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Idealul Creator vrea ca Împæræflia Cerurilor care este în noi 
sæ se realizeze în jurul nostru în lumea vizibilæ a materiei.

Idealul Creator nu se mulflumeøte sæ sædeascæ în sufletul omenesc 
germenul credinflei întro viaflæ viitoare, 

unde înflelepciunea îøi va da mâna cu bunætatea; 
el cere mai ales eforturile necesare, oricât de mari ar fi ele, 

pentru a integra în materie toate elanurile instinctive 
ale sufletului omenesc înspre frumos øi înspre bine, 

pe care nu este de ajuns sæ le întrevedem, ci trebuie sæ øtim sæ le creæm!
Idealul Creator nu face deosebire între spirit øi materie; 

el vede în cel dintâi geniul sculptorului, iar în cea dea doua marmura 
care se lasæ ølefuitæ pentru ca sæ aparæ în plinæ luminæ frumosul, 

ascuns mai înainte în stræfundurile sufletului omenesc.!

Nicolae Titulescu
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J. Paleologu

„D. Titulescu nu înceteazæ o clipæ de a lucra pentru adâncirea 
comprehensiunii reciproce între popoare“

În momentele când geamurile Palatului Pæcii de la Geneva vibrau 
încæ de violenfla uøilor trântite de delegafliunea germanæ1 øi când popoarele 
ce se încumetaseræ sæ discute principiile dezarmærii generale îøi întoarseræ 
iar preocupærile spre grijile înarmærilor, la Atena, în sala festivæ a glorioasei 
universitæfli elene, un diplomat stræin, primit, ca oaspe distins, îmbræca 
mantia øi toca de doctor honoris causa.

Diplomatul stræin onorat în acest fel era – se øtie – ministrul de 
Externe al României, d. Nicolae Titulescu; iar motivele acestei înalte in
vesti turi erau serviciile aduse de D°Sa pæcii între popoare.

Færæ a umbla cu capul în nori, ca alfli apostoli ai pæcii, dovedifli 
astæzi fantaøi naivi, înøelafli øi totodatæ færæ a se læsa înflelenit de strâmtele 
porunci ale unui patriotism øovin, d. Titulescu a înfleles sæ°øi serveascæ 
Patria – øi aøa cum numai D°Sa o øtie – înfræflind în jurul ei prietenii øi 
alianfle care°i întæresc prestigiul øi°i mæresc autoritatea.

În negocierile cu adversarii, ca øi în tratativele cu prietenii øi aliaflii 
flærii, d. N. Titulescu a fost întotdeauna omul de stat luminat øi loial, în
cælzit deopotrivæ de dragostea flærii sale øi de aceea pentru celelalte popoare 
ale lumii.

„În serviciu comandant“, aøa cum îøi defineøte situafliunea D°Sale 
de slujitor al statului øi al tronului – în flaræ, peste granifle øi din fotoliul 
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prezidenflial ocupat de D°Sa la Geneva în douæ rânduri – d. Titulescu a 
apærat flara sa øi pacea, care este a tuturor.

Din ce izvoare øi°a tras puterea øi credinfla nebiruitæ în triumful 
cauzei drepte pe care o apæræ, a spus°o însuøi d. Titulescu la Atena.

„Spre a triumfa asupra relelor care o pândesc, omenirea are nevoie 
de credinfla absolutæ în comandamentele rafliunii. Comandamente pe care 
savantul le degajeazæ printr°un examen obiectiv în atmosfera seninæ a 
laboratorului, iar omul public, prin lupta pe care trebuie sæ o dea pentru ca 
aceste comandamente sæ fie acceptate de toatæ lumea.“

„Sarcinæ grea, sarcinæ ingratæ – a adæugat d. Titulescu –, dar ei 
trebuie sæ ne consacræm orice clipæ a vieflii noastre sub sancfliunea de a lipsi 
de la datoria noastræ.“

Iatæ comandamentul suprem al omului care øi atunci când nu a fost 
înfleles øi a fost criticat pe nedrept, ca øi atunci când a fost ridicat în slævile 
entuziasmului, ca nimeni altul, nu s°a abætut de la drumul ce°øi croise în 
slujba flærii sale øi a pæcii între popoare.

Atena a fost o etapæ a cælætoriilor ministrului nostru de Externe; o 
etapæ de împrospætare øi întærire, dupæ care øi°a continuat øi°øi va mai 
continua cælætoriile, ale cæror roade nu se vor vedea, poate, nici astæzi, nici 
mâine, dar vor sfârøi prin a se impune tuturor, cæci, în slujba flærii sale, d. 
Titulescu nu înceteazæ o clipæ de a lucra pentru adâncirea comprehensiunii 
reciproce între popoare, „unica sursæ a pæcii stabile øi fecunde“.

J. Paleologu, „Comandamentele rafliunii“, în „Ordinea“, 27 octombrie 1933; apud 
Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, Nicolae Titulescu – titanul politicii 
externe româneøti, Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, 
pp. 80–81.

NOTE

1 La 14 octombrie 1933, Germania hitleristæ se retrage de la Conferinfla dezarmærii øi pæræseøte 
Societatea Nafliunilor.
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Petre Pandrea

„Titulescu n°avea simflul realitæflilor, nici al proporfliilor øi, ca 
orice conservator factice øi formal, n°avea aderenflæ la patrie 
øi sol“

[…] Paul Loebe a organizat, în acest Reichstag istoric øi incendiat1, 
un ciclu de conferinfle de drept internaflional, de probleme externe øi 
probleme ale pæcii europene.

În acest ciclu sæptæmânal de conferinfle (sâmbæta, dupæ amiazæ, la 
ora 5), au vorbit personalitæflile vremii din Europa. Dintre reprezentanfli ai 
flærilor mici, a fost invitat contele Albert Apponyi, iar din partea României 
a vorbit Nicolae Titulescu, ministru plenipotenfliar la Londra øi delegat 
permanent al flærii la Societatea Nafliunilor de la Geneva.

Conferinfla, intitulatæ La Dynamique de la Paix, s°a flinut în franflu
zeøte. O versiune germanæ am confecflionat øi eu. Conferinfla s°a tipærit în 
mai multe limbi. Textul fusese trimis, de mult, de la Londra, øi l°am 
prelucrat, cu plæcere, fiind jurist, în text german, pe care l°am bætut la 
maøinæ øi l°am împærflit, din vreme, cu note biografice despre cariera øi 
personalitatea delegatului român. S°a publicat mult despre N. Titulescu, 
cu acest prilej. Problemele externe interesau pe cititori. Delegatul român se 
bucura de faimæ internaflionalæ. Textul conferinflei øi notiflele mele au 
intrat, buluc øi compact, în presa de stânga, pe unde mæ°nvârteam. Aveam 
amic øi la Landbundpartei (Partidul fiærænesc). Redactorul øef, Ernst 
Schubert, era un bun øi scump prieten din primul meu semestru la Smend. 
Schubert, ceva mai în vârstæ, a parcurs rapid, publicistic, treptele øi 
conducea oficiosul agrarienilor. La valeur n’attend pas le nombre des années. 
Valoarea individualæ nu aøteaptæ numærætoarea anilor. Nu l°o fi præjit 
Hitler øi pe Schubert? Nu°l vor fi nimicit bombardamentele sau frontul? 
În compania lui øi a altor amici juriøti germani, am asistat la Dinamica 
Pæcii a lui Nicolae Titulescu, rostitæ cu gesturi largi, calme, armonioase, 
de actor clasic, de la tribuna parlamentului german, de unde vorbiseræ, 
cândva, Bismarck, Windthorst2, Bebel3 øi Liebknecht4 (strænepotul lui 
Martin Luther5).
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N. Titulescu îøi învæflase Dinamica pe dinafaræ, ca un øcoler. Aøa°i 
metoda clasicæ. Nu°fli bafli joc de ascultætor. Compui textul, îl buchiseøti øi 
pe urmæ îl pronunfli armonios ca pe un rol, ca un actor. Compoziflia devine 
delectare. Totul e muncæ pe aceastæ lume. Aøa fæcea Demostene6. Compunea 
discursurile mærefle într°un bordei, la lumina chioaræ øi fumegândæ a 
unui felinar cu oloi grecesc. Se øi cam spunea de adversari cæ discursurile 
lui Demostene ar fi retoricæ goalæ care miroase a ulei øi bordei. Când 
începe ex abrupto cu valurile, fli se taie respiraflia. Oratoria e artæ ca øi lirica, 
tragedia øi epopeea. Titu Maiorescu învæfla prelecfliunile la universitate în 
fafla oglinzilor. Pentru un discurs „mare“ øi de „senzaflie“ în camera fran
cezæ, deputatul Jean Jaurès (fiindcæ n°a ajuns ministru, ca un flâøti°bâøti 
afon de la Chitila) avea nevoie de opt zile de pregætire la Passy. Aici, Jean 
Jaurès poseda o vilinæ, un pied°à°terre7, cu trandafiri øi glicine. Acolo 
medita, scria, refæcea, recita cu înverøunare, la un discurs de douæ ceasuri. 
Textul integral apærea în „L’Humanité“, care avea ca secretar de redacflie 
pe un oarecare Aristide Briand øi foiletonist pe academicianul Anatole 
France8. Discursurile lui Jaurès sunt pânæ azi pagini îndrumætoare ale 
socialismului umanist.

Dinamica Pæcii a lui N. Titulescu confline pagini de antologie paci
fistæ øi umanistæ. Formula despre nevoia de „spiritualizare a graniflelor“ va 
ræmâne.

Cine era N. Titulescu? Generafliile actuale nu mai øtiu nimic 
despre omul cu înfæfliøare mongolicæ, înalt, aproape huidumæ, iute, nervos, 
cu vocea de catifea, tandru, copilæros øi talentat. A fæcut clase primare 
la Caracal, unde tatæl a fost magistrat, preøedinte de tribunal, trecut la 
Craiova, la Curtea de Apel. Feciorul sæu, Nicolae (despre care se øoptea, øi 
semæna, cæ ar fi copilul din flori al parlamentarului takist øi latifundiar 
Paolicæ Brætæøanu) a luat bacalaureatul magna cum laudae, înscris pe tabla 
de onoare la liceul din cetatea banilor. Doctoratul juridic l°a fæcut la Paris, 
unde l°a acompaniat maica sa, spre îngrijire atentæ. Istrate Micescu era 
gelos øi suspina, când se certa cu maica lui pentru fleacuri de fiøteici øi de 
avere, cæ n°a avut o mamæ iubitoare øi devotatæ ca doamna Titulescu.

N. Titulescu este jurist civilist la bazæ. Când øi°a luat doctoratul în 
drept la Paris, a dat o lungæ telegramæ de adeziune la partidul lui Take 
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Ionescu. A solicitat un loc de soldat. Take Ionescu (pescuitor øarmant de 
suflete tinere, instigat de Paolicæ Brætæøanu, vechi partizan øi finanflator) l°a 
primit în birou ca secretar øi l°a cooptat în inima sa largæ de takist.

Steriøtii spuneau cæ „takiøtii“ sunt cuvânt de ocaræ în flara românæ.
Takiøtii spuneau cæ „steristul“ este egal cu nofliunea de trædætor de 

patrie.
Ambele tabere exagerau.
N. Titulescu a reuøit sæ le împæciuiascæ. Ciracii lui au fost directori 

la „Viafla Româneascæ“ a lui C. Stere (ca, de pildæ, Const. Viøoianu), iar 
Savel Rædulescu a fost preøedinte°ministru al Armistifliului în 1945, pus de 
Ana Pauker9.

N. Titulescu a debutat la Caracal, ca avocat într°un proces de 
falsificator de monezi, iar ca profesor, s°a dus la Iaøi, ca suplinitor la catedra 
de drept civil, pânæ când s°a transferat la Bucureøti. A ocupat catedra vreme 
de 25 de ani, deøi n°a avut timp sæ flinæ decât una sau douæ prelegeri anuale. 
Pæcat de ea. L°a otrævit øi pe Istrate Micescu, care era numai conferenfliar 
de drept civil. Nici el nu flinea cursuri regulate, fiindcæ nu avea evghemonicon 
øi se ræzbuna prin absenfle, vânætoare øi pledoarii de baræ. Niciunul n°a 
læsat tratate sau cærfli de øtiinflæ juridicæ. Au strælucit în alte sectoare, iar în 
sectorul universitar, prin absenflæ.

N. Titulescu a flinut douæ discursuri memorabile în Camera din 
1915: unul, despre votul universal øi altul, despre reforma agraræ. Au avut 
mare efect asupra auditorilor, inclusiv a Brætienilor (Ion øi Vintilæ), stæpânii 
flærii. Citite în „Monitorul Oficial“, dupæ note stenografice, n°au efect aøa 
cum au discursurile substanfliale ale lui C. Stere øi Øuculescu, în aceeaøi 
materie. Vocea sa era de scapete. Dintre scapefli, se recruteazæ la catolici 
tenorii pentru oratorii. Asemenea voci produc efect hipnotic. Discursu
rile lui Take Ionescu au imagini, sunt stilizæri øerpuitoare, legænæri rit
mate, conflinut de ziarist de editoriale. Take Ionescu a dictat decenii în 
øir editorialul la oficiosul sæu în limba lui Racine10 („L’Indépendance 
Roumaine“).

Oratoria lui Titulescu vibra prin melodie, prin joc de imagini, prin 
argumentaflie juridicæ de avocat, prin mânuirea silogismului. N°avea 
nici pe departe forfla magicæ øi elementaræ a lui Jean Jaurès, nici nostal giile 
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rafinate de intelectual de redacflie ale lui Aristide Briand. Titulescu nu 
poate fi pus alæturi nici în galeria nr. 1, cu Titu Maiorescu, oratorul dupæ 
canoane clasice al parlamentarismului øi al conferinflei aulice, academice øi 
universitare.

Concepflia de filosofie politicæ al lui Titulescu este conservatoare. 
Take Ionescu fæurise Partidul Conservator°Democrat, în care s°a înscris cu 
elan proaspætul doctor carierist de Paris. Alexandru Marghiloman11 a lansat 
cu efemer succes Partidul Conservator°Progresist, dupæ 1919–1920.

Sunt jocuri de cuvinte: progresismul democratic indica mentalitate 
øi ideologie de stânga, iar conservatorii sunt de dreapta.

N. Titulescu øi Al. Marghiloman sunt ab ovo12 conservatori øi 
retrograzi. Vopseaua conservatoare este de contrabandæ øi færæ de efect. N. 
Titulescu øi Al. Marghiloman nu iubesc omul. Sunt mizantropi. Take 
Ionescu era un sincer iubitor de oameni, un demofil øi un democrat. Despre 
mizantropul Marghiloman a vorbit spiritual fosta sa soflie Eliza Øtirbey, 
trecutæ în cæsætorie secundæ cu Ionel Brætianu.

– Tout est faux chez lui, sauf l’argenterie. Totul este fals la el, în afaræ 
de argintærie.

N. Titulescu øi A. Marghiloman sunt conservatori din mizantropie 
øi facticitate. Nu au nici forfla, paternalitatea øi grija de „Seelensorger“ 
(îngrijitor de suflete) a lui Petre Carp.

Oratoria øi spiritul lui Titulescu sunt din atmosfera sælilor de paøi 
pierdufli din tribunalele franco°române. Acolo zace secretul sæu. Din sala 
paøilor pierdufli, se merge în anticamera unui mare maestru. L°a avut la 
Bucureøti pe Take Ionescu (iubitorul de oameni) øi la Paris l°a gæsit pe 
Aristide Briand (fost apostol socialist øi al grevei generale, devenit apostol 
al pacifismului, împreunæ cu Gustav Stresemann øi dr. Edvard Beneš).

Dr. Gustav Stresemann l°a programat conferenfliar la Berlin, în 
ciclul amicului sæu Paul Loebe.

Titulescu a fost personaj de rang secund pe eøichierul european. 
Proporfliile mitice, exagerate, au fost create de jurnaliøti stipendiafli cu 
peste o sutæ de milioane de lei, fonduri reptiliene anuale, care i°au stat la 
dispoziflie.
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N. Titulescu avea o conversaflie de om al anticamerelor øi al 
camarilei, mica øi eleganta odæiflæ înainte de a intra la Stæpân. Titulescu 
a fost întotdeauna omul Mæriei Sale. Øi°a ales un patron prestigios. 
Dupæ Take Ionescu în declin, în 1917–1919, øi°a ales pe cei doi Brætieni. 
A reuøit sæ°i câøtige. Era tandru, dibaci, încântætor (charmeur). Avea grijæ 
de garderoba lui Vintilæ Brætianu. La Paris øi Londra, trimetea cutii cu icre 
negre la ziariøti øi oameni politici. Trimetea ceasuri elvefliene de aur la 
metrese de ziariøti influenfli øi oameni politici. Avea obiceiuri de peze
venghi de fiarigrad, adicæ de „vânzætor de cadâne“, dupæ etimologia 
turcæ a cuvântului. În România, a cumpærat presa de dreapta, de centru øi 
de stânga cu banii statului, risipind ca un nabab. N°avea scrupule øi nici 
pudoare.

La Paris, a primit pe doctorandul M.D. Ralea în baie, împreunæ cu 
doctorandul C. Viøoianu. Ralea s°a dus sæ°i solicite „o pilæ“, sæ°i cearæ pa
rale, subvenflii, stipendii, prebende, milostenie, dupæ moda zilei. Titulescu 
zæcea în baie ca un bey de Samos, øi Ralea i°a spus:

– Îngæduifli°mi sæ ating pielea Excelenflei Voastre. (Permettez°moi de 
toucher la peau de Votre Excellence).

Titulescu a replicat:
– Flattez, flattez, il en restera toujours quelque chose!13 Mæi bæiatule, 

de unde eøti? Ai sæ ajungi departe. Dafli°i ceva bani. Mæ°ntrece în flaterie.
Titulescu a devenit celebru în Europa pe chestia optanflilor. Moøierii 

maghiari au fost expropriafli de statul român, în dulce fræflietate de clasæ cu 
latifundiarii naflionali (mai mult grecotei øi armeni antisemifli), care au 
fomentat14 naflionalismul zoologic în România. Celor care au optat pentru 
cetæflenia maghiaræ li s°a zis optanfli, au cæzut în categoria de absenteiøti øi 
au fost expropriafli integral. N°au ræmas nici cu suta de hectare øi cu castelul. 
S°a fæcut larmæ în Europa, pentru persecuflie naflionalæ. Dezbaterile la 
Geneva, conduse de contele Apponyi, n°au fost dramatice pentru bieflii 
optanfli. N. Titulescu era un conservator. N°avea curajul sæ punæ problema 
de clasæ. Era vorba de o bætælie între magnafli contra flærani. Lozinca 
Magnaten gegen Bauern a figurat la o serie de articole, articolaøe, statistici øi 
referate, strecuratæ de mine în presa germanæ de stânga øi în presa de centru 
democratic, ba chiar øi în Germania catolicilor.
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Pledoariile lui Titulescu la Geneva erau de înalt nivel retoric, inspi
rate de foønetul sælilor de paøi pierdufli, cazuisticæ, proceduræ civilæ, spec
tacol pentru fecioare bætrâne anglo°americane care infesteazæ planeta, ca 
spectatoare øi înconjurætoare ale globului la punctele sensibile øi amuzante. 
În 1928, a venit G.G. Mironescu ca ministru de Externe15 øi a ræmas 
pânæ în 1930. În mai puflin de un an, Mironescu a tranøat diferendul 
periculos. Pe chestia bieflilor optanfli expropriafli se infiltrase problema 
revizuirii graniflelor øi a tratatelor de pace. Oportunitatea nu era operantæ. 
Mironescu era berar, conducea o fabricæ, a cerut o listæ de clienfli, adicæ de 
optanfli expropriafli, de sute de hectare, le°a restituit ceva castele (ziduri 
goale, cu lilieci øi øobolani), a creat o casæ de plæfli a tuturor solicitanflilor, 
pe bazæ de acte, øi într°un anumit termen. S°a cæzut la o tranzacflie. Plæflile 
se fæceau din fondul despægubirilor de ræzboi pe care le aveam de primit de 
la Reich.

