, dar pentru a inau
gura o politicæ, apare clar cæ nimeni nu se va bucura de roadele noii stæri 
de lucruri, dacæ nu s°a arætat demn din vreme, nu numai cu vitejia, dar mai 
ales cu sufletul!

Færæ jertfæ sângeroasæ øi bogatæ, færæ fræflie de arme øi de durere, 
nicio piatræ de granit nu se va muta din locul ei.

Færæ încrederea acelora care ne°au precedatæ în luptæ, færæ con
vingerea lor cæ avem o profundæ idee de drept øi de datorie, færæ iubirea 
sinceræ a libertæflii, nu numai a noastræ, dar a tuturor, færæ o înælflare 
sufleteascæ susflinutæ, jertfa noastræ, oricât de mare ar fi, nu poate sæ°øi dea 
roadele pentru cæ°i lipseøte ce°i dæ fiinflæ: valoarea ei moralæ!
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De aceea, eu cred cæ acei ce ne conduc nu vor uita o clipæ cæ ei 
reprezintæ azi mai mult decât dibæcia româneascæ, cæ ei întrupeazæ azi înalta 
concepfliune moralæ a românismului ca forflæ civilizatoare! Øi poate cæ 
aceasta s°ar impune mai lesne printr°o atitudine decât printr°un argument, 
mai lesne printr°un act de eroism decât printr°o negociere prelungitæ. Sau 
românismul se va dovedi o forflæ civilizatoare de prim ordin øi atunci va 
triumfa, sau românismul se va dovedi numai marca unui egoism laø øi 
hræpærefl øi atunci va pieri, cum va pieri pe urma acestui ræzboi tot ce n°are 
reazem în drept øi jertfæ!

Dar ce zic? Românismul sæ piaræ? Nu e oare în fiecare din noi 
dorinfla de jertfæ? Nu e în fiecare din noi revoltæ pentru nedreptate, dezgust 
pentru asuprire?

Nu dorm în sângele nostru stræmoøii care aøteaptæ ceasul de a fi 
deøteptafli în mærire?

Nu, nu va pieri românismul pe urma acestui ræzboi, vor pieri numai 
aceia care nu s°au arætat vrednici de dânsul.“

Nicolae Titulescu, tot în aceastæ perioadæ, a mai flinut la Ateneu o 
conferinflæ despre eroismul francez, al cærui text nu°l am, care a avut un 
formidabil ræsunet. Într°o lojæ, Take Ionescu, care îi sorbea cuvintele, era 
fericit de succesul lui, iar Dissescu, la ieøire, i°a spus entuziasmat: „Pe tine, 
Titulicæ, nimeni nu te poate întrece. Numai muzica poate ræscoli senti men
tele pe care le ræscoleøti tu“. Titulescu se afirma astfel øi în acest gen oratoric, 
atât de diferit de celelalte genuri, ca un mare maestru al cuvântului.

Ales în cameræ la Colegiul întâi de Romanafli, Titulescu s°a abflinut 
multæ vreme de a lua cuvântul. A pregætit un discurs la buget, dar, poate 
intimidat, poate nemulflumit de discurs, poate descurajat de un cumnat al 
lui, deputat liberal de Gorj, care îl sfætuia insistent sæ nu debuteze la buget, 
Titulescu øi°a închis discursul în birou øi s°a hotærât sæ mai aøtepte.

Faflæ de îndelungata lui tæcere – care însæ îi profita fiindcæ voia sæ se 
obiønuiascæ cu atmosfera vieflii parlamentare – prietenii lui din partid erau 
nedumerifli øi vreo câfliva, puflini la numær, erau satisfæcufli. X, unul din 
intimii lui Take Ionescu, nu se sfia sæ spunæ cæ Titulescu nu are „coardæ 
parlamentaræ“, cæ el îøi dæ seama de aceastæ lipsæ øi cæ se mulflumeøte, prin 
urmare, numai cu succesele de întrunire publicæ…
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Numit însæ raportor al Comisiei de ræspuns la Mesaj, Titulescu 
rosteøte, la 20 decembrie 1913, primul sæu discurs în Cameræ, care°l 
proiecteazæ dintr°o datæ în rândul marilor noøtri oratori parlamentari.