Un om politic realist, færæ retoricæ, a gæsit soluflia øi a curmat 
tæræboiul øi propaganda maghiaræ.

G.G. Mironescu obiønuia sæ spunæ elevilor øi prietenilor sæi, între 
alflii øi mie:

– Titulescu seamænæ cu avocatul care a pledat patruzeci de ani, cu 
termene numeroase, într°un mare proces de moøtenire. Când s°a pensionat, 
l°a læsat feciorului, care l°a lichidat prin câøtigarea procesului pentru client. 
A comunicat vestea bunæ tatælui sæu care s°a supærat. El socotea ca sæ ajungæ 
sæ pledeze øi nepotul în proces!

Titulescu n°avea simflul realitæflilor, nici al proporfliilor øi, ca orice 
conservator factice øi formal, n°avea aderenflæ la patrie øi sol. Titulescu øi°a 
vândut casa pærinteascæ din Caracal øi vila de la Øosea. N°a ræmas cu o 
palmæ de loc în România. Øi°a cumpærat vilæ la Cap Saint°Martin în sudul 
Franflei, pe Coasta de Azur øi pe Mediterana însoritæ. Banii îi avea berechet, 
depuøi în Elveflia. Træia iarna la Saint°Maurice [Saint°Moritz], la schi, sau 
la Souvrettes, unde a murit. Se ducea la Lido°Veneflia øi dejuna la Paris. 
(Dejunurile sale durau minimum patru ore). Titulescu devenise un apatrid. 
Titulescu era un heimatlos16 prin structuræ, prin constituflie, prin glande. 
Suntem robii glandelor øi ai temperamentului. Glandele sale pufline øi 
atrofiate de t.b.c. nu mai receptau efluviile pæmântului natal. Acest om nu 
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mai avea barbæ. Devenise spân prin efectul unei afecfliuni tuberculitice, 
localizatæ ganglionar, la ghinduri øi în locuri cu secreflii ascunse, atrofiind 
canalul seminal. Titulescu era un scapete. Efectele asupra psihicului sæu 
[au] fost treptat°treptat dezastruoase. Vedetismul, spiritul de reclamagiu, 
atitudinea de copil genial øi prost crescut, viclenia øi ferocitatea, pânda øi 
iloialitatea, anxietatea øi exploziile de nervi se aflau în legæturæ cu canalul 
seminal atacat øi estropiat.

Liga Nafliunilor a votat sancfliuni economice contra Italiei. La sfatul 
lui N. Titulescu, România n°a mai exportat petrol øi cereale, deøi aveam în 
supra°abundenflæ. Stalin furniza petrol Italiei încæ din 1924–1925. Boicotul 
antifascist a fost o minciunæ øi a fost torpilat de Stalin, de la început pânæ 
la sfârøit, în faptæ.

Când ziariøtii italieni au fluierat pe Negus, RAS°ul øi Împæratul 
Abisiniei, Hailé Sélassié I, Titulescu a zbierat cætre loja ziariøtilor turbulenfli:

– Jettez°moi dehors ces barbares!17 
Mussolini a plætit cu Diktatul de la Viena, în 1940, cu sfârtecarea 

frontierelor.
Mussolini întreba pe ambasadorul francez:
– Est°ce que monsieur Titulesco est encore ministre aux Quay d’Orsay? 

Ou peut°être monsieur Edouard Beneš?18 
Nicolae Titulescu nu era ministru de Externe al Franflei. Nu era 

ministru de Externe nici al României, ci un plenipotenfliar londonez, cu 
delegaflie la Geneva, care°øi depæøea mandatul. Titulescu dædea spectacole 
de tribunal. Titulescu nu voia sæ câøtige procesul clientului sæu, care era 
flara româneascæ. Titulescu n°avea flaræ. Aparflinea unor obscure oficine 
hiramice, ca sectæ religioasæ. Titulescu dædea spectacole ca victimæ a glan
delor sale avariate.

Biserica ortodoxæ nu angajeazæ în cinul sæu un preot, pânæ când 
nu°l prubulueøte la glande prin cæsætorie, øi nici nu primeøte estropiafli 
(ciungi, øchiopi, ciuli).

De ce? Eu nu øtiu. Øtiu, însæ, preoflii øi psihiatrii. De la ministeriatul 
de Finanfle al lui Titulescu, care a început cu harababura cedularæ (curmatæ 
prin contra°reformæ de urmaøi serioøi, ca Vintilæ Brætianu øi Virgil N. 
Madgearu) øi pânæ la campania sa electoralæ de la Slatina°Olt, unde i°a 
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[s°a] prezentat cu patefon øi discurs pe placæ, N. Titulescu a fost mai 
puflin o problemæ politicæ de dimensiuni, cât o problemæ psihiatricæ. 
Moartea sa a confirmat aserfliunea? Sunt douæ versiuni. Titulescu devenise 
toxicoman (cocainæ) øi pacient al doctorului Voronov19, care i°a fæcut grefe 
cu extract testicular de maimufloi, pentru învigorare. Dupæ altæ versiune, a 
fost ucis de Gestapo.

Petre Pandrea, Nicolae Titulescu, conferenfliar la Berlin, în Soarele melancoliei. 
Memorii, prefaflæ de Øtefan Dimitriu, ediflie îngrijitæ de Nadia Marcu°Pandrea, 
Editura Vremea XXI, Bucureøti, 2005, pp. 72–81.

NOTE

1 Incendiul a fost provocat de un tânær arierat mintal, Van der Lubbe, foarte probabil la 
instigarea naziøtilor øi cu ajutorul acestora, la 25 februarie 1933. Hitler i°a acuzat pe comuniøti, 
ceea ce i°a permis sæ°i scoatæ în afara legii øi sæ efectueze mii de arestæri, dupæ adoptarea de mæsuri 
speciale la 28 februarie 1933. Pe larg în Lev Bezîmenski, Enigme descifrate ale celui de°al treilea 
Reich, ediflie îngrijitæ øi prefaflæ de George G. Potra; traducerea textelor din limba rusæ øi glosar de 
Paraschiva Bædescu øi George G. Potra; postfaflæ de Leonida Loghin, Editura Politicæ, Bucureøti, 
1988, 352 p.

2 Ludwig Windthorst (1812–1891). Avocat, om politic øi de stat german. Membru al Dietei 
de la Hanovra (1849). Ministru al Justifliei. S°a opus anexærii Hanovrei de cætre Prusia; avea sæ 
ræmânæ ataøat dinastiei hanovriene. Ales deputat în Reichstag (1867). Devine øeful Partidului 
Catolic de Centru. A condus opoziflia faflæ de Kulturkampf; a obflinut importante succese 
electorale, care l°au obligat pe Bismarck sæ abroge legile din mai; a contribuit probabil la demiterea 
acestuia din urmæ.

3 August Bebel (1840–1913). Om politic socialist german. Unul dintre întemeietorii øi 
conducætorii Partidului Social°Democrat din Germania (1869) øi al Internaflionalei a II°a.

4 Karl Liebknecht (1871–1919). Jurist, economist øi om politic socialist german. Unul dintre 
fondatorii Partidului Social°Democrat din Germania. Membru activ al Internaflionalei a II°a. În 
1912 a fost ales în Reichstag ca membru al Partidului Social°Democrat, aripa de stânga. S°a opus 
participærii Germaniei la Primul Ræzboi Mondial. La 2 decembrie 1914 a fost singurul membru 
al Reichstagului care a votat împotriva ræzboiului; printre suporterii intrærii în ræzboi s°au 
numærat 118 membri ai propriului sæu partid. La sfârøitul anului 1914, Karl Liebknecht, 
împreunæ cu Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Paul Levi, Ernest Meyer, Franz Mehring øi Clara 
Zetkin, au format aøa°numita Ligæ Spartacus. La 9 noiembrie 1918 a proclamat formarea 
Republicii Libere Socialiste. Arestat în ianuarie 1919, împreunæ cu alfli participanfli la revolta 
spartachiøtilor, înfrântæ brutal de guvernul Friedrich Ebert øi de ræmæøiflele armatei imperiale 
germane. Interogat øi torturat, a murit împuøcat.
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5 Martin Luther (1483–1546). Reformator religios german. Cælugær augustin øi preot. 
Profesor de exegezæ a Bibliei la Universitatea din Wittenberg. Întemeietorul protestantismului 
german. A intrat în contradicflie cu Biserica catolicæ, atât în privinfla problemelor de dogmæ, cât 
øi de eticæ (vânzarea de indulgenfle). La 31 octombrie 1517, a fæcut publice cele 95 de teze 
(puncte) care au marcat începutul Reformei. În cele trei opuscule, scrise în 1520 („Cætre nobili
tatea creøtinæ de naflionalitate germanæ“, „De captivitate babylonica ecclesiae praeludium“, „De 
libertate christiana“), îøi prezintæ propriile principii teologice de reformare a Bisericii, punând în 
discuflie fundamentele credinflei catolice øi chiar structura papalitæflii. În acelaøi an, arde în piaflæ 
bula papalæ Exsurge domine, ceea ce îi va atrage excomunicarea (1521) de cætre Vatican øi con
damnarea la ardere pe rug, împreunæ cu toate operele sale; a fost salvat, prin ræpire, de electorul 
Saxoniei, Frederic Înfleleptul, protectorul sæu. A tradus Biblia (1521); a pus bazele normelor 
limbii literare moderne; a elaborat liturghia noii biserici („Mesa germanæ øi ordinea cultului“, 
„Micul øi marele catehism“) recunoscutæ oficial la Dieta de la Augsburg (din 1530).

6 Demostene (384–322 î.Hr.). Om politic øi orator atenian. Conducætor al partidei 
antimacedonene. A combætut politica lui Filip al II°lea într°o serie de discursuri („Filipicele“). 
S°a sinucis dupæ înfrângerea ræscoalei antimacedonene a atenienilor, pe care i°a îndemnat 
la luptæ.

7 Locuinflæ provizorie, ocupatæ temporar. (fr.)
8 Anatole France (pseudonimul lui Anatole François Thibault) (1844–1924). Scriitor francez. 

Erudit, gânditor sceptic, ironist subtil, îndrægostit de frumuseflea anticæ, a criticat cu vigoare 
moravurile societæflii. Maestru al prozei franceze (Crima lui Sylvestre Bonnard, Thaïs, Ospætæria 
„La regina Pédauque“, ciclul Istoria contemporanæ, Insula pinguinilor, Afacerea Crainquebille, 
Zeilor le este sete). Premiul Nobel (1921).

9 Ana Pauker (pe numele adeværat Hana Rabinsohn) (1893–1960). Om politic român. 
Membræ a PCR (din 1921). Arestatæ (1925) pentru activitate comunistæ, a reuøit, în timpul 
procesului, sæ scape øi sæ se refugieze în URSS, unde a activat în Internaflionala a III°a, Comunistæ. 
Reîntoarsæ în flaræ, a fost din nou arestatæ (1935) øi condamnatæ în procesul de la Craiova la 10 
ani de detenflie. Eliberatæ (1941), în urma unui schimb de prizonieri politici cu sovieticii, pleacæ 
din nou în URSS. A avut un rol important în organizarea (1943) Diviziei de voluntari „Tudor 
Vladimirescu“, formatæ din ostaøi români cæzufli prizonieri la sovietici. Revenitæ în flaræ (septembrie 
1944), este aleasæ în conducerea superioaræ a partidului, calitate în care a avut un rol decisiv în 
comunizarea øi sovietizarea României. Ca secretar al partidului s°a ocupat de reorganizarea 
acestuia, primirea de noi membri, elaborarea statutului, precum øi de colectivizarea agriculturii. 
Ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Stræine (6 noiembrie 1947–13 aprilie 
1948). Ministru al Afacerilor Externe (14 aprilie 1948–11 iulie 1952), funcflie în care a debutat 
printr°o epurare, de o extremæ duritate, a funcflionarilor diplomatici de profesie øi înlocuirea 
acestora cu diletanfli, mai ales din rândurile activiøtilor. Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri 
(16 aprilie 1949–16 septembrie 1952). În lupta pentru putere, cu gruparea naflional°comunistæ, 
condusæ de Gh. Gheorghiu°Dej, a fost acuzatæ de „deviere de dreapta øi aventurism de stânga“, 
împreunæ cu Vasile Luca øi Teohari Georgescu, øi îndepærtatæ din toate funcfliile de stat øi de 
partid. Arestatæ pentru scurtæ vreme (20 februarie–20 aprilie1953), este eliberatæ graflie eveni
mentelor intervenite în URSS, în urma morflii lui Stalin. În ultimii sæi ani de viaflæ, grav bolnavæ, 
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a træit ca persoanæ particularæ, într°o izolare cvasitotalæ (traducætor øi revizor în cadrul Editurii 
Politice, færæ drept de semnæturæ øi færæ drept de a veni la locul de muncæ). Reabilitatæ în 1968.

10 Jean Racine (1639–1699). Dramaturg francez. Reprezentant al clasicismului. Format la 
mænæstirea jansenistæ „Port°Royal“. Tragedii de inspiraflie mitologicæ øi istoricæ (Andromaca, 
Britannicus, Berenice, Baiazid, Mithridate, Ifigenia, Fedra) sau biblicæ (Estera, Atalia), configurând 
eroi dominafli de pasiuni puternice care le covârøesc rafliunea, în momente de crizæ interioaræ. 
Interpret subtil al dialecticii sentimentelor, a conferit personajelor, mai ales celor feminine, 
dimensiuni umane, fireøti, de ræscolitoare autenticitate. Piesele sale se disting prin puritatea, 
fluenfla, muzicalitatea øi eleganfla expresiei. Comedia Împricinaflii, satiræ a mediului avocæ flesc; 
poezii.

11 Alexandru Marghiloman (1854–1925). Jurist, om politic øi de stat român. Membru 
marcant al Partidului Conservator al cærui preøedinte a fost (1914–1925). La începutul activitæflii 
sale politice a fæcut parte din gruparea conservatoare junimistæ. Ministru al Justifliei (martie–
noiembrie 1888; decembrie 1891–octombrie 1895); al Lucrærilor Publice (noiembrie 1888–
martie 1889; noiembrie 1889–martie 1890); al Afacerilor Stræine (iulie 1900–februarie 1901); al 
Internelor (decembrie 1910–martie 1912); al Finanflelor (octombrie 1912–decembrie 1913). 
Prim°ministru (martie–octombrie 1918). Partizan al intrærii României în ræzboi alæturi de 
Puterile Centrale; obligat de situaflia politicæ creatæ în urma înfrângerii României, øi°a sacrificat 
cariera politicæ creatæ semnând cu Germania Pacea impusæ de la Buftea–Bucureøti (1918). 
Memorialisticæ (Note politice).

12 De la început. (lat.)
13 Flateazæ, flateazæ, totdeauna te alegi cu ceva. (fr.)
14 Pregætit în secret. [n. N.M.°P.]
15 10 noiembrie 1928–4 aprilie 1931.
16 Færæ patrie. (germ.) [n. N.M.°P.]
17 Aruncafli°mi afaræ pe aceøti barbari! (fr.) [n. N.M.°P.]
18 Domnul Titulescu mai este încæ ministru la Quay d’Orsay? Sau, poate, domnul Edvard 

Beneš? (fr.)[n. N.M.°P.]
19 Serge Voronov (Voronoff) (1866–1951). Fiziolog rus. Director al secfliei de chirurgie 

experimentalæ de la Collège de France. S°a specializat în grefarea glandelor animalelor la corpuri 
umane øi a publicat teoria sa cu privire la legætura dintre secrefliile glandulare øi senilitate. În anii 
’20, a flinut prima paginæ a ziarelor cu încercærile sale de a grefa testicule de maimuflæ la om.

Petre Pandrea

„Nicolae Iorga a fæcut istoria øi Nicolae Titulescu a fæcut numai 
discursuri“

Când øi unde a avut loc polemica? Am uitat anul. fiin minte locul. 
Disputa s°a întâmplat la Senat. Ministru de Externe era N. Titulescu øi 
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interpelatori erau doi profesori emerifli de istorie: Nicolae Iorga øi George 
Brætianu, unul, profesor de istorie universalæ, øi secundul, profesor de 
istorie medievalæ. Obiectul disputei: politica externæ generatæ între cele 
douæ ræzboaie mondiale de europenizantul takist Nicolae Titulescu. Cum 
øi°a terminat studiile de doctorat parizian în drept, spânatecul oltean a 
telegrafiat lui Take Ionescu, cerându°i înscrierea în partid. I°a devenit 
secretar, partizan øi cirac în toate, inclusiv în politica externæ a flærii, axând°o 
pe europeism benevolent, înhæmatæ exclusiv la carul lui Foreign Office øi 
Quai d’Orsay.

N. Titulescu fæcea takism øi briandism.
Avea impresia cæ face istorie. Era, de fapt, un cæflel cu o tinichea 

legatæ de coadæ, alergând zgomotos la potouri imaginare de pacifism øi 
înfræflire universalæ, pentru menflinerea beneficiarilor lui status quo, gudu
rându°se, gras øi plin de panglicufle, printre marii dulæi franco°englezi.

În replica datæ interpelatorului Nicolae Iorga, N. Titulescu s°a 
læudat cu impudiciflie:

– Este uøor sæ scrii istorie. Este mai greu sæ faci istorie!
N. Titulescu credea cæ face istorie, corupând cu icre negre, ceasuri 

elvefliene øi aurul valah pânæ øi pe metresele ziariøtilor Parisului, ca în cazul 
lui Jacques Kayser1 (parcæ era aøa de greu?), ca sæ scrie de Munificienfla Sa 
orientalæ Titus! Se tipærea frecvent porecla, numele øi prenumele lui Nicolae 
Titulescu în Occident. Însemna oare cæ fæcea istorie?

Era un brelan, un breloc, o cordeluflæ, o panglicuflæ, o confetti 
într°un bal al Occidentului, unde nu avea ce cæuta, legat sutæ la sutæ de 
mâini øi de picioare, aøa cum se dæduse.

Nicolae Titulescu era, fireøte, un artist din categoria mæscæricilor 
teatrali. Avea ceva feminin de vedetæ cuceritoare aprigæ la noi cuceriri, 
mereu nesætulæ, cu pântec înfierbântat, gata sæ danseze din buric, færæ 
odihnæ, færæ a°øi fi putut gæsi stæpânul. Semæna la temperament cu Elvira 
Popescu2 øi, într°o lume apuseanæ de emasculafli, de fecioare virago øi de 
extenuafli, energia marelui nostru spân, cu mæruntaiele bolnave øi cu 
cadourile lui de potentat oriental, fæcea rumoare øi senzaflie. Se cunoaøte 
din istorie rolul fascinant øi straniu jucat de eunuc la curflile Moslemului, 
la hanii tætæræøti, la Sublima Poartæ, în imperiul arab. Stæpânul stæ în harem 
øi marele eunuc face politica externæ sinuoasæ, plinæ de surprize, ductibilæ, 
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vicleanæ, crudæ øi, îndeobøte, falimentaræ, fiindcæ eunucul nu mai percepe 
realitatea, umblæ nostalgic dupæ halucinaflia testiculelor sale pierdute. Când 
castrarea se face dupæ majorat, Libido ræmâne cu forflele lui mature prostatice 
øi glandulare, minus ouøoarele castrate. Personalitatea este în efervescenflæ 
øi echilibrul iremediabil pierdut.

Nicolae Titulescu a cæpætat leziuni testiculare tuberculitice dupæ 
cæsætoria din prima sa tinerefle. Tuberculoza a evoluat încet, alterând o 
inteligenflæ juridicæ realæ, dând o strælucire stranie glasului de retor tenoral. 
Nu se recrutau pe vremuri marii tenori italieni dintre castrafli?

Nicolae Titulescu nu s°a castrat singur, ca lipovenii, din misticæ 
religioasæ øi nici din iubire exageratæ a muzicii, cum fac unii napolitani.

Nicolae Titulescu avea o inteligenflæ robustæ øi realistæ olteneascæ, 
alteratæ brusc de lipsa lichidului seminal, prin acea ofticæ nenorocitæ, cu 
localizæri øi leziuni ascunse øi indecente, cunoscute numai de intimi, rude 
øi prieteni. fiara vedea cu stupoare cæ este reprezentatæ de un om færæ barbæ 
øi færæ mustæfli.

Nicolae Titulescu a spus, ironizând pe Nicolae Iorga:
– Este uøor sæ scrii istoria, este mai greu s°o faci!
Replica mea: Nicolae Iorga a fæcut istoria øi Nicolae Titulescu a 

fæcut numai discursuri.3

Petre Pandrea, A face sau a scrie istoria sau polemica dintre N. Titulescu øi 
N. Iorga, în Turnul de ivoriu. Memorii, prefaflæ de Øtefan Dimitriu, ediflie îngrijitæ 
øi postfaflæ de Nadia Marcu°Pandrea, Editura Vremea XXI, Bucureøti, 2004, 
pp. 287–289.

NOTE

1 Jacques Kayser (1900–1963). Jurist øi ziarist francez. Debut în cariera jurnalisticæ în 1920. 
Redactor øef al ziarului „La République“. A colaborat la numeroase alte ziare naflionale øi regionale. 
În paralel, a desfæøurat o activitate politicæ în cadrul Partidului Radical Socialist (vicepreøedinte 
øi apoi secretar general. Consilier la Ambasada Franflei la Londra (1943–1944). Membru al 
delegafliei franceze la Conferinfla privind libertatea informafliei (la ONU øi la UNESCO). Director 
adjunct al Institutului Francez de Presæ. Autor al mai multor cærfli øi studii, printre care: Histoire 
du radicalism; Mort d’un liberté (în care îøi exprimæ neliniøtea privind evoluflia în privinfla libertæflii 
presei øi a informafliei în perioada de dupæ ræzboi).
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2 Elvira Popescu (1896–1993). Actriflæ francezæ de origine românæ. Elevæ a Luciei 
Sturdza°Bulandra, a debutat (1910) la Teatrul Naflional din Bucureøti. Stabilitæ la Paris (1923), 
devine una dintre cele mai populare vedete din Franfla; evolueazæ cu strælucire pe scenæ øi conduce 
Théâtre de Paris øi Théâtre Marigny. Actriflæ de spontaneitate øi vervæ comicæ, obfline succese 
constante în piese de Verneuil, Bernstein, Roussin, Cocteau, precum øi în filme („fiigæncuøa de 
la iatac“, „Ræzboiul Independenflei“, „Noapte la Veneflia“, „Austerlitz“). Membræ de onoare a 
Academiei Române (1993).

3 Pentru relafliile dintre cei doi, vezi George G. Potra, Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. 
Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, 260 p.

J. Panea

Amintirile unui coleg de liceu

Am fost colegi de clasæ – la Colegiul „Carol I“ la Craiova – dar rar 
ne vedeam la øcoalæ, ci mai mult acasæ la el, fiindcæ pe mine øi pe Aristide 
Schileru ne rugase sæ°i anunflæm zilele tezelor, de la care nu lipsea niciodatæ. 
Dacæ venea øi între timp la øcoalæ, profesorii parcæ se jenau de prezenfla lui, 
fiindcæ tofli avuseseræ ocazii în trecut sæ se convingæ cæ Titulescu are mai 
multe cunoøtinfle decât ei øi nu îndræzneau sæ°i punæ absenfle. Când venea 
vreun inspector, profesorii trimiteau sæ°l roage sæ vinæ la øcoalæ.

În tofli anii øcolaritæflii, a fost primul premiant de onoare.
Profesorii øi colegii îl adorau, deoarece avea în comportare un 

farmec neînchipuit de mare øi era exclus sæ nu te captiveze.
Acasæ îl gæseam cufundat în studii la o masæ încærcatæ de cærfli.
A luat parte la întrunirea promofliei noastre dupæ zece ani de la 

terminarea liceului, cu care ocazie a fost reînnoitæ cu mult elan de cætre 
profesori øi colegi admiraflia faflæ de el, ca øi cum aceastæ întrunire ar fi fost 
pentru særbætorirea lui.

N°a lipsit nici când ne°am întrunit la 20 de ani de la terminarea 
liceului. Atunci era ministru de Finanfle.1

Legând cele arætate mai sus cu excepflionalul ce a urmat în cariera 
lui, este clar cæ a fost un geniu.

J. Panea, Amintirile unui coleg de liceu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.
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NOTE

1 Se pæstreazæ la Biblioteca Academiei Române o fotografie de la întâlnirea organizatæ la 26–
27 iunie 1921, la Craiova, trimisæ ulterior, cu dedicaflie, lui Nicolae Titulescu de cætre unul 
dintre colegii øi prietenii sæi, fotografie mult timp ineditæ. Vezi Nicolae Titulescu – un mare 
Român, un mare European, un mare Contemporan. O restituire foto°documentaræ realizatæ de 
George G. Potra, Cristina Pæiuøan øi Dumitru Preda; cuvânt înainte de Adrian Næstase, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2002, foto nr. 99, pp. 88–89.

Constantin I. Parhon

Dreptatea vederilor lui Nicolae Titulescu

A spune cæ Titulescu a fost un mare om politic, înseamnæ sæ afirmæm 
un fapt pe care astæzi nimeni nu ar putea sæ°l mai punæ la îndoialæ.

Vederile sale în materie de politicæ externæ au fost limpezi ca o 
axiomæ.

Orice om iubitor de flaræ øi dezinteresat, gândind obiectiv, ar fi 
væzut cæ interesele României impun ca politica sa externæ sæ fie fæcutæ în 
bunæ înflelegere øi colaborare cu Rusia Sovieticæ.

Din nenorocire, Titulescu a fost îndepærtat. O propagandæ infamæ 
a dus flara în serviciul curentelor celor mai retrograde øi mai barbare.

Întunericul a fost întins peste minfli, vræjmæøia a fost værsatæ în 
suflete, cuvântul øi gândirea liberæ au fost împiedicate.

Urmarea o øtim cu toflii.
România a fost târâtæ pe marginea præpastiei.
Din fericire, M. Sa Regele øi oamenii politici cu sentimente demo

cratice au oprit°o la timp, pentru a nu se præbuøi.
Ne°am întors la politica lui Titulescu, de care n°ar fi trebuit sæ ne 

depærtæm.
La aceastæ politicæ trebuie sæ ræmânem pentru totdeauna.
Uniunea Sovieticæ merge în fruntea popoarelor lumii civilizate.
Ne vom simfli bine când vom pæøi alæturea de ea.
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C. Parhon, Dreptatea vederilor lui Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 apri
lie 1945.

Ion Pas

Calea arætatæ de Titulescu

Când Nicolae Titulescu închidea ochii pe pæmânt stræin, poporului 
român, încovoiat sub dictatura lui Antonescu, nu°i era îngæduit sæ ia 
cunoøtinflæ de øtirea morflii lui decât prin mijlocirea unei informaflii stereo
tipe comprimatæ în cinci sau în øase cuvinte.1 Pentru ca, totuøi, personalitatea 
luminoasæ a dispærutului sæ nu trezeascæ pæreri de ræu, a fost încredinflatæ 
lui Pamfil Øeicaru øi lui Prundeni misiunea sæ°i terfeleascæ, fligæneøte, 
memoria øi sæ facæ din opera lui un cap de acuzare2 – astfel încât Titulescu 
sæ ræmânæ în conøtiinfla nafliei inamicul nr. 1.

Nu fusesem încæ împinøi în ræzboiul criminal care avea sæ arunce 
asupra flærii reprobarea universalæ øi sæ°i aducæ toate calamitæflile, dar, øi aøa, 
poporul simflea cæ pierduse un luptætor, o inteligenflæ clar øi adânc væzætoare, 
un cælæuzitor pe linia adeværatæ a destinelor neamului.

Sunt oameni despre care se spune sau se presupune cæ au murit cu 
zâmbetul pe buze, împæcafli cæ datoria lor în trecerea prin viaflæ a fost 
îndeplinitæ. Bænuim cæ, mai puternicæ decât suferinfla fizicæ în al cærei 
cleøte fæptura firavæ a lui Titulescu a expirat [expiat? – n.n. G.G.P.], el a 
închis ochii în prada unei incomensurabile mâhniri. Forflei dreptului, 
pentru care militase aproape douæzeci de ani la Geneva, se suprapusese 
dreptul forflei. Cizma fascistæ næruise aøezæmântul pæcii. Otrava fascismului 
îøi generalizase acfliunea de intoxicare, paralizând toate împotrivirile. 
Titulescu suferea pentru Europa întreagæ – cæci a fost un European – øi în 
aceastæ calitate a lui devenise flinta sarcasmelor øi a atacului furibund dirijat 
de fascism. Credem cæ a suferit øi mai mult presimflind greøeala funestæ în 
care patria de la Dunære avea sæ fie zvârlitæ peste câteva luni øi imposibilitatea 
pentru el de a împiedica prævælirea în catastrofæ.
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Militase pentru o înflelegere cu Rusia Sovieticæ. Atræsese prin toate 
mijloacele luarea aminte asupra primejdiei, care se proiecta pentru flaræ 
prin politica de echivoc, trufie, provocare, dusæ de partide inconøtiente øi 
de elemente vândute intereselor fascisto°hitleriste. Nu a fost ascultat. Nu 
i°au fost cruflate loviturile. Bolovanii injuriilor au fost næpustifli împotrivæ°i. 
Astæzi, toate aceste pietre sunt adunate spre a se înælfla cu ele piedestalul 
trainic al monumentului care urmeazæ sæ dea formæ concretæ gratitudinii 
nafliunii øi pærerii de ræu cæ nevrednici conducætori au împiedicat°o sæ 
urmeze calea arætatæ de Titulescu.

Ion Pas, Calea arætatæ de Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 George G. Potra, Moartea lui Titulescu sub foarfecele cenzurii antonesciene, în „Dosarele 
Istoriei“, an VII, nr. 6 (70), 2002, pp. 47–51; Idem, Moartea lui Titulescu sub foarfecele cenzurii 
antonesciene, în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu – Ziditor de Mari Idealuri, ediflia a 
II°a revizuitæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 322–337.

2 I.P. Prundeni, Nicolae Titulescu, în „Porunca Vremii“, 20 martie 1941.

Joseph Paul°Boncour

„Væ felicit din nou, nu numai pentru mandatul ce v°a fost din 
nou reînnoit, ci øi pentru modul în care îl exercitafli“

Camera Deputaflilor
J. Paul Boncour 

Paris, 21 septembrie 1931
 

Dragul meu prieten,
 Este rândul dumneavoastræ sæ mæ felicitafli, iar prietenia noastræ 
atât de solidæ øi atât de veche se consolideazæ datoritæ implicærii noastre în 
tot ce ni se întâmplæ. 
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 Væ felicit din nou, nu numai pentru mandatul ce v°a fost din nou 
reînnoit, ci øi pentru modul în care îl exercitafli øi care scoate puflin Societatea 
Nafliunilor din dificultæflile în care se zbate. 
 Întreaga mea afecfliune devotatæ

(ss) J. Paul Boncour

Scrisoare (fr.), Paris, 21 septembrie 1931, Joseph Paul°Boncour 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. 405, pp. 1 126–1 127.

Joseph Paul°Boncour

„Politica noastræ comunæ“

Putem spune cæ politica noastræ comunæ, urmæritæ cu perseverenflæ, 
urmæritæ de mine la Geneva, când eram ministru de Externe, urmæritæ de 
Franfla øi urmæritæ de d. Titulescu øi de aliaflii noøtri, nu este numai pe cale 
de realizare, dar este chiar realizatæ. Locarno, definiflia agresorului, pactul 
de la Roma, pactul balcanic øi ieri pactul franco°sovietic, nu sunt oare 
garanflii de pace în sensul dorit de noi? Aceste pacte regionale, întemeiate 
pe asistenfla mutualæ, vor da roadele lor binefæcætoare øi, repet, pentru 
triumful lor, Franfla øi România au meritul unor sforflæri comune, continue 
øi sincere.

Joseph Paul°Boncour, Interviu acordat ziarului „Universul“, 7 mai 1935, în 
„Universul“, 9 mai 1935.
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Joseph Paul°Boncour

„Recolta care face sæ încolfleascæ græuntele pe care l°am 
semænat“

Domnule ministru øi iubite prieten,
România øi prietenia d°tale fac minuni, fiindcæ ele suprimæ distanfla 

øi timpul. Distanfla, fiindcæ venit aici, auzindu°væ vorbind øi judecând dupæ 
felul în care sunt înfleles, mi se pare cæ n°am pæræsit Tourraine°a mea natalæ, 
pe care, ca bun „francez mijlociu“, cum zicem noi, n°am pæræsit°o decât 
pentru obligafliile mele internaflionale øi azi pentru acelea ale prieteniei.

Ele suprimæ timpul, cæci ræspunzând vederilor atât de înalte de 
politicæ externæ pe care le°ai exprimat în fafla acestei strælucite reuniri de 
diplomafli eminenfli, aø fi ispitit sæ mæ cred întors cu câteva luni înapoi øi 
sæ port încæ ræspunderea destinelor politice ale flærii mele în afacerile 
exterioare.

Dar nu este aøa. Eu nu sunt aici decât un francez øi un prieten øi 
sunt aproape ispitit sæ mæ bucur de aceasta, fiindcæ îmi îngæduie sæ°mi 
exprim într°un chip øi mai sincer, øi mai direct, simflæmintele de prietenie 
atât de adâncæ, care, cum spuneai atât de just adineaori, nici n°au mæcar 
nevoie sæ se traducæ în instrumentele diplomatice. […].

De toate acestea, scumpul meu prieten, putem sæ ne bucuræm, cu 
atât mai mult în seara aceasta, care va ræmâne o amintire preflioasæ a vieflii 
mele publice, cu cât este izbândirea a tot ceea ce noi am preconizat øi pus 
la punct timp de luni, la Geneva. E recolta care face sæ încolfleascæ græuntele 
pe care l°am semænat. Tot atât de rodnicæ ca øi frumoasele lanuri care 
onduleazæ vara pe ogoarele româneøti.

Vorbeai adineaori despre cei 20 de ani ai experienflei d°tale politice; 
lasæ°mæ sæ°fli întind mâna, amintindu°fli cæ 11 ani din aceastæ experienflæ 
i°am træit cu d°ta, lucrând cu d°ta.

Aduc omagiu d°tale, scumpei øi marei d°tale flæri, a cærei unitate 
naflionalæ a fost realizatæ prin jertfele noastre comune, prea mari pentru ca 
noi sæ læsæm sæ se atingæ cineva de acest rezultat tot atât de scump cæpætat 
pe cât era de legitim.
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Joseph Paul°Boncour, Discurs rostit la dineul oficial oferit de cætre Nicolae 
Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine, cu ocazia vizitei înaltului demnitar francez 
în România, Bucureøti, 8 mai 1935, în „Universul“, 10 mai 1935.

Joseph Paul°Boncour

„Cuvinte atât de avântate øi de grave, cærora moartea însæøi 
le°a dat ceva din eternitate“

Sunt copleøit de atâtea elogii, de atâflia lauri cu care îmi acoperifli 
fruntea, elogii printre care d. Titulescu a depus pagina cea mai scumpæ, 
deoarece mæ asociazæ într°un chip atât de hotærât øi de direct la menflinerea 
drepturilor øi integritæflii flærii dv.

Sunt copleøit de aceastæ asistenflæ atât de numeroasæ, într°o perioadæ 
în care parlamentarii fiind risipifli prin diferitele regiuni ale flærii dv., prin 
prezenfla dv. aici îmi dafli o nouæ dovadæ de voinfla pe care afli avut°o de a 
participa la o ceremonie care, în mod inevitabil – cum a spus d. Titulescu – 
avea sæ evoce amintirea unei alte ceremonii asemænætoare, a unui ilustru 
predecesor, care a fæcut sæ se audæ, sub acest acoperiø al parlamentului, în 
sala øedinflelor dv., cuvinte atât de avântate øi de grave, cærora moartea 
însæøi le°a dat ceva din eternitate.

Joseph Paul°Boncour, Discurs rostit la Camera Deputaflilor, cu ocazia primirii 
oficiale de cætre parlamentarii români a omului politic øi de stat francez, Bucureøti, 
9 mai 1935, în „Universul“, 11 mai 1935.

Joseph Paul°Boncour

„Acest român era un occidental în toatæ puterea cuvântului“

A douæzecea aniversare a morflii lui Titulescu a fost celebratæ, nu 
demult, în aceastæ bisericæ româneascæ din Paris, ai cærei preofli sunt atât de 
særaci încât trebuie sæ lucreze toatæ sæptæmâna pentru ca sæ poatæ oficia 
duminica pentru compatrioflii lor. Erau la bisericæ tofli românii din Paris øi 
câfliva prieteni francezi ai lui Titulescu, credincioøi amintirii sale.
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Pot spune cæ am regretat cæ nu a fost niciun reprezentant al guver
nului. Titulescu a fost un mare prieten al Franflei. El spunea: „Franfla îmi 
este o mamæ“. Acest mare nervos, impulsiv, era însæ destul de abil ca sæ nu 
supere pe prietenii sæi din Anglia, unde îøi reprezentase flara mai mulfli ani; 
avea øi pentru ei cuvinte tot atât de amabile. Adeværul este cæ acest român 
era un occidental în toatæ puterea cuvântului, iubind Anglia øi Franfla, dar 
preferând totuøi Franfla: cauza trebuie cæutatæ în aceastæ latinitate pe care o 
încarneazæ, la marginea Europei, flara lui, hrænitæ din cultura noastræ øi de 
unde cei mai mulfli dintre scriitorii øi oamenii de stat au venit sæ°øi facæ 
studiile în Franfla. Nu existæ o altæ flaræ în care francezii sæ se poatæ simfli 
mai bine; ei puteau vedea cærflile franceze în vitrinele libræriilor, puteau 
auzi limba lor, puteau admira graflia femeilor care fæcea sæ descoperi la 
malul Mærii Negre træsæturile din Trastevere øi canonul roman.

Aceste afinitæfli de rasæ øi de culturæ au ajuns, între cele douæ ræz
boaie, la maxima lor strælucire. România era unitæ cu Franfla nu numai din 
punct de vedere sentimental, ci prin legæturile solide ale unei înflelegeri poli
tice. Succesul cel mai preflios al tratatelor de la Versailles øi Saint°Germain, 
în afaræ de recâøtigarea Alsaciei øi Lorenei, a fost crearea sau mærirea nafliu
nilor polonezæ, cehoslovacæ, iugoslavæ øi românæ, care formau un cordon 
de securitate în jurul Germaniei, care erau capabile sæ°i creeze o gravæ 
ameninflare, dacæ aceasta, cedând poftelor ræzboinice, ar fi atacat Franfla.