Acest discurs al lui Nicolae Titulescu a fost rostit deci în epoca de 
euforie politicæ care a urmat imediat dupæ ræzboiul balcanic. Luaseræm 
parte la ræzboi; armatele noastre în consensul politic al Marilor Puteri i°au 
græbit sfârøitul. Conferinfla Pæcii avusese loc la Bucureøti13, câøtigaseræm 
Cadrilaterul.

„Pânæ la criza balcanicæ,14 spunea el cu admirabila lui viziune 
sinteticæ, am putea rezuma istoria fiærii, zicând cæ am asistat la sforflærile 
prin care statul nostru øi°a cucerit dreptul la viaflæ, cu începutul crizei 
balcanice, asistæm la sforflærile prin care statul nostru îøi cucereøte dreptul 
la prestigiu.“

Øi mai departe:
„Într°un cuvânt, pânæ la criza balcanicæ, rolul nostru istoric a fost 

sæ dovedim din nou, în aceastæ parte a Europei, vitalitatea rasei; de aici 
înainte asta øi trebuie sæ fie, sæ°i dovedim din nou puterea sa de înælflare.“

Cum însæ aceste realizæri diplomatice au fost prezidate de un guvern 
conservator,15 liberalii – din acel spirit sectar de partid care a contribuit 
într°o largæ mæsuræ la næruirea regimului parlamentar – au cæutat sæ 
micøoreze meritele guvernului de atunci. Ei afirmau între altele cæ mâna 
øovæielnicæ a guvernului a fost forflatæ de miøcærile de stradæ care au cerut 
intervenflia noastræ imediatæ în ræzboi.

„…Silit voi fi dar, domnilor, sæ fac øi eu la fel øi sæ mæ întreb 
împreunæ cu opoziflia øi înainte de toate: cæror factori se datoreøte succesul 
nostru extern? Ræspunsul la aceastæ chestiune este pentru mine simplu. 
Trei sunt factorii care au contribuit la triumful României: forfla ei militaræ, 
conøtiinfla ei naflionalæ øi guvernul, care n°a pus forfla dintâi în slujba celei 
de a doua decât în ceasul în care a trebuit.“

Dupæ ce analizeazæ contribuflia forflei noastre militare, trecând la cel 
de al doilea factor, al conøtiinflei naflionale, el îl caracterizeazæ astfel:

„…Conøtiinfla naflionalæ o væd, în fine, în nepæsarea de moarte, în 
desævârøita uitare de griji øi nevoi personale, în avântul cu care ostaøii noøtri 
øi°au pæræsit cæminele în iunie trecut; conøtiinfla naflionalæ nu o pot coborî 
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însæ într°atât încât s°o gæsesc în murmurul celor care dezaprobau o acfliune 
de guvern (aplauze) sau chiar într°o manifestare de stradæ, fie ea fæcutæ sub 
ferestrele Palatului, pentru ca un decret de mobilizare, care exista deja, sæ 
aparæ în ochii unei opoziflii decepflionate izbânda priceperii celor de jos 
contra incapacitæflii celor de sus“ (aplauze prelungite).

Prin natura dezbaterilor care avuseseræ loc în Senat øi în Cameræ, 
discursul lui Nicolae Titulescu nu putea sæ nu aibæ un pronunflat caracter 
polemic. Numele lui Vintilæ Brætianu e pronunflat de câteva ori, al lui I.
Gh. Duca mai des øi din cuvântærile øi articolele lor publicate în presa 
oficialæ liberalæ, ræspunzându°le lor, ia naøtere arhitectura polemicæ a 
acestui discurs. Dar aceastæ notæ polemicæ, deøi viguroasæ, se menfline însæ 
tot timpul pe planul parlamentar al ideilor care se înfruntæ, færæ a aluneca, 
o singuræ clipæ øi cât de puflin, pe panta facilæ øi ademenitoare a perso
nalitæflilor. Întreruperile relativ rare ale membrilor Partidului Liberal, îi 
dau prilejul unor riposte pe care aplauzele Camerei conservatoare le°au 
subliniat cu satisfacflie.

Analizând, de pildæ, atitudinea presei liberale în timpul conflictului 
balcanic øi punând°o în contrazicere cu afirmafliile recent formulate în 
Parlament, Vintilæ Brætianu îl întrerupe:

Vintilæ Brætianu: „Întrebafli°l pe domnul Take Ionescu care…“
Nicolae Titulescu: „Dar ce spunefli între patru ochi, aceasta nu o 

poate øti toatæ lumea øi este de datoria dumneavoastræ de a væ pronunfla 
asupra chestiunilor mari nu în colfluri, ci în public, dacæ avefli curajul 
opiniei! (aplauze). Dl. Take Ionescu nu mæ onoreazæ cu destæinuirile pe 
care i le fac alflii, dar în orice caz, în chestiunile de politicæ externæ, suntefli 
primul partid care se apæræ, punându°se la adæpostul unei confidenfle!“ 
(aplauze)

Øi mai târziu:
I.Gh. Duca: „Dacæ aø fi fost la Guvern…“
Nicolae Titulescu: „Atunci nu flineafli discursuri pe asemenea ches

tiuni, cæci omul de guvern tace mai mult“.
I.Gh. Duca: „Sunt foarte mândru cæ aøteptafli luminile de la 

mine…“
Nicolae Titulescu: „Da, dar ca sæ le criticæm“.
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Cu toatæ aceastæ tonalitate polemicæ, care, în general, e menitæ sæ 
scadæ valoarea unui mare discurs parlamentar, primul discurs al lui Nicolae 
Titulescu a reprezentat consacrarea unui mare talent. Când, dupæ peroraflia 
pe care am reprodus°o […],, øi°a sfârøit discursul, Camera întreagæ, în 
picioare, l°a ovaflionat prelung, iar pe banca ministerialæ, Take Ionescu, 
radios, primea felicitæri ca pentru fiul lui.

Pe firmamentul parlamentarismului românesc se ridicase un nou 
astru care dædea o strælucire nouæ constelafliei politice conservatoare.

Pentru liberali, aceastæ manifestare de talent însemna un îndoit 
prilej de nemulflumire. Erau nemulflumifli de marele succes al unui adversar 
politic øi erau nemulflumifli cæ Titulescu nu era de°ai lor.

„Titulescu, cu puflinæ abilitate, spunea unul din ei amærât, ar fi 
putut fi al nostru…“

Nicolae I. Ottescu, În arena politicæ, în Nicolae Titulescu. O statuie færæ piedestal. 
Amintiri (cu note întocmite de prof. Sorin Popescu), Editura Omega Press 
Investment, Bucureøti, mai 1997, pp. 18–27.

NOTE

1 În urma abdicærii lui Alexandru Ioan Cuza, la 11/23 februarie 1866, punându°se problema 
aducerii unui principe stræin, alegerea s°a oprit asupra lui Carol de Hohenzollern°Sigmaringen, 
atunci în vârstæ de 27 de ani, al doilea fiu al principelui Carol°Anton (primul fiu era Leopold, 
tatæl viitorului Rege Ferdinand I). Familia noului ales se înrudea cu familia domnitoare a Prusiei, 
precum øi cu Napoleon al III°lea (prin Josefina, mama tânærului prinfl). Intrarea în capitalæ are 
loc la 10 mai 1866 øi tot la 10 mai, dar 1881, principele Carol se încorona ca primul Rege al 
României (cu o coroanæ fæcutæ din oflelul unuia dintre tunurile capturate la Plevna). [n. S.P.]

2 Tripla Alianflæ (Puterile Centrale), înflelegerea politico°militaræ, constituitæ la 20 mai 1882 
din Germania, Austro°Ungaria øi Italia, la care va adera din 1883 øi România. Alæturarea 
României la aceastæ alianflæ (mai ales dupæ ræcirea relafliilor cu Rusia, în urma Tratatului de la 
Berlin, din 1878), este clar øi succint prezentatæ de Take Ionescu, la 5 aprilie 1915, cu ocazia 
întrunirii de la Clubul Conservator°Democrat din Iaøi: „Tratatul cu Austro°Ungaria din 1883 s°a 
fæcut în condiflii de forflæ. Tripla Alianflæ era singura grupare politicæ organizatæ atunci în Europa. 
România, ca øi Italia, a fæcut politica fricii, aliniindu°se cu «vecinul cel mai agitat», cu scopul de 
a se întæri pe toate planurile. Dacæ s°a procedat bine, prin încheierea alianflei, s°a greøit prin 
statornicia faflæ de ea“. [n. S.P.]