Ceea ce Franfla uitæ, tinerele nafliuni nu uitæ niciodatæ. La Societatea 
Nafliunilor, în Consiliu, la Conferinfla dezarmærii, pretutindeni unde am 
avut onoarea sæ reprezint Franfla øi de câte ori luam cuvântul, alte brafle se 
ridicau pentru a°l cere: erau acelea ale delegaflilor polonezi, cehoslovaci, 
români øi iugoslavi. În intervenfliile lor spuneau întotdeauna: „aprobæm 
ceea ce a spus delegatul Franflei“.

Cu Titulescu, care a reprezentat flara lui færæ întrerupere timp de 
15 ani øi pe care l°am întâlnit în aceste dezbateri în care era în joc destinul 
nafliunilor, nu era totdeauna uøor. Avea momente de mânie øi o suscepti
bilitate excesivæ. Apæra cu ultima energie interesele flærii sale, neglijând 
câteodatæ repercusiunile pe care vederile lui puteau sæ le aibæ asupra aliaflilor 
noøtri. Într°o discuflie asupra dezarmærii øi în care nu era de acord cu 
propunerea englezæ de reducere a creditelor potrivit posibilitæflilor econo
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mice ale fiecærei flæri, îl mai aud încæ strigând: „nu vreau ca soldatul român 
sæ mænânce mæmæligæ øi cel englez sæ aibæ tartine la ceai!“

Mai serioasæ a fost controversa, care a durat mai mulfli ani, cu con
tele Apponyi în legæturæ cu optanflii unguri. Ea era dublatæ de amintirea 
procedeelor acestui mare senior ungur – de altfel un admirabil patriot – 
faflæ de populafliile româneøti supuse Ungariei.

Un mare impulsiv, desigur. Delegaflia francezæ îi era vecinæ la acest 
vechi hotel „des Bergues“, unde, în afara øedinflelor oficiale, multe conver
saflii alimentau dezbaterile în curs. Pentru cæ avea somnul uøor øi ca sæ nu 
fie tulburat, reflinea, pe lângæ camera lui de dormit, cele de deasupra øi 
dedesubt øi laterale. Într°o zi, sau mai bine zis într°o noapte, a convocat 
în apartamentul sæu pe secretarul general al delegafliei noastre, contele 
Clauzel1, tip perfect de diplomat tradiflional, excesiv de prudent øi purtând 
monoclu. Ceva din deciziile Adunærii îl iritase pe Titulescu. Era aøezat pe 
pat, enervat, obosit. Clauzel s°a aøezat alæturi, corect øi deferent. De la zece 
seara la miezul nopflii Titulescu tuna øi fulgera: „Am venit la Societatea 
Nafliunilor aøa cum intri în rai… voi ieøi ca din iad… etc.“ Clauzel nu scotea 
un cuvânt, pânæ când, cætre miezul nopflii øi în fafla unei exageræri manifeste 
a lui Titulescu, a avut – nu o vorbæ – ci un gest de mirare. „Dacæ afli venit 
ca sæ nu mæ ascultafli, a strigat Titulescu, mai bine nu veneafli deloc!“

Dar, acest nervos, acest copil ræsfæflat al succesului, era bineînfleles 
orator ca orice latin adeværat; øtia sæ fie curajos øi direct. Într°o zi, când, 
dupæ invadarea Etiopiei de cætre Mussolini, bietul Negus, pæræsit de tofli, 
era la tribunæ, jurnaliøti plætifli au avut necuviinfla sæ°l întrerupæ cu multæ 
grosolænie. Titulescu, indignat, s°a ridicat din fotoliu øi arætându°i cu dege
tul a strigat „Domnule Preøedinte, facefli sæ tacæ aceøti sælbatici!“.

Multe îi vor fi iertate, cæci în discufliile uneori puflin ipocrite ale 
Societæflii Nafliunilor, unde tendinfla era de a°fli ascunde gândul, de multe 
ori Titulescu a sfâøiat vælurile øi a pus pe fiecare în fafla responsabilitæ
flilor sale.

Joseph Paul°Boncour, Nicolae Titulescu, în „Vocea Libertæflii“, an VIII, nr. 90, 
iunie 1961; apud Vocile exilului, ediflie îngrijitæ de Georgeta Filitti, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1998, pp. 289–291.
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NOTE

1 Bertrand Clauzel (1875–1951). Diplomat francez. Secretar al Franflei la: Londra (1906); al 
delegafliei la Conferinfla de la Haga (1907); la Constantinopol (1909); Viena (1912); Berna 
(1914); consilier la Constantinopol (1919); øeful serviciului francez la Societatea Nafliunilor 
(1919); ministru plenipotenfliar (1922); ministru la Viena (1928); membru asociat al Academiei 
Diplomatice Internaflionale (1930); ambasador la Berna (1933–1936). 

Joseph Paul°Boncour

„Am intrat în aceastæ lume cum se intræ în Paradis; voi ieøi aøa 
cum se iese din Infern“

Acest drag Titulescu – øi spun „drag“ cu intenflie, pentru cæ l°am 
iubit mult – era de altfel un om încântætor, iatæ ce trebuie spus!, dar 
deosebit de dificil a°l pætrunde. Am conviefluit timp de 15 ani, aø putea 
spune, alæturi de el, în Hotelul Bergues, în care ne aflam amândoi. Aici 
Titulescu îøi avea camera sa – øi când spun „camera sa“ eu mæ înøel, pentru 
cæ avea mai multe. Era foarte irascibil, avea un somn uøor øi atunci când 
sosea la Bergues lua o cameræ, camera de alæturi, camera de deasupra øi 
camera de dedesubt… Apoi chema persoanele cu care vroia sæ stea de vorbæ 
øi sæ se punæ la curent cu ceea ce trebuie fæcut, cu ceea ce urma sæ se facæ 
etc. Øi pentru asta el fæcea apel la secretarul nostru general, care era un om 
încântætor de altfel, dar pe de°a°ntregul de modæ veche, cu monoclu etc. øi 
care cædea victimæ criticilor lui Titulescu. Într°o zi, seara, Titulescu sosise 
obosit. Ocupase trei sau patru camere ca de obicei øi l°a chemat la el pe Le 
Clauzel, în jurul orei 9 seara. Øi începu:

– Øtii, dragul meu prieten, am intrat în aceastæ lume aøa cum se 
intræ în Paradis; voi ieøi aøa cum se iese din Infern…

Pânæ la miezul nopflii Titulescu vorbeøte, blameazæ. La miezul 
nopflii, Le Clauzel, nemaiputând suporta, face un mic gest de protest.

– Ah, zice Titulescu, dacæ ai venit ca sæ nu m°asculfli, nu e cazul 
sæ°fli dai osteneala!…
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Era cât posibil mai bun. Cu toate cæ se ambala uøor, cu toate cæ°øi 
necæjea interlocutorii, era foarte generos. Avea obiceiul de a le dærui un 
ceas. Ei, da! Am unul øi îl port mereu… Titulescu era un mare domn. Avea 
un talent oratoric extraordinar, mergând pânæ la esenfla problemelor øi era 
intransigent faflæ de tot ceea ce privea flara sa øi aø zice øi Franfla.

Joseph Paul°Boncour, 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.

Joseph Paul°Boncour

„Sensibil la tot ce°i atingea flara“

În vara lui 1936, cea mai mare parte a miniøtrilor Afacerilor Externe 
ai Rusiei, Turciei øi flærilor din Balcani erau reunifli la Montreux.

În conversafliile la care prietenia lor a vrut sæ mæ asociez øi eu, ei au 
abordat øi alte subiecte, exterioare celui al Conferinflei înseøi øi interesând 
ansamblul securitæflii colective în aceastæ parte a Europei. Astfel, Litvinov 
øi Titulescu, dupæ câteva scene obiønuite pentru nervosul øi sensibilul 
nostru prieten, dar care i se scuzau datæ fiind gentileflea cu care pansa rænile 
provocate de exagerarea lamentærilor sale, reglementând în cel mai fericit 
mod o problemæ multæ vreme tensionatæ între cele douæ flæri, navigaflia în 
Marea Neagræ, au avut ideea sæ abordeze o alta, care pe noi ne interesa 
mult mai direct, pentru cæ nu era vorba nici mai mult nici mai puflin decât 
despre a face eficient pactul franco°sovietic. De fapt, despre eventualul 
drept de trecere a trupelor ruseøti prin România, aspect dificil øi totodatæ 
necesar.

Întors la viafla particularæ, Titulescu mi°a læmurit convorbirile pe 
care le avusese øi cu care eu eram deja la curent de la Montreux. El mi°a 
arætat un document care dovedea cæ, cel puflin între cei doi miniøtri, 
întrevederile cæpætaseræ destulæ consistenflæ încât sæ poatæ fi propuse 



32

formule precise. Sub rezerva de a afla pânæ la ce punct corespundeau ele 
exact vederilor guvernelor lor, ele ar fi constituit o bazæ de înflelegere extrem 
de interesantæ pentru cele douæ pærfli.

România pæstra o amintire proastæ despre ocuparea de cætre ruøi a 
Basarabiei, în vreme ce România øi Rusia luptau împreunæ în ræzboiul 
ruso°turc øi care se încheiase cu o anexare. Ea înflelegea sæ pæstreze beneficiul 
tratatelor de pace, care i°o înapoiaseræ. Rusia, dimpotrivæ, fie cæ flinea în 
mod real la Basarabia øi ceea ce s°a petrecut în 1940, în timpul alianflei 
efemere a Sovietelor cu nazismul, pare a o confirma, fie cæ vroia sæ pæstreze 
revendicarea ei ca valoare de schimb, nu putea sæ se hotærascæ sæ recunoascæ 
oficial cæ aceastæ provincie disputatæ nu mai era a ei.

Din acest impas pretindea sæ iasæ Titulescu. În ce consta baza de 
înflelegere? România – sæ se angajeze sæ lase sæ treacæ trupele øi materialul 
rus pe teritoriul sæu în caz de agresiune germanæ împotriva unuia dintre 
statele legate printr°un tratat de asistenflæ reciprocæ cu Rusia øi România. 
Rusia – sæ nu lase trupele sale sæ staflioneze dupæ încetarea ostilitæflilor „la 
vest de Nistru“.

Îmi amintesc foarte exact formula folositæ, pentru a nu fi pronunflat 
numele acestei Basarabii, revendicatæ de ambele pærfli. Ceea ce poate pærea 
puflin pueril; harta este fermæ, diplomaflia are însæ pudoare. Pentru noi 
esenflial era cæ înflelegerea se putea face, cu toate precaufliile luate pentru 
exprimarea ei. Realizatæ, îmi place sæ cred cæ ea ar fi înclinat spre alte 
dispoziflii pe cei care ne°au condus la München.

Dar s°ar fi putut ea realiza pânæ la urmæ?
Aø fi tentat sæ cred acest lucru, raportându°mæ la o conversaflie pe 

care o avusesem chiar în acel an1 cu Regele Carol, în timpul trecerii sale 
prin Paris, la întoarcerea de la funeraliile Regelui George V2. Eu eram 
ministru de stat în cabinetul Sarraut3; dar nu în aceastæ calitate îl væzusem 
pe Rege. Îl væzusem în particular, bucurându°mæ de prietenia personalæ pe 
care binevoia sæ mi°o arate acest Suveran, al cærui avocat fusesem, øi la 
dorinfla lui Titulescu, convins ca øi mine cæ pactul nostru cu Rusia era 
valorificat sau diminuat, dupæ cum aceasta putea sau nu sæ°øi trimitæ trupe 
øi material contra adversarului nostru eventual, pe teritorii care nu erau ale 
ei øi care o separau de el.
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M°am întreflinut pe acest subiect cu Regele României, la Hotel 
Meurice, unde a binevoit sæ°mi acorde audienfla. Ar fi inoportun sæ po
vestesc detaliile, sæ enumær rafliunile dinastice øi familiale sau de alt ordin 
pe care le avea Regele Carol II ca sæ nu accepte bucuros o înflelegere cu 
Sovietele. Dar concluzia fixeazæ un punct istoric, pe care nu îl pot trece sub 
tæcere. Ultimele cuvinte ale Suveranului au fost: „Îfli promit, Boncour, o sæ 
fac aceastæ Antantæ, sau ceva apropiat. Simt prea bine interesul pe care îl 
prezintæ ea pentru jocul alianflelor voastre øi, în consecinflæ, pentru noi. 
Dar lasæ°mi timp sæ obiønuiesc cu asta spiritul poporului meu øi, trebuie sæ 
o spun, un pic øi pe al meu“.

Ce s°a ales din toate astea? Nu presupun, nu trag concluzii. Relatez. 
Aceste întrevederi îmi par a dovedi cæ efortul, oricât de greu, nu era sortit 
neapærat eøecului øi cæ miza pentru noi øi securitatea Europei fæceau ca el 
sæ merite a fi încercat, altfel decât cu titlu personal. La putere sau nu, în ce 
mæ privea, n°am încetat sæ°l fac, fie cæ era vorba de Polonia sau de România. 
Convingerea cæ noi nu ne vom putea apæra øi nu vom putea apæra Europa 
contra acfliunii hitleriste færæ concursul Rusiei øi cæ amploarea øi rapiditatea 
lui depindeau mai ales de acordurile diplomatice, care ne°ar fi asigurat 
trecerea trupelor øi materialului rusesc pe teritoriul propriilor noøtri aliafli, 
era profund înrædæcinatæ în mine.

Trebuie sæ spun cæ un an mai târziu, când l°am salutat pe Regele 
Carol II în timpul unei noi vizite la Paris, am constatat, în aceastæ privinflæ 
øi în câteva altele, o schimbare nu în sentimentele sale faflæ de noi, ci în 
pozifliile pe care el credea cæ trebuie adoptate de flara sa: „Dacæ Majestatea 
Voastræ îmi permite, i°am spus, remarc cæ în urmæ cu un an, chiar în acest 
hotel, chiar în acest salon, mi°a flinut un discurs foarte diferit“. „Ah, mi°a 
spus el, dragul meu Boncour, asta pentru cæ într°un an s°au petrecut 
multe lucruri“.

Era, cu mai multæ rezervæ, reflecflia melancolicæ pe care o auzisem 
la Londra de la prietenii noøtri din Mica Antantæ, dupæ remilitari zarea 
renanæ. „Cum vrefli sæ putem crede cæ vefli veni în ajutorul nostru, de 
vreme ce nu v°afli miøcat când propriile voastre interese erau atât de grav 
ameninflate.“
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Aceste conversaflii ale lui Titulescu øi Litvinov la Montreux aveau 
cu atât mai multæ valoare, cu cât statele din Mica Antantæ erau dispuse la 
un act nu mai puflin important. Dupæ ce fuseseræ descurajafli de atitudinea 
Franflei øi Angliei în timpul remilitarizærii renane, dar simflind, chiar mai 
mult decât ele, gravitatea situafliei, cei doi au hotærât mijloacele de a riposta, 
întærind øi dezvoltând deopotrivæ acordurile între ei, întærind øi dezvoltând 
acordurile lor cu Franfla.

Sæ nu uite – øi unele ezitæri cu ocazia asasinærii primei victime, 
Cehoslovacia, nu permit uitarea – cæ acordurile militare ale Micii Antante 
nu se refereau, sau cel puflin nu erau prevæzute, decât pentru Ungaria. Faflæ 
de Cehoslovacia, ameninflatæ de Germania, ele erau inoperante. Era o gravæ 
lipsæ; pentru Franfla, legatæ de Cehoslovacia printr°un pact formal, precis 
øi care putea fi considerat obligatoriu, exista riscul sæ nu gæseascæ concursul 
celorlalfli aliafli ai sæi, dacæ era chematæ sæ°øi execute angajamentele.

Pe 7 iunie 1936, la presiunea lui Titulescu øi Beneš, cei trei øefi de 
stat ai Micii Antante reunifli la Bucureøti: Regele Carol, Prinflul Paul, 
regentul Iugoslaviei, øi Beneš deciseseræ sæ propunæ Franflei un pact unic de 
asistenflæ reciprocæ. Era un eveniment de o importanflæ considerabilæ, care 
– dupæ pærerea mea – ar fi trebuit sesizatæ, dacæ se decisese sæ se închege în 
fafla Germaniei hitleriste (care o rupsese cu Societatea Nafliunilor øi Locarno) 
ceea ce eu am numit øi nu am încetat sæ urmæresc, la Geneva øi oriunde 
altundeva, „marea coaliflie pentru pace“.

Dacæ e sæ dau crezare notelor pe care mi le°a trimis ulterior Titulescu, 
când era în dizgraflie, sugestia pe care a fæcut°o el la 27 iunie 1936, la 
Geneva, unde se dusese în timpul Conferinflei de la Montreux, pentru 
a se întâlni la un dejun la Hôtel des Bergues cu ministrul nostru de 
Externe, Yvon Delbos, øi colaboratorii sæi, Massigli øi Rochat4, a fost 
primitæ cu ræcealæ.

Având câteva divergenfle cu guvernul sæu sau doar câteva dificultæfli, 
aøa cum au adesea negociatorii care sunt la fafla locului cu cei care nu sunt, 
Titulescu, în ciuda a tot ce am fæcut pentru a°l convinge sæ renunfle, øi°a 
anunflat prin telefon de la Montreux demisia. Apoi a plecat la Bucureøti. 
Acolo, încæ o datæ, dar ultima datæ, lucrurile s°au aranjat. Øtiam mai bine 
ca oricine ce prefl punea Regele Carol pe colaborarea cu Titulescu, deøi 
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caracterul acestuia nu o fæcea mereu uøoaræ. Asupra punctelor în cauzæ øi 
în raport cu negocierile noastre de la Montreux, Titulescu avea dreptate. Øi 
Regele i°a dat dreptate. Titulescu øi°a retras demisia.

Profitând imediat de avantaj, pentru cæ era la fel de tenace în 
planurile sale pe cât era de simplu în mijloace, el a provocat, pe 14 iulie, o 
reuniune a ceea ce în România se numea „Consiliul privat al Cabinetului“. 
A fost întocmit un proces°verbal, aøa cum se obiønuieøte acolo. Excelent 
obicei, cæci fixeazæ responsabilitæflile. E supærætor cæ în anumite circumstanfle 
nu a existat øi în Franfla! Într°o vizitæ pe care i°am fæcut°o la Cap Martin, 
dupæ dizgraflia sa, mi°a arætat acel document. Îl pæstra cu sfinflenie, ca øi pe 
alte mærturii ale vieflii sale publice, într°o valijoaræ, pe care o deschidea cu 
o cheie de aur øi pe care o lua cu el prin toate hotelurile prin care îl conducea 
viafla sa rætæcitoare de exilat voluntar.

Conform acestui proces°verbal, se aflaseræ acolo preøedintele Con
siliului de Miniøtri, dl Tætærescu, dl Antonescu øi ministrul de Interne. 
Pactul de asistenflæ reciprocæ cu Franfla fusese din nou deliberat øi decis în 
aceiaøi termeni în care îl væzuseræ deja cei trei øefi de stat ai Micii Antante. 
Deliberarea fusese apoi aprobatæ de Consiliul de Miniøtri.