3 Gheorghe Grigore (Iorgu) Cantacuzino (1837–1913). Mare latifundiar, om politic øi de stat 
român. Doctor în drept al Universitæflii din Paris (1858). La venirea în flaræ, îndeplineøte diferite 
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funcflii în magistraturæ. Membru al Lojii masonice „Sages d’Heliopolis“ (din 1865). Participæ 
activ la acfliunile coalifliei politice care a impus îndepærtarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 
Preøedinte al Curflii de Apel din Bucureøti. Ales deputat în Constituanta din 1866; face parte din 
comitetul însærcinat cu elaborarea Constitufliei. Deputat. Senator. Primar al oraøului Bucureøti 
(1869–1870). Øeful Partidului Conservator (1899–1907). În mai multe rânduri ministru: Justiflie 
(24–27 ianuarie 1870); Lucræri Publice (16 decembrie 1873–7 ianuarie 1875); Finanfle (7 
ianuarie 1875–30 ianuarie 1876); Interne (11 aprilie 1899–9 ianuarie 1900; 22 decembrie 
1904–12 martie 1907). Preøedintele Consiliului de Miniøtri (11 aprilie 1899–7 iulie 1900; 22 
decembrie 1904–12 martie 1907). Poreclit „Nababul“ datoritæ averii sale imense. Palatul sæu, 
construit dupæ planurile arhitectului I.D. Berindei, din Calea Victoriei nr. 141, gæzduieøte 
Muzeul „George Enescu“.  

4 Divergenflele dintre fruntaøii conservatori øi atitudinea faflæ de problema flæræneascæ l°au 
determinat pe Take Ionescu sæ pæræseascæ partidul øi sæ înfiinfleze, la 24 ianuarie 1908, Partidul 
Conservator°Democrat, în care menfline tradifliile partidului din care se desprinsese, dar îi 
înnoieøte structura øi programul. Noul partid a dominat toate alegerile parfliale din anii 1908–
1910, datoritæ sprijinului majoritæflii burgheziei mici øi mijlocii, dar Regele Carol I nu i°a 
încredinflat niciodatæ liderului acestuia mandatul de a forma guvernul, deøi bætrânii conservatori 
în cei patru ani de guvernare liberalæ (martie 1907–decembrie 1910) nu obflinuseræ decât o 
singuræ victorie electoralæ în toatæ flara. [n. S.P.]

5 Mai vechilor contradicflii dintre statele balcanice (eliberarea conaflionalilor din Imperiul 
Otoman øi unificarea teritoriilor eliberate), la care s°au adæugat øi altele noi dupæ încheierea 
Primului Ræzboi Balcanic (1912, la care România nu a participat), au dus la izbucnirea celui 
de°al Doilea Ræzboi Balcanic (iunie 1913), între Bulgaria, pe de o parte, øi foøtii aliafli: Serbia, 
Muntenegru øi Grecia, pe de altæ parte. Turcia øi România (de la 10 iulie) se alæturæ aliaflilor, 
atacând la rândul lor Bulgaria. [n. S.P.]

6 Constantin Cantacuzino°Paøcanu (1856–m.?). Avocat, preøedinte al Camerei (26 februarie–
27 aprilie 1907; 1 decembrie 1912–11 ianuarie 1914), preøedinte al Clubului Conservator°Demo
crat din Bucureøti, unul dintre principalii colaboratori ai lui Take Ionescu. [n. S.P., G.G.P.]

7 Alexandru D. Xenopol (1847–1920). Istoric, economist, sociolog øi filosof român. Doctor 
în drept al Universitæflii din Berlin (1871) øi doctor în filosofie al Universitæflii din Giessen 
(1871). A funcflionat un timp în magistraturæ, apoi în avocaturæ. Profesor la Universitatea din 
Iaøi (titular al Catedrei de istorie naflionalæ). Autor al primei mari sinteze consacrate istoriei 
poporului român (13 volume, 1896–1912). Opera sa vastæ acoperæ istoria României (veche, 
medie, modernæ) øi istoria oraøelor. A acordat o atenflie aparte strângerii øi publicærii izvoarelor 
istorice; a avut preocupæri de filosofia culturii øi de filosofia istoriei; de drept; de sociologie; 
etnografie øi folclor ø.a. S°a numærat printre membrii Societæflii literare „Junimea“, al cærui 
secretar a fost. Colaborator al revistei „Convorbiri literare“, unde a debutat în 1868. Membru al 
Académie des Sciences Morales et Politiques din Paris; al Societæflii de Arheologie din Bruxelles; 
al Societæflii Academice Române din Cernæufli; al Institutului Internaflional de Sociologie. Mem
bru corespondent (1 aprilie 1889) øi membru titular (11 martie 1893) al Academiei Române. 
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8 Barbu Pæltineanu (1856–1918). Avocat øi om politic iniflial liberal, apoi conservator, 
alæturându°se în cele din urmæ lui Take Ionescu în organizarea Partidului Conservator°Democrat. 
[n. S.P.]

9 Nestor Cincu (1867–1927). Membru de seamæ al Partidului Conservator°Democrat, a fost 
prefect de Tecuci, deputat în mai multe rânduri, chiar vicepreøedinte al Camerei Deputaflilor (pe 
când preøedinte plin era Cantacuzino°Paøcanu). Nestor Cincu s°a retras din politicæ odatæ cu 
moartea lui Take Ionescu. [n. S.P.]

10 Constantin I. Istrati (1850–1918). Doctor în medicinæ øi øtiinfle fizice øi chimice, elev al 
doctorului Constantin Davila, membru al Academiei Române, deputat, membru fondator al 
Clubului Conservator°Democrat din Capitalæ, ministru al Lucrærilor Publice øi apoi al Cultelor 
(1899), primar al Capitalei øi ministru al Industriei øi Comerflului (1916–1917). În 1891 scoate 
prima ediflie a „Cursului elementar de chimie“, premiat de Academia Românæ, tradus în 1895 øi 
admis ca manual didactic în licee franceze øi mexicane. [n. S.P.]

11 Constantin G. Dissescu (1854–1932). Jurist, om politic øi de stat român. Doctor în drept 
al Universitæflii din Paris (1877). Funcflioneazæ scurt timp în magistraturæ. Profesor de drept 
penal la Universitatea din Iaøi øi de drept public roman la Universitatea din Bucureøti. Decan al 
Facultæflii de Drept din Bucureøti (1909–1911; 1911–1913). Membru al Partidului Naflional 
Liberal, apoi al Partidului Conservator°Democrat; dupæ Primul Ræzboi Mondial, revine în 
Partidul Naflional Liberal. De mai multe ori ministru: Justiflie (11 aprilie 1899–7 iulie 1900); 
Culte øi Instrucfliune (24 octombrie 1906–12 martie 1907; 14 octombrie 1912–31 decembrie 
1913). Unul dintre artizanii Constitufliei din 1923. În casa sa din Calea Victoriei nr. 196 
funcflioneazæ Institutul de Istoria Artei. 

12 Referire la poziflia României în anii neutralitæflii (1914–1916), timp în care guvernul condus 
de Ion I.C. Brætianu a adoptat o „neutralitate activæ“, în sensul cæ se apærau frontierele øi se 
aøtepta momentul oportun pentru a intra în ræzboi cu scopul realizærii idealului naflional – 
eliberarea teritoriilor locuite de românii aflafli sub dominaflie stræinæ. [n. S.P.]

13 Cel de°al Doilea Ræzboi Balcanic s°a încheiat rapid dupæ Tratatul de la Bucureøti (28 
iulie/10 august 1913), care hotæra noul statut teritorial al popoarelor din Balcani. Era pentru 
prima oaræ când state mici luau hotærâri importante, færæ ca Marile Puteri sæ se amestece direct. 
Ca urmare a acestui tratat, a intrat în componenfla României regiunea din sudul Dobrogei, 
Cadrilaterul, împærflit în douæ judefle: Durostor øi Caliacra. Macedonia urma sæ treacæ de la 
Bulgaria la Serbia, iar oraøul Adrianopol sæ revinæ Turciei. [n. S.P.]

14 Anii dinaintea primei conflagraflii mondiale poartæ amprenta amplificærii unor crize politice 
în diferite zone ale globului. Conflictele balcanice, concretizate prin cele douæ ræzboaie (1912–
1913), au reprezentat o parte componentæ a acestor crize. Ræzboiul statelor balcanice coalizate 
contra Turciei (primul) øi cel dintre foøtii aliafli, cærora li s°au alæturat Turcia øi România, contra 
Bulgariei (al doilea), au græbit izbucnirea Primului Ræzboi Mondial. Problema naflionalæ – în 
Balcani – se dovedea a fi un punct nevralgic important al situafliei internaflionale antebelice ce°øi 
cæuta øi dorea rezolvarea. [n. S.P.]