Apoi Titulescu a avut o convorbire oficialæ cu ministrul nostru de 
Externe øi acesta, dupæ Titulescu, ar fi ræspuns cæ Franfla nu e dispusæ, 
pentru moment, sæ°øi ia noi angajamente.

A fost o lovituræ destul de duræ pentru prietenul nostru. Necæjit sæ 
se întoarcæ cu mâinile goale în propria sa flaræ, el a comis greøeala de a nu 
se duce sæ se apere. Bolnav, decepflionat, dar refuzând sæ dispere încæ, el a 
telefonat primului°ministru Léon Blum de la Cap Martin, unde se dusese 
sæ se îngrijeascæ, starea sænætæflii sale nepermiflându°i sæ se întreflinæ perso
nal cu acela. L°a rugat sæ°i trimitæ pe unul dintre miniøtrii sæi. A venit 
Pierre Cot, la 14 august. Titulescu øi°a notat conversaflia. Cot credea, ca 
multæ lume în Franfla, cæ existau acorduri precise de asistenflæ mutualæ 
cu România. Dacæ nu exista tratat de asistenflæ mutualæ în toatæ puterea 
cuvântului cu România, aøa cum nu exista nici cu Iugoslavia, existau, din 
1926 cu România øi din 1927 cu Iugoslavia, acorduri mai puflin precise, 
dar care angajau suficient. De aceea exista un mare interes, în noile 
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cir cumstanfle øi în cele ce urmau sæ se precizeze øi sæ se prevadæ executarea 
acestor angajamente.

Pierre Cot5 a plecat øi, færæ îndoialæ, a relatat la Paris aceastæ ultimæ 
convorbire. Ræspunsul a sosit nu de la guvernul francez, ci din România.6 
La 29 august a avut loc o remaniere guvernamentalæ; pentru prima oaræ de 
unsprezece ani, Titulescu nu mai deflinea portofoliul Afacerilor Externe.

Bineînfleles, am fost înøtiinflafli cæ nu s°a schimbat nimic în politica 
externæ româneascæ. Aceasta este, în toate flærile, formula obiønuitæ când 
este debarcat un ministru al Afacerilor Externe. Nici în cazul României, nu 
a fost mai adeværat decât în altæ parte. În ciuda incontestabilei prietenii pe 
care ne°o purtau Regele øi dl Tætærescu, care, ca øi Titulescu øi atâflia alfli 
oameni politici români, fusese crescut în facultæflile noastre øi format în 
spiritul culturii noastre, odatæ Titulescu plecat øi cedærile noastre agra
vându°se, scumpa Românie a început sæ se îndepærteze, aøa cum o fæcuseræ 
deja noii conducætori ai Iugoslaviei. Blocul de rezistenflæ la loviturile de 
forflæ pe care le pregætea Hitler, care ar fi putut fi constituit, începea sæ se 
færâmifleze.

Cred cæ, spre sfârøitul anului, dl Delbos, constatând zadarnica în
cercare de recimentare a Tratatului de la Locarno în care se încæpæflânase 
Anglia, rezistenfla Germaniei la orice angajament serios în acest sens øi, pe 
de altæ parte, cæ pactul de oflel al Italiei øi Germaniei se amesteca în Spania, 
a reluat îndreptæflit ideea acestui pact unic de asistenflæ mutualæ între Franfla 
øi statele Micii Antante. De data aceasta, România øi Iugoslavia au cerut, la 
rândul lor, timp de reflecflie.

Cunoøteam reacfliile lui Titulescu. Øtiam cât este de sensibil la tot 
ce°i atingea flara øi pe el. Incidentele care avuseseræ loc în cursul Conferinflei 
de la Montreux, pe când se credea atacat øi ponegrit în fafla Suveranului 
sæu, debarcarea sa recentæ îl enervau cu deosebire în acea varæ a lui 1936. 
E posibil ca primirea pe care noi am fæcut°o propunerilor sale sæ nu fi fost 
atât de negativæ pe cât i°a pærut lui øi pe cât a pærut la Bucureøti, unde s°au 
cam græbit sæ conchidæ cæ i°am refuzat.

În orice caz, ræspunsul pe care îl aducea de la Yvon Delbos nu era 
definitiv øi cu siguranflæ nu corespundea sentimentelor intime ale acestuia. 
Dovadæ este cæ, peste câteva luni, chiar el relua convorbirile cu Mica 



37

Antantæ. Dar este sigur cæ în iulie s°a dorit neînflelegerea. Øi în mod sigur 
nu din partea Angliei se puteau gæsi încurajæri în a le contracta. Prietenii 
noøtri care aveau sæ°øi ia în curând angajamente dintre cele mai stânjenitoare 
øi sæ le flinæ, le respingeau pe atunci. Mai ales dl Chamberlain nutrea mereu 
speranfla cæ°i va liniøti pe Hitler øi Mussolini. O va pæstra mult timp… 
pânæ dupæ München.

Joseph Paul°Boncour, Alæturi de Titulescu, în „Magazin Istoric“, serie nouæ, an 
XXXI, nr. 5 (362), mai 1997, pp. 52–54.

NOTE

1 Februarie 1936.
2 George al V°lea (1865–1936). Rege al Marii Britanii (1910–1936). Domnia sa a fost domi

natæ de Primul Ræzboi Mondial øi de dificultæflile economice øi sociale øi de constituirea 
Commonwealth. 

3 Cabinetul Albert Sarraut (24 ianuarie–4 iunie 1936). 
4 Charles Rochat (1892–1968). Diplomat francez. Ataøat la Petrograd (1920); la Viena. 

Secretar la Haga (1926); Roma (1930). Subdirector al Direcfliei Europa de la Quai d’Orsay. 
Ministru plenipotenfliar øi subsecretar de stat la Quai d’Orsay privind America (1936). Director 
al Direcfliei Afacerilor Politice (1940). Ambasador. Secretar general al Ministerului Afacerilor 
Stræine (3 ianuarie 1942–20 august 1944) în cabinetele Laval øi Darlan. La sfârøitul ræzboiului, 
se refugiazæ în Elveflia. Condamnat la moarte în contumacie, în iulie 1946, de cætre Înalta Curte 
de Justiflie pentru colaboraflionism cu inamicul în timpul Guvernului de la Vichy, deøi concede 
cæ cel condamnat n°a întreprins nimic care sæ facæ ræu funcflionarilor care au aparflinut Rezistenflei. 
Revine în flaræ în martie 1955, se predæ øi este condamnat la 5 ani de degradare naflionalæ, care 
este imediat anulatæ.

5 Pierre Cot (1895–1977). Om politic øi de stat francez. Deputat radical de Savoie (1928–
1942); radical, apoi republican, de Savoie (1945–1951); republican de Rhône (1951–1958); 
simpatizant comunist de Paris (1967–1968). Subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe 
în guvernul Paul°Boncour (18 decembrie 1932–28 ianuarie 1933). Ministru al Aerului în 
guvernele Édouard Daladier, Albert Sarraut, Camille Chautemps, Édouard Daladier, Léon 
Blum, Camille Chautemps (31 ianuarie 1933–24 octombrie 1933; 26 octombrie 1933–24 
noiembrie 1933; 26 noiembrie 1933–27 ianuarie 1934; 30 ianuarie 1934–7 februarie 1934; 4 
iunie 1936–21 iunie 1937; 29 iunie 1937–14 ianuarie 1938). S°a angajat puternic în promovarea 
aviafliei øi în reorganizarea aeronauticii civile, creând compania naflionalæ Air France. A urmærit 
naflionalizarea industriei aeronautice franceze. A organizat un ajutor clandestin destinat repu
blicanilor spanioli în timpul ræzboiului civil. Refugiat în Statele Unite (1940). A reprezentat 
radical°socialiøtii în Adunarea consultativæ de la Alger (1943–1944). Reales deputat în Adunarea 
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Naflionalæ (1946). S°a apropiat în Parlament de grupul comunist, devenind tovaræø de drum al 
comuniøtilor. Membru al Biroului director al Misiunii pentru Pace, pledând pentru un „neutra
lism activ“ în contextul Ræzboiului Rece. Premiul Internaflional Stalin pentru Pace (1953). 

6 George G. Potra, 14 august 1936. N. Titulescu–Pierre Cot. Multiplele consecinfle ale unui 
demers personal,  în „Magazin Istoric“, an XIII, nr. 10 (151), octombrie 1979, pp. 42–46; Idem, 
Certitudine øi probabilitate privind elementele declanøatoare ale crizei de guvern din 29 august 1936, 
în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 1982, pp. 275–293; 
Idem, Titulescu – victima unei conspiraflii, în „Almanahul revistei Lumea 1985“, pp. 75–92.

Cincinat Pavelescu

„Te admirasem øi duceam cu mine, pe lângæ amintirea atâtor 
splendori de stil, de elocinflæ øi de gândire – øi nædejdea cæ 
ræmânând în Franfla te voi putea revedea mai des“

16 Boulevard Pereira

Paris, 3 iunie 1928

Excelenflæ,
Îmi venea mai lesne la San Remo, în acea intimitate în care veci

nætatea mærii pælea zædærnicia vanitæflilor, sæ te tutuiesc. Azi, însæ, când 
sunt departe, silueta se ridicæ øi perspectiva ei mæ intimideazæ, impunându°mi 
sæ fiu mai ceremonios cu omul a cærui minte dominæ toatæ politica de azi 
a Europei.

I°am scris lui Savel1 cât am plecat de fericit din acel colfl fermecætor 
al Italiei. Te væzusem, te ascultasem, deci, te admirasem øi duceam cu mine, 
pe lângæ amintirea atâtor splendori de stil, de elocinflæ øi de gândire – øi 
nædejdea cæ ræmânând în Franfla te voi putea revedea mai des.

Convenisem ca øi d. Lazær Munteanu sæ°fli înainteze un raport. La 
întoarcerea mea el însæ s°a codit sub diferite pretexte øi m°a trimis la Pion2, 
care m°a retrimis la Lazær M[unteanu], adicæ de la Iuda la Caiafa! Cum 
Pion soseøte la Geneva, fli°aø fi recunoscætor dacæ ai putea fura o clipæ 
covârøitoarelor îndeletniciri de care eøti absorbit pentru a da autorizare 
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verbalæ lui I. Pion sæ facæ acel raport sau sæ transmitæ dlui Munteanu Lazær 
dorinfla Excelenflei Voastre – cu privire la mine.

Te rog sæ mæ ierfli cæ insist aøa de mult într°o chestiune de ordin 
personal – în contra obiceiului meu – sunt însæ la ultima ræspântie a unei 
viefli care s°a trecut într°o lipsæ completæ de ambifliuni. Ca øi poetul bucolic3 
de odinioaræ „sub tegmine fagi“4 am îngânat pe un fluier uøure cântece mici 
de dragoste øi de ironie. Øi în liniøtea mediocritæflii mele n°am râvnit averi 
øi onoruri, ci m°am mulflumit cu o bucatæ de pâine.

„Eu am træit de azi pe mâine
Fær’ sæ mæ gudur, nici sæ cer …
M°am mulflumit c°un colfl de pâine
Øi un colfl de cer!“

Dar timpul a trecut, øi azi, când am depæøit cu 20 de ani vârsta de 
care vorbeøte marele Florentin5 în infernul sæu: „Nel mezzo del camino di 
nostra vita!“6 sunt dator sæ mæ gândesc la ce va ræmâne dupæ mine. Iatæ de 
ce îfli cer sæ mæ laøi la Paris ca sæ°mi dai prilejul de a putea læsa un nume 
sprijinit pe o lucrare definitivæ. Eu mi°am risipit talentul færâmiflându°l. E 
nevoie, pentru a nu muri întreg, sæ mæ încheg într°o carte care sæ cuprindæ 
ultima verba7. Prietenul Pæltânea8, care mæ îndeamnæ øi care aøteaptæ 
realizarea fægæduinflei date, e sigur de serviciile pe care amândoi putem sæ 
le aducem flærii, colaborând aici împreunæ. El îfli trimite expresia admirafliei 
øi a recunoøtinflei sale. Eu – împreunæ cu omagiile respectuoase pentru 
dulcea d°tale tovaræøæ de viaflæ øi de glorie – îfli strâng mâinile cu aceleaøi 
sentimente øi cu vechea mea prietenie în plus.

(ss ) Cincinat Pavelescu

Afectuoase amintiri prietenilor Savel, Doctorului øi lui Halkin.

C.P.

Scrisoare, Paris, 3 iunie 1928, Cincinat Pavelescu cætre Nicolae Titulescu, ministru 
al Afacerilor Stræine al României, 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. 227, pp. 839–841.

NOTE

1 Savel Rædulescu. 
2 Ion Panait (Popescu°Pion) (1909–m.?). Ziarist român. A debutat la revista „Dunærea de 

Jos“. A colaborat la „Cuvântul“; „Viafla literaræ“; „Facla“; „Lumea Româneascæ“; „Azi“; „Jurnalul“. 
A scos ziarul „Evenimentul“. Pseudonime: Pârvu Par, I. Pan, Pion.

3 Vergiliu (Publius Vergilius Maro) (70 î.Ch.–19 d.Ch.). Poet roman. Autor al Bucolicelor, 
Georgicelor, Eneida. Prin întreita sa valoare – patrioticæ, filosoficæ øi artisticæ – opera lui Vergiliu 
s°a impus tuturor timpurilor, ræmânând pentru literatura universalæ una dintre principalele 
creaflii ale antichitæflii greco°romane.

4 Sub umbra fagului (lat.) – Vergiliu, Georgice, IV. 566.
5 Dante Alighieri (1265–1321). Poet italian. Cel mai mare poet al Evului Mediu, creator al 

limbii literare italiene.
6 La jumætatea drumului vieflii noastre. (it.)
7 Ultimele cuvinte. (lat.)
8 Pompiliu Pæltânea. Scriitor, ziarist øi diplomat român. Ataøat de presæ la Paris. Colaborator 

la „Mercure de France“ øi „Je suis partout“. A scris poezii, nuvele øi articole în revista „Viafla 
Nouæ“. Corespondent la Paris al ziarului „Universul“.

Cincinat Pavelescu

„O flacæræ orbitoare, o siluetæ care dominæ o epocæ“

Pe fondul vag øi melancolic al acestor crâmpeie de viaflæ træitæ, care 
sunt amintirile, se înalflæ câteodatæ o flacæræ orbitoare, o siluetæ care dominæ 
o epocæ întreagæ a vieflii, o personalitate covârøitoare, ale cærei succese se 
confundæ cu ceasurile de glorie ale neamului øi cu prestigiul intelectual al 
unei rase. Aøa a apærut, la o ræspântie a vieflii mele, marele oltean Nicolae 
Titulescu. Sæ væ povestesc cum am auzit eu prima oaræ, pe când mæ aflam 
la Paris, de acela care trebuia sæ ocupe mai târziu în România, în Europa øi 
în întreaga lume, locul sæu de adeværat cancelar al politicii internaflionale. 
Mania mea de buchinist øi bibliofil mæ fæcea sæ rætæcesc zilnic pe cheiurile 



41

Senei pe la anticarii înøiruifli din fafla cheiului Nôtre Dame pânæ aproape 
de Place de la Concorde. Pærinflii mæ trimiseseræ sæ°mi vizez licenfla øi sæ°mi 
iau doctoratul, dar eu urmam mai mult cursurile facultæflii libere de øtiinfle 
oculte a lui Papus1, care era pe atunci cel mai mare vulgarizator al 
ocultismului øtiinflific din Paris.

Într°o zi, în cutia unui anticar, gæsesc un almanah al Sorbonei øi al 
Facultæflilor de Drept øi Litere. L°am cumpærat ca sæ mæ documentez în 
scrisorile înflorite pe care le trimiteam pærinflilor asupra cursurilor mele. 
Ræsfoind almanahul celei mai înalte instituflii de culturæ francezæ, m°a izbit 
numele Titulescu, care se repeta de multe ori, cu menfliunea: Pentru a 5°a 
oaræ grand palmares d’or. Øtiam cæ dintre tofli românii care studiaseræ la 
Paris mai fuseseræ distinøi cu aceastæ excepflionalæ clasificare onorificæ: Ioan 
N. Lahovary2, fost de mai multe ori ministru conservator, tatæl prinflesei 
Martha Bibescu, una din cele mai mari scriitoare ale literaturii franceze 
moderne. Sub numele Titulescu o notiflæ mai spunea: „Reflinut teza de 
licenflæ spre publicare øi distinsæ cu un premiu de 5 mii de franci“!

Foarte emoflionat am venit în Cartierul Latin sæ mæ informez asupra 
valorosului nostru compatriot. Dar reputaflia lui era deja legendaræ. Un 
student de la doctorat mi°a povestit o scenæ impresionantæ. Într°o salæ a 
Facultæflii de Drept un român îøi susflinea teza de doctorat. Pe catedræ 
profesorul era înfæøurat într°un øal gros, întocmai cum venea la cursuri 
vechiul øi marele nostru profesor de drept roman Danielopol3. Profesorul 
tuøea fiind foarte gripat. Era celebrul civilist Marcel Planiol care°øi tipærise 
de curând marele sæu Tratat Elementar de Drept Civil la editorul Pichon, 
24 rue Soufflot. Pe când viitorul doctor în Drept îøi susflinea teza, intræ 
în salæ øi N. Titulescu, mânat de o simplæ curiozitate. Profesorul Planiol 
îl zæreøte øi°i face semn cu mâna în mod familiar sæ ia loc lângæ dânsul. 
Destul de jenat, Titulescu se supune. La sfârøit, când profesorul trebuia 
sæ ia cuvântul øi sæ rezume într°o criticæ sumaræ øi savantæ teza cu lacunele 
øi calitæflile ei, se apleacæ spre fostul sæu elev øi°l roagæ, din cauza vocii sale 
absente, sæ facæ în locul sæu un rezumat al tezei øi critica lucrærii. Titulescu 
se ridicæ, mulflumeøte profesorului pentru mægulitoarea onoare ce°i face, øi, 
scuzându°se de insuficienfla preparafliei sale fiindcæ se gæsea în salæ numai 
întâmplætor, dezvoltæ, în admiraflia nestæpânitæ a tuturor, o adeværatæ con
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ferinflæ asupra lucrærii, plinæ de merite, a colegului sæu øi dæ o dovadæ de o 
înælflime de vederi, de o erudiflie, de un spirit critic øi de o elocinflæ cum nu 
se întâlnesc nici la cei mai mari øi mai versafli profesori universitari.

Ca un simplu corolar al acestei scene am auzit mai târziu cæ, la 
plecarea lui N. Titulescu din Paris, profesorii i°au oferit o agapæ øi l°au 
condus in corpore la garæ. De ce ne°am mira azi cæ, la trecerea marelui 
diplomat prin gærile de frontieræ, e salutat de tofli miniøtrii, prezidenflii de 
consilii øi înaltele autoritæfli ale fiecærei flæri?

Consider ca cea mai mare mândrie a vieflii mele cinstea pe care am 
avut°o sæ salut eu pentru prima oaræ în presæ, prin douæ articole publicate 
în „Adeværul“ din 1906, marea personalitate a aceluia care încæ d°atunci 
începuse sæ°øi câøtige în barou øi la cursurile Universitæflii din Iaøi primii 
lauri ai unei cariere ce culmineazæ azi cu activitatea sa politicæ internaflionalæ 
øi care°l situeazæ în fruntea diplomafliei universale øi în dragostea færæ 
reticenfle a tuturor românilor.

Bineînfleles, nu mi°aduc aminte ce am scris, acum aproape 30 de 
ani asupra lui Nicolae Titulescu, dar øtiu cæ mai târziu, când ne°a legat o 
prietenie adâncæ, Titulescu mi°a spus: „Cincinat, nu øtii câfli clienfli din 
provincie vin sæ mæ consulte øi scot dintre hârtii articolul tæu. «Am citit 
acum câfliva ani cæ eøti omul cel mai învæflat øi am venit la dumneata.»“. 
Dar articolul acela de entuziasm, de admiraflie øi de adevær, mi°a pricinuit 
øi oarecare nemulflumiri. Cælætoream în vremea aceea spre R. Særat, unde 
aveam o moøioaræ de la pærinfli. Într°o searæ, în cabina de vagon°lit se mai 
gæsea un domn. Era Const. Cociaø4, preøedintele Camerei, fost procuror 
general øi coleg cu mine la Clubul Tinerimii din Bucureøti. D. Const. 
Cociaø, care fusese multæ vreme øef al liberalilor din Bræila, dupæ ce mæ 
identificæ, fiindcæ eram în patul de sus, mæ apostrofeazæ în felul urmætor: 
„Dle Cincinat, øtii cæ am fost prieten øi ceva rudæ cu tatæl d°tale, inginerul 
Ion Pavelescu, øi ne cunoaøtem destul de bine de la Clubul Tinerimii ca 
sæ°mi îngædui sæ°fli spun cæ n°am aprobat deloc articolul elogios pe care l°ai 
închinat tânærului Titulescu. Dumneata eøti un magistrat stimat øi un poet 
foarte distins, dar îfli lipseøte autoritatea de a proclama genii naflionale“. 
N°am vrut, la 12 noaptea, pe°o cælduræ de iunie, sæ intru într°o polemicæ 
inutilæ cu venerabilul politician. M°au ræzbunat împrejurærile. Trecuse 10 
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sau 12 ani de la convorbirea noastræ din tren, mæ duceam tot la Râmnic øi 
d. Cociaø mergea la Focøani, la d. N. Sæveanu. Întâmplarea ne°a reunit în 
acelaøi compartiment. Eram singuri. Bætrânul Cociaø, cum mæ vede, îmi ia 
mâna øi mi°o strânge cælduros. Era, de altfel, un om de ispravæ, de culturæ 
øi de inteligenflæ øi îmi spune în limba francezæ: „Même quand il a tort, le 
poète a raison. Chiar când se înøealæ, poetul are dreptate“. Îl priveam 
nedumerit, neøtiind de ce îmi evocæ acest vers din Rostand. El, atunci 
afectuos øi familiar, adaugæ: „Acum 10–12 ani, tot în trenul acesta, te°am 
certat pentru un articol ditirambic ce scriseseøi în ziarul „Adeværul“ asupra 
lui N. Titulescu. Dæ°mi voie, azi, sæ°fli cer iertare. D°ta ai avut dreptate. 
Am prezidat zilele astea Camera, când a vorbit omul acesta. A fost cea mai 
înælflætoare særbætoare a parlamentarismului român. Plutea în atmosfera 
mediocræ øi îmbâcsitæ a Camerei o înviorare neobiønuitæ. Ochii tuturor, 
mærifli de emoflie, stræluceau iluminafli. Trecuse un suflu de geniu peste 
minflile noastre næclæite în banalitate. Da! Titulescu al d°tale, pe care am 
avut naivitatea sæ fli°l tægæduiesc odinioaræ, a fæcut minunea, ca sæ ne sim
flim, dupæ discursul lui care a izbucnit ca un torent de munte, mai buni, 
mai unifli, mai mândri cæ suntem români. Te°am necæjit acum 10 ani. Øtiu 
cæ n°ai închis ochii toatæ noaptea fiindcæ°fli atacasem idolul. Noaptea asta 
o sæ dormi liniøtit. Geniul lui a întærit tot ce spuseseøi despre dânsul“. Øi 
bætrânul parlamentar mæ apucæ în brafle øi mæ særutæ în semn de cæinflæ sau 
poate în semn de admiraflie pentru cel care ne turburase sufletele.

Cum sæ desprind, din nævala de amintiri care cer sæ fie rostite, pe 
acelea care ar putea sæ completeze figura acestui om providenflial, al 
cærui talent se înalflæ ca un stâlp de foc în haosul plin de tenebre al 
contingenflelor internaflionale? Am træit câfliva ani în stricta lui intimitate. 
Am fost martorul primelor lui succese de baræ, de tribunæ øi de catedræ. 
Am cunoscut øi venerat pe buna lui mamæ care, ræmasæ væduvæ tânæræ, nu 
s°a mai remæritat ca sæ°øi închine toate darurile minflii øi ale inimii marelui 
sæu fiu øi educafliunei alese ce i°a dat. Am luat parte la toate bucuriile øi 
nædejdile cæsniciei sale care începea sub auspiciile celei mai pasionate øi 
împærtæøite afecfliuni.

Cu toatæ vasta lui culturæ juridicæ, economicæ øi financiaræ, Titulescu 
citea toate cærflile noi de literaturæ, de filosofie øi de artæ. Cine putea intra 
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de dimineafla în odaia lui de culcare, gæsea risipite pe jos zeci de volume, 
subliniate cu roøu øi altele deasupra plapomei øi multe rævæøite pe mæsufla 
de noapte sau la piciorul patului. Nu se culca niciodatæ înainte de 4 sau 5, 
aøa cæ se scula foarte cu greu de dimineaflæ. Simflea o adeværatæ voluptate sæ 
citeascæ poezii armonioase, subtile øi sonore. Îmi fæcuse deosebita favoare 
sæ cumpere un album pe care eram obligat sæ°i scriu când lui, când graflioasei 
dne Caterine Titulescu, næscutæ Burcæ, versuri, madrigale øi epigrame. 
Mutându°mæ din Bucureøti ca magistrat la Sinaia, eram silit sæ viu mai rar 
pe la Bucureøti øi, în lipsa mea, un tânær, Duma5, a transcris pe albumul 
meu câteva traduceri ale sale din limba francezæ. Eu, ræsfoind albumul øi 
gæsind versurile intrusului, am fæcut o figuræ cam tristæ. Atunci dna 
Titulescu mi°a spus: „Cincinat, nu te supæra de aceastæ invaziune, dar eøti 
mai vinovat decât tânærul Duma. N°ai mai fost la noi de øase luni øi, øtii: 
qui va en chosse [sic!] perd sa place!6 Mai bine ia fæ°i o epigramæ“. Aø vrea s°o 
evoc, dar nu mi°o aduc aminte decât foarte vag. Iat°o aproximativ: „Ar 
trebui sæ øterg cu guma,/ Aceste versuri a lui Duma./ Dar nu se turburæ 
Olimpul…/ C°o sæ le øteargæ singur Timpul!“

Cu memoria°i formidabilæ, Nicu Titulescu recita pasagii întregi 
din Serenada mea, øi epigramele de predilecflie le spunea tuturor. Prin 
1920–21 mæ duc sæ væd la Hotel Regina din Paris pe Miøu Oromol7, 
prieten øi rudæ cu Titulescu. Era, mi se pare, guvernator al Bæncii Naflionale. 
Domnea pe atunci în marea instituflie financiaræ o atmosferæ de extremæ 
curtoazie øi de adâncæ înflelegere a suferinflelor omeneøti, care se rezolvau 
conciliindu°se eleganfla cu interesele Bæncii øi cu un larg spirit de echitate 
øi de omenie. Mais les beaux temps son passés!8

Eu scoteam la Paris „Curierul Franco°Român“, færæ subvenflie, dar 
cu muncæ, patriotism øi entuziasm. Mihai Oromol cum mæ vede îmi 
spune: – Cincinat, vin de la Londra, de la Titulescu. Øi øtii ce fæcea pe când 
îmi aræta frumuseflea parcurilor engleze? Îmi recita Serenada ta øi alte multe 
versuri lirice øi spirituale. Nu stau în Paris decât 15 minute, fii bun te rog 
øi transcrie°mi imediat serenada aceea minunatæ, – Îfli mai aduci aminte, 
doamnæ øi câteva epigrame.

– Eu venisem sæ te rog a proteja puflin „Curierul Franco°Român“.
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– Dragul meu, scrie întâi, øi amicul Demetru Cristescu, elegantul øi 
serviabilul secretar general al Bæncii Naflionale, care ræmâne, îfli va prezenta 
un cec pe care°l vei completa singur dupæ ce vefli dejuna împreunæ la 
Tour d’argent.

À propos de Mihai Oromol, iubitor de artæ øi de literaturæ, fiindcæ 
e la ordinea zilei împrumutul de înzestrare al flærii, sæ væ povestesc un fapt 
caracteristic. Mæ gæseam în 1924 în biroul sæu de la Banca Naflionalæ. 
Sunt introduøi patru flærani bætrâni øi jigærifli. Veneau dintr°o comunæ de 
munte din Oltenia øi încep sæ desfacæ niøte batiste în care erau mii de 
bucæflele de hârtie care fuseseræ odatæ albastre. Era toatæ comoara acestor 
oameni særaci pe care o distrusese øoarecii! Se vedeau sute de litere øi câteva 
crâmpeie de iscælituri ale guvernatorului, dar din miile de hârtii de o mie 
ræmæsese un praf mirosind a putred øi o umezealæ. Iatæ pedeapsa celor care 
ascund banii prin perne øi saltele de paie øi øoarecii se îngraøæ din munca 
lor irositæ. Bunul guvernator a înfleles amæræciunea øi deznædejdea gospo
darilor øi le°a øters lacrimile oferindu°le la fiecare câteva zecimi [sic] de 
mii de lei øi sfatul sæ depuie banii la bænci. Azi le°ar fi spus: „Subscriefli la 
împrumutul de înzestrare al flærii!“. Cred însæ cæ oamenii de inimæ ca 
Mihai Oromol sunt rari – poate chiar unici. De altfel, e ruda lui Nicu 
Titulescu. Cum ar putea fi altfel?!

Marele nostru Titulescu e român neaoø. Craiovean de baøtinæ. 
Tatæl sæu, fost prim°preøedinte al Curflii de Apel Craiova, era un om de o 
bunætate, de o cinste øi de o capacitate exemplare. La moartea lui pre
maturæ, când a fost plâns de toatæ populaflia Craiovei, mai cu seamæ de 
cea særacæ, ræmæsese zicætoarea: „Drept øi bun ca Titulescu“, iar buna lui 
mamæ – ræpusæ dupæ ræzboi, era næscutæ Urdæreanu, al cærei stræmoø fusese 
ban al Craiovei.

Casa Titulescu era lipitæ de casa Stoeneøtilor. Tatæl pictorului, Eust. 
Stoenescu, a fost, câtva timp, chiar tutorul minorului N. Titulescu. Familia 
decisese ca bæieflii, Nicu øi Eustafliu, sæ plece împreunæ la Paris, dupæ luarea 
bacalaureatului. I°a trebuit pictorului sæ facæ efortul de a trece câte douæ 
clase într°un an pentru a putea sfârøi liceul la aceeaøi datæ. Profesorii din 
Craiova mi°au povestit cæ, din øcoalele primare øi în tot liceul, Nicu 
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Titulescu a fost un elev în genul lui Nicolae Iorga, care speriase pe colegii 
øi profesorii sæi prin aptitudinile unei minfli cu totul excepflionale.

La Paris, tinerii olteni s°au stabilit în rue Madame 15 øi au træit 
câfliva ani în intimitate øi prietenie, cæutând sæ°øi ia fiecare zborul spre 
chemarea lui. Ar fi o nepermisæ lipsæ de tact din partea mea dacæ mi°aø 
permite sæ pui în balanflæ øi sæ mæsor gloria netægæduitæ a unuia, cu succesele 
evidente de pictor ale celuilalt. Fiecare ræmâne pe planul destinului sæu øi, 
dacæ am amestecat numele pictorului Stoenescu cu al ilustrului sæu prieten, 
e întâi pentru cæ tot eu am prezentat, acum 25 de ani, publicului bucureøtean 
pe Stoenescu, printr°un articol critic în ziarul „Universul“, pe care°l 
consideram încæ de°atunci un mare colorist øi un maestru neîntrecut al 
portretului. Øi apoi, pentru cæ acum 3 ani i°am pus o întrebare marelui 
Nicu Titulescu asupra vechiului sæu prieten din Craiova, Stoenescu:

– Spune°mi, te rog, Excelenflæ, peste o sutæ de ani cine o sæ fie mai 
cunoscut dintre voi amândoi?

Pictorul era de faflæ. Scena se petrecea în casa colonelului Pleniceanu 
din str. Cantacuzino 20, care era cæsætorit cu drægælaøa soræ a grafli oasei 
dne Titulescu. Eram invitafli la dejun. Sergentul de la poartæ se încæpæ
flâna sæ ne facæ interogator. L°am bruscat øi am pætruns pânæ la scara de 
intrare. Era varæ. Cineva se rædea la geamul de sus care era deschis. Era 
Excelenfla Sa care, recunoscându°ne glasul, a strigat la sergent sæ ne lase øi 
ne°a poftit sus.

Marele om de stat e fæptura cea mai naturalæ, mai spontanæ, mai 
afectuoasæ øi mai prietenoasæ în intimitate. Nicio pozæ sau morgæ de par
venit. Fiecare gest øi cuvânt e o notæ dintr°o simfonie vioaie, fermecætoare 
øi armonioasæ.

Mi°a cerut sæ°i fac o epigramæ câinelui sæu favorit, Hundy, care ne 
primise laø ca øi sergentul de jos. Auzind°o, a râs cu o veselie copilæreascæ, 
uitând preocupærile stæruitoare ale vieflii sale pline de grave øi neînchipuite 
ræspunderi. A evocat în cuvinte miøcætoare aduceri aminte din copilæria 
petrecutæ în casa boiereascæ din Craiova øi scene pitoreøti din intimitatea 
lor de la Paris, rue Madame. Dar iatæ ræspunsul la întrebarea pusæ. N°a stat 
nicio clipæ pe gânduri øi mi°a ræspuns: „Gloria omului politic, oricât de 
mare, e vanæ, fiind actualæ, deci trecætoare, când nu se întemeiazæ pe o 
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operæ vie øi memorabilæ. Oratorul ca øi actorul se pierd, odatæ cu ecoul 
risipit al cuvântærii sau al rolului din urmæ. Poetul øi pictorul sunt veønici 
dacæ au putut sæ smulgæ sensibilitæflii lor ceva sub specia eternitæflii! Dacæ 
aø fi milionar aø cumpæra toate peisagiile lui Stoenescu fæcute la Veneflia în 
momente de ceaflæ! Numai el a înfleles sufletul capricios øi tainic al Venefliei 
øi l°a redat færæ romantism, sincer øi færæ manieræ.“

Conversaflia noastræ a fost întreruptæ de soneria impacientæ a unui 
telefon. Stoenescu a avut vreme sæ°l mai întrebe: „Când îmi pozezi 
pentru cele douæ portrete comandate de Societatea Nafliunilor? Mæ faci 
sæ pierd 500.000 lei. Va trebui sæ°mi pozezi în tren. Sæ mæ iei printre 
bagajele d°tale“.

Titulescu a coborât scærile râzând cu hohote øi ne°a rugat sæ°l 
aøteptæm un ceas cæ se întoarce la masæ. Øi s°a întors tocmai la 3 când am 
dejunat!

Cincinat Pavelescu, Amintiri despre Nicolae Titulescu (inedit din 1934, comunicat 
de Victor Cræciun), în „Ramuri“, an VI, nr. 6 (60), 15 iunie 1969, p. 4.

NOTE

1 Gérard Encausse (1865–1916), având pseudonimul ezoteric Papus. Medic, hipnotist øi 
popularizator al ocultismului. Membru, dar øi fondator al mai multor societæfli secrete. Articole 
øi cærfli despre ocultism. A vizitat Rusia de trei ori, în 1901, 1905 øi 1906, punându°se la dispoziflia 
fiarului Nicolae al II°lea øi a fiarinei Alexandra, în dublæ calitate de medic øi consultant în 
ocultism. A profeflit ræsturnarea de la putere de cætre revoluflionari, eveniment consumat la 141 
de zile de la moartea lui Papus. Scrieri antisemite. Fondator al Ordinului Superiorilor Necunoscufli 
(1891). Episcop al Bisericii Gnostice a Franflei (1893–1895).

2 Ion N. Lahovary (1848–1915). Jurist, literat, om politic øi de stat român. Studii în drept øi 
litere la Paris (Sorbona). Procuror general la Curtea de Apel din Bucureøti (1871). Deputat øi 
senator conservator. Fondator (1880) øi fruntaø al Partidului Conservator. Preøedinte al Partidului 
Conservator (ramura antantofilæ) (1915). Ministru al României la Paris (1893–1895). În câteva 
rânduri ministru: Afaceri Stræine (11 aprilie 1899–7 iulie 1900; 9 februarie–12 martie 1907); 
Agriculturæ, Industrie, Comerfl, Domenii (1904–1907); Agriculturæ øi Domenii (1910–1912). 
Frate al lui Alexandru Lahovary øi tatæl Marthei Bibescu.)

3 Gheorghe (George) Danielopol (1837–1915). Jurist român. Doctor în drept de la Paris 
(1864). Profesor de drept roman la Facultatea de Drept din Bucureøti (1865). Decan al Baroului 
din Bucureøti (1897). În ianuarie 1915, George Danielopol øi Aristide Blank negociazæ la Londra 
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un împrumut de 150 de milioane, apreciat de cætre I.G. Duca ca marcând începutul alianflei cu 
Tripla Înflelegere. 

4 Const. G. Cociaø (n.?–1926). Ziarist, jurist, om politic român. Procuror de secflie la Curtea 
de Apel din Bucureøti. Ulterior avocat øi consilier comunal la Craiova. Deputat (începând din 
1895) øi senator de mai multe ori. Øef al organizafliei Partidului Naflional Liberal de la Bræila. 
Prefect de Bræila (1907). A scos ziarul „Vocea liberalæ“. 

5 Ion Duma. Publicist, ziarist. A mai semnat Gh. Curpæn; I. Duma°Paltin; V. Mærianu; N.P. 
Merent; I. Paltin; Ion Paltin; Marin Spætaru; Gh. Vâzdogel; C. Volumnia. A colaborat la multe 
ziare øi reviste: „Telegraful român“; „Gazeta Jiului“; „Graiul muncitorimii“ (Petroøani); 
„Luceafærul“ (Buda°Pesta); „Tribuna“ (Arad); „Tribuna literaræ“ (Sibiu); „Unirea“ (Blaj); „Viafla 
literaræ øi artisticæ“ (Bucureøti). 

6 Cine o întinde la vânætoare, pierde locul. (fr.)
7  Mihail Oromolu (1875/1876–1945). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat în drept 

la Paris øi în litere øi filosofie la München. Membru al Partidului Conservator; dupæ ræzboi 
membru al Partidului Conservator°Democrat øi apoi al Partidului Naflional Liberal. Magistrat. 
Avocat. Prefect al judeflului Dolj (1912–1913). Deputat (1914). Ministru al Industriei øi 
Comerflului (17 decembrie 1921–1 ianuarie 1922). Guvernator al Bæncii Naflionale a României 
(1 ianuarie 1922–31 decembrie 1926). Cæsætorit cu Margot Marocneanu, varæ primaræ cu 
Nicolae Titulescu.