15 Este vorba despre guvernul de colaborare conservatoare Titu Maiorescu–Take Ionescu 
(14 octombrie 1912–3 ianuarie 1914), în care ambii lideri se ocupau de politica externæ. [n. S.P.]
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Alvin Mansfield Owsley

„Am fost întrebat în flara mea: ce este politica externæ a României? 
Am ræspuns: E Titulescu.“

Afli spus despre mine cæ am fost un bun ministru al Americii. 
Meritul nu°mi revine mie, ci Domniei Voastre, care, în orice împrejurare, 
m°afli ajutat, pricepând, în adâncimea lui, punctul de vedere american.

Între Statele Unite øi România domneøte o prietenie trainicæ, care 
nu cere decât sæ se dezvolte. Øi ce poate sæ ajute mai mult dezvoltarea 
acestei prietenii, dacæ nu identitatea flelurilor noastre în politica externæ?

În 1933, preøedintele Roosevelt1 a spus cæ politica externæ a Statelor 
Unite este politica bunei vecinætæfli. Nu poate fi o politicæ externæ solidæ 
într°o flaræ dacæ ea nu reuøeøte sæ stabileascæ cu vecinii ei cei mai importanfli 
o trainicæ legæturæ.

România e geograficeøte departe; ea este însæ sufleteøte aøa de 
aproape de Statele Unite, încât îmi permit s°o consider vecinæ.

România este o flaræ mare, Statele Unite aprobæ faptul cæ, prin 
sforflærile ei, ea a reuøit sæ obflinæ locul la soare care i se cuvine. Statele 
Unite urmæresc cu deosebitæ atenfliune politica externæ din ce în ce mai 
cuprinzætoare a României.

Am fost întrebat în flara mea: Ce este politica externæ a României? 
Am ræspuns: E Titulescu, adicæ o politicæ adânc patrioticæ, fæcutæ sub 
comanda unui Suveran adânc înflelept.

Domnule ministru, nu pot sæ adaug nimic, prin cuvintele mele, la 
meritele ce afli øtiut sæ væ facefli recunoscute în viafla internaflionalæ. Afli 
lucrat din ræsputeri pentru a fline mereu România în loc de frunte øi pentru 
a aduce o contribuflie din ce în ce mai preflioasæ pæcii.

Ræzboiul ar fi o crimæ færæ seamæn, dacæ scopul lui n°ar fi stabilirea 
unei pæci trainice. Domnia Voastræ luptafli pentru ca pacea care a rezultat 
de pe urma Marelui Ræzboi sæ dureze.

Ce ilustraflie mai bunæ aø putea da pentru a dovedi cæ politica Dom
niei Voastre e identicæ cu politica noastræ. Sæ reamintesc oare cæ suntem 
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øampionii pæcii? În tot ce facem, ne împlinim destinul, dar voim sæ øi 
respectæm destinele celorlalfli.

Alvin Mansfield Owsley, Discurs rostit la dejunul oficial oferit de cætre Nicolae 
Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine, cu ocazia încheierii misiunii în România a 
trimisului extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Statelor Unite ale Americii, 
Bucureøti, 13 iunie 1935, în „Universul“, 15 iunie 1935.

NOTE

1 Franklin Delano Roosevelt (1882–1945). Jurist, om politic øi de stat american. Membru al 
Partidului Democrat. Al 32°lea Preøedinte al Statelor Unite ale Americii (1933–1945). Senator 
democrat de New York (1910–1913). Secretar adjunct la Marinæ (1913–1920). Guvernator al 
New York°ului (1928–1933). A inifliat un program de reforme economice øi sociale („New 
Deal“), care urmærea redresarea economiei americane zdruncinatæ de marea crizæ economicæ din 
1929–1933 øi întærirea capitalismului de stat (lucræri de interes public, mæsuri pentru sprijinirea 
fermierilor, adoptarea unei legislaflii pentru îmbunætæflirea relafliilor de muncæ). În timpul celui 
de°al Doilea Ræzboi Mondial, s°a afirmat ca un partizan al unei strânse alianfle antifasciste. 
Coautor al Cærflii Atlanticului (1941). A participat la Conferinflele de la Casablanca, Quebec, 
Cairo, Teheran (1943) øi Yalta (1945). Ideile sale au inspirat crearea Organizafliei Nafliunilor Unite.
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