8 Timpurile bune de altædatæ s°au dus. (fr.)

Vespasian V. Pella

„Admiraflia mea pentru marea izbândæ ce°afli avut°o la Haga“

Dax, 8 februarie 1930

Domnule ministru,
Am strâns o serie de documente în legæturæ cu lucrærile Comitetului 

din care facefli parte. 
Îmi permit de pe acum sæ væ trimit o broøuræ ce confline în primul 

rând dezbaterile din Senatul american cu ocazia ratificærii Pactului 
Kellogg1. 

Îndeosebi concepfliunile lui Borah2 asupra doctrinei lui Monroe3 øi 
asupra posibilitæflilor de revizuire a tratatelor în legæturæ cu principiile 
Pactului Kellogg, cred cæ væ pot interesa. 
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Deøi, mai bine ca oricine, cunoaøtefli aceste dezbateri, mi°am 
închipuit cæ poate nu avefli la Paris textul lor complet care a apærut anul 
trecut în mod fragmentar în unele ziare.

Când voi avea ocaziunea sæ væ væd, voi supune aprecierii d°voastræ 
tot materialul pe care l°am strâns din diferite monografii øi articole asupra 
Pactului Kellogg. 

Eu stau la Dax, Hôtel des Thermes pânæ la 19 februarie spre a°mi 
termina cura pe care mi°o impune artrita reumaticæ de care sufær. 

Exprimându°mi admiraflia mea pentru marea izbândæ ce°afli avut°o 
la Haga4, væ rog sæ credefli, domnule ministru, în sentimentele mele 
devotate. 

 (ss) V.V. Pella

Scrisoare, Dax, 8 februarie 1930, Vespasian V. Pella, membru supleant al Comi
tetului Societæflii Nafliunilor pentru amendarea Pactului Societæflii Nafliunilor în 
vederea punerii de acord cu Pactul de la Paris, 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. 296, 
pp. 955–956.

NOTE

1 Tratatul multilateral pentru renunflarea la ræzboi ca instrument de politicæ naflionalæ (Pactul 
Briand°Kellogg) a fost semnat la 27 august 1928 la Paris øi a intrat în vigoare la 25 iulie 1929. La 
14 august 1928, Guvernul român a ræspuns afirmativ la invitaflia de a semna acest Pact.

2 William Edgar Borah (1865–1940). Jurist øi senator american. Preøedinte al Comitetului 
senatorial pentru Afaceri Externe (1924–1933). Promotor al Pactului Briand°Kellogg.

3 Doctrina Monroe a constituit o decizie diplomaticæ americanæ, inifliatæ de  cel de°al cincilea 
preøedinte (1817–1825) al  Statelor Unite ale Americii, James Monroe (1758–1831), ce urmærea 
sæ limiteze expasiunea europeanæ în emisfera occidentalæ, proclamând cæ, „în virtutea condifliei 
lor libere øi independente, pe care øi°au asumat°o øi o pæstreazæ, Continentele Americane nu 
trebuie sæ mai fie considerate de aici înainte ca supuse unor viitoare colonizæri din partea niciunei 
puteri europene“.

4 La 3–20 ianuarie 1930, s°au desfæøurat la Haga lucrærile celei de°a doua Conferinfle care 
aprobæ „Planul Young“ øi reglementeazæ, pe baza unor acorduri bilaterale øi generale, întreaga 
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problemæ a reparafliilor. Se ajunge øi la reglementarea problemei optanflilor, prin parafarea unor 
convenflii ce vor fi semnate la 28 aprilie 1930. La 21 mai 1930, România ratificæ toate acordurile 
de la Haga.

N.N. Petraøcu

„I se cuvine, cu drept cuvânt, titlul de «ctitor» al Europei noi“

Bucureøti, 11 februarie 1937

 Domnule preøedinte, domnilor miniøtri,
 Doamnelor øi domnilor,
 Încep printr°o profesiune de credinflæ, øi anume: fiind un adept 
convins øi hotærât al democrafliei, socotesc cæ este necesar, în momente 
importante, ca adeværul sæ fie spus în mod hotærât, la lumina zilei. (Aplauze) 
Scopul acestei conferinfle este acesta.
 Nu mæ voi ocupa, din lipsæ de timp, de omul Titulescu, nici de 
talentele extraordinare, sufleteøti, pe care le are øi le°a dovedit, nici de sim
flul sæu atât de profund al realitæflilor, decât atât cât va fi în legæturæ stringentæ 
cu misiunea sa publicæ pe care a îndeplinit°o timp de aproape 20 de ani. 
Deci mæ voi ocupa de Titulescu, omul politic, de marele Nicolae Titulescu, 
pe care°l cred cel mai mare ministru de Externe pe care l°a avut, øi°l va mai 
avea, România. (Aplauze)
 Politica externæ a unei flæri este comandatæ de imperative în fafla 
cærora diriguitorul ei trebuie sæ se supunæ, de situaflia geograficæ, de idealul 
pe care trebuie sæ°l slujeascæ, øi, în fine, de realitæflile øi de contingenflele 
care°l obligæ sæ flinæ seama de situaflia specialæ a statului respectiv.
 Noi, în secolul al XX°lea, am avut douæ momente importante în 
politica externæ.
 Primul moment a fost momentul Take Ionescu, secondat de marele 
român Nicolae Filipescu, care a fost momentul hotærâtor pentru înfæptuirea 
României Mari.
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 Momentul al doilea, pe care°l vom trece în revistæ astæ°searæ, este 
momentul Titulescu. Observând harta României Mari, dl Titulescu a avut 
de rezolvat o serie de probleme øi vefli vedea îndatæ cum le°a rezolvat.
 Ce anume probleme impunea situaflia României?
 Dupæ terminarea Marelui Ræzboi, România avea, în primul rând, 
nevoie sæ°øi asigure frontierele sale, cæpætate cu aøa de mari jertfe.
 Pentru a pune în funcfliune aceastæ idee centralæ, dl Titulescu a 
completat Mica Înflelegere, creatæ øi læsatæ de Take Ionescu; a completat°o 
astfel cæ a fæcut din ea un organism unic, omogen, un front diplomatic 
unic. Scopul prim era sæ ne apæræm de Ungaria øi de eventualitatea unei 
reîntoarceri a unor vremuri pe care nu le mai poate træi România.
 În al doilea rând, sæ creeze o coeziune sufleteascæ între statele moøte
nitoare ale monarhiei habsburgice, stare sufleteascæ care sæ cimenteze aceastæ 
nouæ situaflie, astfel ca sæ o facæ eternæ.
 Acest lucru a fost fæcut la 16 februarie 1933, când dl Titulescu a 
continuat gândul din 1919 al lui Take Ionescu, inifliatorul Micii Înflelegeri. 
Mica Înflelegere a devenit astfel un organism tip de alianflæ perfectæ, prin 
care s°a pus o stavilæ netæ tuturor aspirafliunilor pe care le°ar mai putea avea 
Ungaria pentru recucerirea teritoriilor definitiv pierdute.
 Îmi vefli permite sæ citez felul cum dl N. Titulescu a caracterizat 
Mica Înflelegere:
 „Un produs al epocii dificile postbelice, creatæ din nevoia a trei 
state noi de a face faflæ pericolelor comune, menflinutæ, færæ ezitare, de 
scopurile comune ale celor trei state care o compun øi de dorinfla sinceræ a 
conducætorilor lor, Mica Înflelegere a intrat în al 16°lea an al existenflei ei.
 În decursul acestor 16 ani, relafliile Iugoslaviei, Cehoslovaciei øi ale 
României s°au legat mai strâns, interesele lor au devenit din ce în ce mai 
identice, politica lor externæ aceeaøi. Organizaflia Micii Înflelegeri, 
transformatæ, înnoitæ øi mereu perfectatæ, a luat formæ definitivæ prin 
statutele ei din 16 februarie 1933. Însæ, niciodatæ în timpul acestor 16 ani 
de existenflæ, tinereflea ei, vitalitatea ei øi profunda ei utilitate nu au fost 
dezminflite.
 Succesul Micii Înflelegeri, rezistenfla ei în contra oricærui atac, au o 
profundæ semnificaflie politicæ. Ea a dovedit cæ din toate sistemele încercate 
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în Europa, dupæ ræzboi, singurul sistem viabil, cel mai complet øi mai 
eficace, este sistemul de acord defensiv regional în cadrul activitæflii Socie
tæflii Nafliunilor, bazat pe menflinerea status°lui quo teritorial, având ca armæ 
coercitivæ asistenfla mutualæ în contra agresorului øi ca un accesoriu in
dispensabil cooperarea economicæ.
 Mica Înflelegere, la fel ca øi Înflelegerea Balcanicæ, constituie un 
nucleu de siguranflæ în Europa, aøa cum prevæzuse, recomandase øi încura
jase Pactul Societæflii Nafliunilor. Politica Micii Înflelegeri, prin esenflæ 
defensivæ, tinde pur øi simplu la faptul de a conserva ce existæ, færæ a dæuna 
pe nimeni. Arma ei, esenflialmente defensivæ – „«asistenfla mutualæ în 
contra agresorului» – nu constituie nicio ameninflare pentru nimeni, ci 
creeazæ un instrument de siguranflæ indispensabilæ, færæ de care asigurarea 
øi organizarea pæcii este imposibilæ. Metodele ei respectæ toate regulile drep
tului internaflional. Prin consfætuirea regulatæ a miniøtrilor ei de Externe, 
prin communicate amænunflite fixând atitudinea Micii Înflelegeri faflæ de 
toate problemele la ordinea zilei, cele trei state ale Micii Înflelegeri menflin 
în mod limpede øi în væzul tuturora relafliile lor care se bazeazæ pe dreptate 
øi onoare. Mica Înflelegere reprezintæ organismul tipic pe care autorii 
pactului Ligii Nafliunilor au flinut sæ°l organizeze, asigurând pacea contra 
oricærui agresor al dreptului internaflional“.1

 O a doua problemæ pe care politica noastræ externæ avea sæ o rezolve 
era apærarea noastræ faflæ de Bulgaria, pentru a o pune în imposibilitate 
chiar de a încerca o tentativæ în contra integritæflii noastre teritoriale øi a 
aliaflilor noøtri. Aceastæ problemæ a rezolvat°o dl Titulescu personal, prin 
crearea Înflelegerii Balcanice, organism complementar al Micii Înflelegeri, 
bazat pe aceleaøi principii øi fel de organizare, cu un Consiliu permanent, 
pentru a crea øi aci un front diplomatic unic. Înflelegerea Balcanicæ a venit 
sæ întregeascæ într°un mod perfect Mica Înflelegere. Cu aceste douæ orga
nisme create, în forma pe care o cunoøteam, de dl N. Titulescu, s°a putut 
vedea cæ niciuna din vechile probleme, care erau în legæturæ cu integritatea 
noastræ teritorialæ faflæ de foøtii inamici, nu mai exista, toate aceste probleme 
fiind tranøate în mod favorabil, în sensul cæ punea în imposibilitate pe 
foøtii duømani sæ poatæ sæ se gândeascæ mæcar la reîntoarcerea teritoriilor 
pierdute, fiind strânøi din toate pærflile ca într°un corset de fier. Orice ten
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tativæ din partea lor în contra status°lui quo actual ar fi fost imediat redusæ 
la neputinflæ, graflie acestor alianfle definitive.
 Dar dacæ înflelegeau sæ se abflinæ de la orice uneltiri noi, eram gata 
øi suntem oricând gata sæ colaboræm cu ei în armonie.
 În ambele aceste organisme, dl Titulescu, bazat mai întâi pe talentul 
sæu extraordinar øi, în al doilea rând, pe poziflia specialæ pe care o avea 
România faflæ de ele, a putut sæ menflinæ, în tot intervalul cât a fost ministru 
de Externe, un rol preponderent, øtiind sæ scoatæ perfect în evidenflæ cæ noi 
am fost aceia care am dat maximul, cæ ne°am luat asupræ°ne, de exemplu 
în Mica Înflelegere, pe de o parte, ostilitatea Germaniei, care era însæ tenace 
numai contra Cehoslovaciei øi, în al doilea rând, am luat asupra noastræ øi 
ostilitatea italianæ din cauzæ cæ ne°am legat cu Iugoslavia, când noi, ca stat, 
nu aveam nimic de revendicat, nici faflæ de Germania øi nici faflæ de Italia.
 În afaræ de aceste douæ organisme, dl Titulescu a putut sæ întæreascæ 
alianflele pe care le°am avut dinainte de ræzboi în special cu Franfla øi sæ le 
înalfle la un nivel pe care nu°l atinsese nimeni pânæ atunci, ajungând la o 
contopire a politicii externe a României cu cea a Franflei, într°un sens 
profund, pacific, pe care Republica Francezæ l°a apærat sub toate guvernele 
sale øi pe care Franfla eternæ îl doreøte øi îl susfline. (Aplauze.)
 Sæ°mi dafli voie sæ citesc câteva rânduri, prin care dl Titulescu 
justificæ de ce iubim noi Franfla?
 „Nous aimons la France parce qu’elle a mis à la base de sa vie la liberté 
et parce qu’elle a toujours compris que le meilleur moyen de parer à ses excès, 
n’était pas de porter atteinte aux droits de l’homme mais de l’associer au culte 
fervent de la patrie.
 Nous aimons la France parce qu’elle a mis à la base des rapports 
internationaux l’égalité de toutes les nations et la règle que l’on ne saurait 
disposer des intérêts d’un pays en dehors de lui et sans sa volonté.
 Nous aimons la France parce qu’elle fonde toute son action extérieure 
sur le respect scrupuleux des engagements internationaux, ce qui donne aux 
rapports entre peuples un caractère de clarté et de stabilité sans lesquels nous ne 
saurions concevoir une vie organisée.“2
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 În afara raporturilor de alianflæ cu Franfla, politica externæ a 
României, condusæ de dl Titulescu, a avut raporturi de perfectæ armonie øi 
prietenie cu Anglia.
 Marea Britanie este astæzi – øi va mai fi – unul din statele care 
conduc øi hotæræsc situaflia politicæ în lume.
 Îmi vefli permite sæ væ citesc caracteristica pe care o face dl Titulescu 
Marii Britanii, pe care væ rog s°o ascultafli cu atenflie, fiind una din cele mai 
perfecte sintetizæri dintre toate pe care le cunosc?
 „Marea Britanie evocæ pentru mine un complex de însuøiri umane 
atât de alese, încât, în mæsura în care le pofli cuprinde, ele alcætuiesc un 
izvor de înaltæ stimæ øi, în mæsura în care te depæøesc, nu le pofli realiza 
decât prin închinæciunea unui sentiment de admirafliune. Niciodatæ nu au 
fost unite într°un tot mai armonios forfla de caracter cu blândeflea, conøtiinfla 
dreptului cu generozitatea, puterea de acfliune cu disciplina øi ræbdarea, ca 
în individualitatea britanicæ.
 Toatæ acfliunea Marii Britanii, internæ øi internaflionalæ, nu este 
decât reflexul acestei alcætuiri sufleteøti a rasei.
 Înlæuntrul graniflelor ei, Marea Britanie, feritæ trei veacuri de ræs
coale sau de ræzboi pe propriul ei teritoriu, a reuøit sæ înfæfliøeze un cadru 
de viaflæ care nu poate fi depæøit øi care este aøezat pe o temelie unicæ: 
demnitatea.
 Peste hotarele ei, Marea Britanie, prin echilibrul desævârøit al jude
cæflii sale, prin spiritul ei împæciuitor, prin priceperea acestui adevær 
fundamental cæ nu poate fi prosperitate pentru unii bazatæ pe ruina celor
lalfli, a reuøit sæ facæ minunea de a transforma egoismul ei naflional într°o 
funcflie internaflionalæ.
 România poate fi mândræ de a prenumæra printre prietenii ei Marea 
Britanie øi de a avea o dinastie vlæstar al celei britanice.“3

 În afara acestor prietenii, pe de o parte, amiciflia franco°englezæ, în 
afara alianflelor: Mica Înflelegere øi Înflelegerea Balcanicæ, dl Titulescu, în 
politica pe care a avut°o, s°a preocupat sæ afirme o politicæ perfectæ cu unul 
din cele mai mari state pe care le avem ca vecini, cu Rusia.
 În aceastæ privinflæ, D°Sa a fost adesea interpelat de anumite 
personalitæfli, îndeosebi de dl Gheorghe Brætianu.
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 Prima interpelare în acest sens a fost interpelarea din 28 noiembrie 
1932, când dl Titulescu s°a opus la încheierea unui pact de neagresiune – 
D°Sa era atunci ministru la Londra –, pact care ar fi micøorat situaflia în 
care ne gæseam øi ar fi înræutæflit°o deoarece, la acea epocæ, aveam în vigoare 
împreunæ cu Rusia Pactul Briand°Kellog, cu mult superior pactului propus. 
Dupæ tratative reuøite, dl Titulescu a putut, când a condus personal 
tratativele româno°ruse, sæ fixeze cu Rusia un regim care, dupæ semnarea 
pactului de neagresiune øi de definifliune a agresorului, a ajuns sæ stabileascæ 
o prietenie între aceste state, prietenie indispensabilæ deoarece punea o 
problemæ øi, poate, cea mai importantæ pentru noi, cæci Rusia este cel mai 
mare vecin al nostru, prietenie comandatæ de imperative geografice, în 
primul rând, øi de acel istoric, în al doilea rând, deoarece ræzboi între 
România øi Rusia nu am avut niciodatæ. Aceasta a fost necesar pentru a 
consolida flara noastræ øi pacea României, realizatæ færæ sacrificarea vreunui 
ideal naflional. (Aplauze)
 Dl Titulescu, cu ocazia unei alte interpelæri, ræspunzând interpela
torului, spunea: „Trebuie sæ fim prieteni cu Rusia. În fafla amicifliei nu 
poate exista neînflelegere. La focul ei sæ topim tot ce ar putea stânjeni intere
sele româneøti. Acesta e tot sensul politicii mele faflæ de URSS“. (Aplauze)
 Am uitat sæ precizez cæ, prin semnarea pactului de definifliune a 
agresorului, situaflia Basarabiei era indirect recunoscutæ, stipulându°se în 
mod expres: „cæ teritoriul unei nafliuni este egal cu teritoriul asupra cæruia 
un stat îøi exercitæ actalmente autoritatea“, deci toate frontierele României 
erau pe deplin asigurate prin politica externæ condusæ de dl Titulescu. 
(Aplauze)
 În plus, mai aveam alianfla cu Polonia, încheiatæ în forma actualæ a 
garantærii reciproce a tuturor fruntariilor din 1931 øi care este iaræøi de 
asemenea necesaræ bunului mers al politicii noastre externe.
 În afara acestor alianfle øi prietenii, noi aveam relafliuni bune cu 
toate statele, pentru cæ politica dlui Titulescu pleca de la un mare principiu, 
ea era o politicæ de pace, cæci România nu urmærea decât sæ°øi pæstreze 
status°ul quo teritorial øi sæ poatæ deveni în acest fel un stat cu situaflie 
înfloritoare pentru realizarea celui mai scump bun al sæu, pentru a ridica 
patria la înælflimea la care are dreptul (Aplauze)
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 Am uitat sæ adaug, s°au spus multe neadeværuri referitor la acest 
punct, cæ raporturile dintre România øi Italia au fost amicale. Este cea mai 
sfruntatæ minciunæ a insinua cæ dl Titulescu ar fi avut vreun gest de ostilitate 
faflæ de Italia. Iatæ cum caracteriza D°Sa relafliile româno°italiene:
 „Cu privire la Italia, politica externæ a României va pæstra, oricare 
ar fi unele manifestafliuni de moment, – parcæ ar fi prevæzut discursul 
Ducelui de la Milano (Aplauze) –, aceeaøi îndrumare de caldæ prietenie pe 
care o comandæ comunitatea de rasæ, marile interese care ne°au fæcut sæ 
fim alæturi de ea cu prilejul Marelui Ræzboi øi recunoøtinfla ce°i datoræm 
pentru tot ceea ce Italia a fæcut cu privire la înfæptuirea unitæflii noastre 
naflionale.
 România nu uitæ ce°a fæcut Italia pentru ea øi, de aceea, ea se va 
strædui în viitor, cum s°a stræduit øi în trecut, ca orice asperitæfli ar fi existând 
între Italia øi aliaflii României sæ disparæ.“
 S°a spus de un ziar italian cæ, cu ocazia discutærii incidentului abi
sinian, dl Titulescu ar fi rostit o frazæ ofensatoare øi anume, când a vorbit 
Negusul, la Geneva, când a fost fluierat de gazetarii italieni, dl Titulescu ar 
fi exclamat: „Dafli afaræ pe aceøti sælbatici“, frazæ care, iaræøi, este o sfruntatæ 
minciunæ.
 Adeværul este acesta. Am væzut recent, în corespondenfla dlui 
Titulescu, scrisori ale martorilor care au asistat la aceastæ øedinflæ, cæ dânsul 
ar fi cerut preøedintelui numai sæ restabileascæ liniøtea øi atâta tot, – dnii 
Politis, Krofta, Mavrudis, Puriç, martori la scenæ, confirmæ cele menflio
nate de noi.
 Dl Titulescu nu a rostit cuvântul „sælbatici“, cuvânt care a fost 
exploatat de presa italianæ contra noastræ øi aceasta este cu atât mai regretabil 
cu cât Italia era obligatæ dlui Titulescu, pentru cæ D°Sa, în discufliunea care 
a avut loc la Societatea Nafliunilor, a reuøit sæ facæ astfel prin intervenfliile 
D°Sale ca Italia sæ nu fie consideratæ agresoare, ci numai sæ i se aplice art. 
16, § 3, adicæ sancfliuni economice, aplicate nu din cauzæ cæ nu ar fi avut 
dreptate øi nu ar fi avut dreptul de a face ræzboi, ci pentru cæ nu a respectat 
termenul de 3 luni înainte de începerea ostilitæflilor. Tocmai dl Titulescu a 
reuøit, în tratative destul de lungi, sæ se recurgæ la aceastæ formulæ øi sæ 
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aducæ o satisfacflie Italiei, care n°a fost socotitæ niciun moment agresoare, 
la Geneva.
 S°au mai spus multe neadeværuri pe socoteala dlui Titulescu.
 În urma gestului neaøteptat øi inadmisibil de la 29 august 1936, 
când a fost debarcat din guvern ca o cantitate neglijabilæ, dupæ ce stabilise 
României cea mai perfectæ armaturæ de pacte, care îi asigura, pe de o parte, 
putinfla de a træi în pace øi sæ°øi dezvolte în liniøte posibilitæflile de consolidare 
øi, pe de alta, de a se apæra la caz de nevoie cu succes, putând face faflæ 
oricærei eventualitæfli.
 Nu intru în o mulflime de detalii, pentru cæ nu sunt de prim ordin, 
le citez numai în treacæt. Anume, s°ar fi insinuat cæ comunicatul prin care 
guvernul s°a solidarizat cu politica dlui Titulescu, dat în iunie 1936, ar fi 
fost modificat de D°Sa. Eu am væzut la St.°Moritz comunicatul dat de 
guvern, prin care guvernul øi°a însuøit politica dlui Titulescu, exemplarul 
redactat, scris øi semnat de dl prim°ministru.
 În al doilea rând, s°a ræspândit o øtire cu intenfliunea de a°l discredita, 
cæ cheltuieøte mult, cæ face un lux extraordinar. Este profund inexact. Væ 
spun 2 detalii: primul, am væzut apartamentele „elegante“ ale dlui Titulescu 
la Bergues øi la Suvretta, camere simple, situate în ultimul etaj, la Suvretta 
chiar mansardate! Acesta este luxul pe care îl face D°Sa.
 S°a mai spus cæ ar fi extrem de bogat. Væ aduc la cunoøtinflæ faptul 
cæ, în timpul gravei sale boale, contractatæ în timpul serviciului prestat 
cætre stat, din lunile august–octombrie 1936, n°a avut banii necesari cu 
care sæ°øi plæteascæ doctorii.
 O asemenea valoare naflionalæ care, pe lângæ închegarea unei 
politici externe extrem de folositoare flærii lui, a mai contribuit øi la alte 
opere importante pentru pacea lumii, un asemenea om de stat a fost læsat 
de o parte, pentru ca sæ avem în fafla ochilor rezultatele dezastruoase 
politice ce s°au produs, numai în câteva luni, sub guvernul actual, în 
politica externæ. A fost læsat la o parte dl Titulescu øi mirarea a fost aøa de 
mare, încât conducætorii øi oamenii politici ai statelor ce ne sunt prietene 
s°au între bat: cum se poate ca un asemenea om politic, cu prestigiu mon
dial, sæ fie læsat la o parte de la conducerea politicii externe a flærii sale? 
Dar nu numai atât, dar chiar reprezentanflii statelor care ne sunt adversare 
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s°au arætat mirafli. Mi s°a întâmplat ca un membru important al unei 
delegafliuni de la Geneva, un reprezentant al Ungariei, sæ°mi spunæ: „Dacæ 
nu væ trebuie dv. dl Titulescu, dafli°ni°l nouæ, noi îl luæm“. (Aplauze)
 Iar unul din importanflii oameni de stat, actual øi viitor ministru al 
Franflei, dl Mandel, într°o carte pe care a trimis°o dlui Titulescu, îi spune: 
Votre absence de Genève est un danger pour la paix.4

 De la schimbarea dlui Titulescu de la Ministerul de Externe, dl 
Victor Antonescu a declarat de nenumærate ori cæ face exact aceeaøi politicæ. 
D°Sa a mai adæugat cæ înflelege sæ continue aceleaøi alianfle inaugurate de 
dl Titulescu. Constatæm cæ aceste declarafliuni au fost perfecte în formæ, 
atât ale D°Sale, cât øi ale dlui prim°ministru. În fond, constatæm unele 
diferenfle, nu aø putea spune cæ sunt voite, dar, în orice caz, au fost acceptate. 
Øi aceasta incumbæ actualilor conducætori ai politicii noastre externe.
 Sæ vedem cum s°a modificat politica externæ a României.
 În primul rând, la reuniunea Micii Înflelegeri de la Bratislava, care 
a avut loc la 13 øi 14 septembrie 1936, s°a fæcut o mare breøæ inadmisibilæ 
în structura Micii Înflelegeri prin adoptarea unui aliniat care pærea anodin, 
dar care a dat rezultate dezastruoase, øi anume în comunicatul dat la sfârøitul 
reuniunii Consiliului Micii Înflelegeri, la alin. 3 al art. 3, se spune:
 „Cele trei state ale Micii Înflelegeri au pledat totdeauna necesitatea 
unui sistem care sæ completeze organizarea pæcii. Ele menflin acest mod de 
a vedea. Cum totuøi este nesigur cæ s°ar putea ajunge în scurt timp la acest 
rezultat atât de dorit, cele trei state, færæ a pæræsi întru nimic principiul 
din care s°a inspirat totdeauna politica lor comunæ, au luat hotærârea de a 
întæri securitatea lor unindu°øi, øi mai din timp încæ, øi în mod øi mai 
efectiv, forflele lor, continuând bineînfleles sæ întreflinæ cu celelalte flæri 
raporturile de vie øi strânsæ colaborare pe care fiecare din ele a izbutit sæ le 
stabileascæ“.
 Acest text a distrus aproape în întregime frontul Micii Înflelegeri øi 
am avut câteva luni mai târziu, recent, încheierea pactului iugoslavo°bulgar. 
Øtiu cæ dl V. Antonescu s°a opus încheierii acestui pact dar, totuøi, în urmæ 
a dat un aviz favorabil sub presiuni inadmisibile din afaræ.
 Sunt douæ posibilitæfli de interpretare a pactului iugoslavo°bulgar. 
Ori el nu reprezintæ nimic, neavând nicio valoare, aøa cum îl consideræ 
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importanfli oameni politici din Apus. Øi atunci, un lucru care nu reprezintæ 
vreo valoare nu vedem necesitatea de a°l încheia. Ori reprezintæ ceva de 
seamæ, dar distruge unitatea de pânæ atunci øi face ca unul din aceste state 
sæ fie în relaflii mai bune cu duømanii de ieri, deci sæ aibæ o situafliune 
privilegiatæ, inadmisibilæ, aøa cum o înfleleg, aøa cum trebuie sæ o înfleleagæ 
tofli aliaflii sinceri. (Aplauze)
 Deci, la Bratislava, Mica Înflelegere admite instaurarea metodei 
pactelor bilaterale în locul pactelor multilaterale, în care situafliunea de 
egalitate se menfline perfect între tofli.
 În afaræ de aceste modificæri aprobate la Bratislava, dupæ care a 
apærut apoi ca o consecinflæ logicæ pactul bulgaro°iugoslav, øi nu se øtie 
dacæ nu vor mai urma øi altele, am avut øi modificarea atmosferei øi a ra
porturilor noastre de bunæ vecinætate cu Rusia. În ce sens?
 Printr°o serie de vizite fæcute la Varøovia într°un timp accelerat øi 
prin ceea ce am fæcut sau prin ceea ce nu am fæcut, cæci ne°am dus sæ 
mediem între Cehoslovacia øi Polonia, dar n°am mediat nimic.
 Ne°am dus sæ ajungem la o altæ înflelegere a situafliunii øi am ræmas 
tot la vechiul punct de vedere. Nu am strâns mai mult relafliunile decât 
cum erau prevæzute în tratatul de alianflæ polono°român, care este complet, 
pentru cæ un asemenea tratat este maximul ce se poate prevede ca colaborare 
între douæ state.
 Ne°am dus la Varøovia pentru cæ Polonia s°a orientat din nou cætre 
Paris, øi acum Polonia este iar legatæ de Franfla. Am reuøit sæ „adâncim 
alianfla noastræ cu Polonia“, formulæ des întrebuinflatæ de actualii condu
cætori ai politicii noastre externe, dar se pare cæ ne°am fi luat noi angaja
mente dæunætoare pentru noi.
 Menflionez acest lucru færæ a fi putut sæ°l controlez, pe baza unor 
informafliuni obflinute la Paris de la persoane demne de toatæ încrederea, în 
urma cærora am avea astæzi o atmosferæ puflin favorabilæ la Moscova. Øi 
ceea ce e øi mai regretabil e cæ n°am fi obflinut nimic în schimbul acestor 
noi angajamente.
 Væ cer scuze cæ afirm de astæ datæ lucruri pe care n°am avut posi
bilitatea de a le verifica.
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 Dar mi°au fost confirmate de un fost prim°ministru în Franfla øi 
cred cæ francezii au un serviciu de informafliuni bine documentat.
 În plus, am mai reuøit sæ avem un succes într°adevær curios øi 
anume, în ultima øedinflæ de la Geneva, s°a întâmplat sæ fie pus în discuflie 
un articol, celebrul articol 19 din Pactul Societæflii Nafliunilor, mai ales 
procedura sa, – în care se prevede posibilitatea revizuirii frontierelor, øi s°a 
hotærât înscrierea acestei chestiuni printre problemele urgente ale ordinei 
de zi a sesiunii Consiliului Societæflii Nafliunilor, în unanimitate, deciziune 
votatæ deci øi de delegatul român dl Cruflescu5. (Ilaritate, aplauze.)
 I°a trebuit în urmæ dlui Victor Antonescu sæ lupte mult øi a reuøit 
sæ scoatæ chestiunea de pe ordinea de zi øi sæ dea o soluflie satisfæcætoare de 
moment. Dar este ruøinos ca un reprezentant al nostru la Geneva sæ nu°øi 
dea seama de gravitatea actelor ce sævârøeøte øi sæ voteze în unanimitate 
posibilitatea eventualæ a unei revizuiri a frontierelor noastre. („Jos cu el, jos 
cu el!“ Proteste.)
 În afara acestor „succese“, bagheta de conducætor a celor douæ orga
nisme: Mica Înflelegere øi Înflelegerea Balcanicæ, ne°a scæpat din mânæ.
 Am menflionat mai sus cæ, pe de°o parte Iugoslavia a încheiat 
pactul cu Bulgaria, – mai sunt în curs alte tratative în afaræ de acestea, øi 
chiar la noi se produc o mulflime de incidente inadmisibile øi inexplicabile, 
pe care Ministerul de Externe trebuia sæ le evite sau sæ le înlæture, ca în 
chestiunea dlui Šeba, care dovedesc cæ suntem traøi de evenimente, nu le 
mai dominæm, – nu mai este bagheta magicæ a dlui Titulescu, care sæ 
gæseascæ solufliuni la toate, atât din punct de vedere intern, cât øi extern.
 Dacæ ar fi fost vorba cel puflin de a schimba ceva din politica noastræ 
externæ de pânæ acuma, adæugând ceva în plus prin aceastæ modificare, 
poate ar fi avut vreun sens schimbarea titularului.
 Or, noi suntem azi suspectafli de Franfla, cu legæturi relaxate în 
ambele organisme ale Micii Înflelegeri øi ale Înflelegerii Balcanice, ræu væzufli 
de Rusia, cu niciun progres real în Germania sau Italia.
 Am stricat ce°a fost, færæ sæ adæugæm nimic în schimb. (Aplauze) 
Acesta este îngrijorætorul bilanfl a 6 luni de lipsæ a dlui Titulescu de la 
Ministerul de Externe.
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 Îmi vefli permite acum sæ fac câteva reflecflii øi anume, sæ constat cæ 
oamenii mari sunt foarte rari. Examinând obiectiv, observæm cæ unul 
singur are azi la noi o valoare internaflionalæ øi acesta este dl Titulescu. Væ 
voi citi portretul pe care l°a publicat revista francezæ „Le Mois“ în 1933 
asupra D°Sale, portret care va completa cele spuse pânæ acuma.
 „Puflini bærbafli de stat se pot mândri de a avea situaflia internaflionalæ 
a dlui Titulescu, acela care, de doisprezece ani încoace, e animatorul 
diplomafliei române. Silueta D°Sale, înaltæ øi puflin încovoiatæ, este tot atât 
de celebræ la Bucureøti, la Geneva, la Paris, la Londra, la Roma øi la Berlin. 
Dacæ termenul «european» ar avea nevoie de o ilustraflie de mâna întâi, dl 
Titulescu ar fi cel mai indicat sæ o ofere.
 Pe acel itinerar întrerupt de conferinfle neizbutite øi de dezbateri 
reluate, s°ar fi putut ca D°Sa sæ nu fie decât un plasator de rezoluflii, de 
convenflii de arbitraj øi de pacturi de tot soiul. Dl Titulescu stæpâneøte însæ 
o prea mare dozæ de simfl practic, de voinflæ chibzuitæ, de experienflæ øi de 
inifliativæ, ca sæ se fi mulflumit sæ joace acest rol pasiv. D°Sale i se cuvine, 
cu drept cuvânt, titlul de «ctitor» al Europei noi, pe care contele Sforza l°a 
dat adeværaflilor realizatori ai epocii de dupæ ræzboi.
 Toate acestea îøi gæsesc explicaflia în excepflionala formaflie inte
lectualæ a dlui Titulescu. D°Sa øi°a petrecut o parte a tinereflii la Paris øi 
a fost unul dintre cei mai strælucifli discipoli ai Universitæflii noastre. Cu 
câtæ vervæ evocæ adeseori amintirile din Cartierul Latin. Dupæ terminarea 
studiilor, a devenit profesor de drept la Universitæflile din Iaøi øi Bucureøti.
 A mai avut øansa sæ dea peste un «Mare Øef», un om captivant ca 
Take Ionescu, ræpit de timpuriu, a cærui preocupare de refacere naflionalæ 
øi de echilibru european a continuat°o dl Titulescu.
 Opiniunea francezæ, îndeosebi, n°a uitat admirabila campanie dusæ 
de Take Ionescu, Nicolae Filipescu øi Nicolae Titulescu, între 1914 øi 1916, 
în toate unghiurile flærii româneøti, ca øi în Parlamentul din Bucureøti, 
pentru a pregæti øi a determina intrarea în acfliune a României alæturi de 
Aliafli. Iar în 1918, împreunæ cu Take Ionescu, dl Titulescu a venit în 
Franfla, aøteptând sfârøitul ocupafliunii stræine øi lucrând, cu sprijinul 
guvernului francez, la realizarea unitæflii naflionale române.
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 Aceastæ unitate nu a împlinit°o definitiv decât dupæ o lungæ øi 
stæruitoare negociere, dusæ aproape 10 ani cu o credinflæ nestræmutatæ. 
Ceea ce impresioneazæ în demersurile dlui Titulescu e cældura convingerii 
D°Sale. Rar s°a putut vedea, în adunærile internaflionale, un orator mai 
captivant, cu argumente mai ingenioase øi cu o tenacitate atât de bine 
susflinutæ de o documentare perfectæ øi capabilæ sæ convingæ øi sæ obflinæ 
adeziunea oricui.
 Aproape cæ are prea multæ dreptate, se exprimase într°o zi unul din 
adversarii D°Sale de la Budapesta, în cursul ultimelor dezbateri ale con
flictului cunoscut sub numele de «optanflii unguri».
 Cæ un om de talia D°Sale a devenit cel dintâi bærbat de stat al 
României, oricare ar fi conducætorii ei, e lesne de înfleles. Când se vorbeøte 
de dl Titulescu în capitala României, la Palat, la club, în saloane, în redacflii, 
în cafenele, pretutindeni unde se formeazæ opiniunea, D°Sa e numit «omul 
indispensabil».
 Øi, într°adevær, dl Titulescu e un diplomat desævârøit. D°Sa are o 
limpezime de spirit, o judecatæ siguræ øi o remarcabilæ abilitate a manevrelor 
tuturor «culoarelor» europene, a cabinetelor tuturor cancelariilor. Pe lângæ 
aceasta, D°Sa mai este øi curajos; are acel curaj moral, simplu øi liniøtit al 
omului care a cercetat toate problemele øi nu a reflinut dintr°însele decât 
câteva idei°forfle, câteva idei°centrale, ceea ce, cu un cuvânt foarte potrivit, 
un amic al D°Sale anumea «idei°baricade».
 Nu e D°Sa acela care, pentru a stânjeni progresele boløevismului, a 
fost unul dintre promotorii reformei agrare, pe care a trebuit s°o apere la 
Geneva împotriva atacurilor contelui Apponyi, port°parole al latifundiari
lor din Transilvania? Prin aceste mæsuri îndræznefle, n°a smuls D°Sa o 
pradæ fægæduitæ agitafliilor în Orient? Îndræznefl în toate domeniile, nova
tor în multe probleme, n°a introdus, în calitate de ministru al Finanflelor, 
impozitul pe venit?
 Dar opera de care îi va ræmâne numele indisolubil legat este relaxarea 
progresivæ, diplomaticæ, a strâmtorærii ce era pe cale sæ se formeze în jurul 
României noi, care, multæ vreme, nu a avut ca vecini binevoitori decât 
Polonia øi Iugoslavia, simflind însæ ostilitatea latentæ øi de temut a Ungariei 
øi mai ales a Sovietelor.
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 Fiind ales de douæ ori preøedinte al Adunærii plenare a Societæflii 
Nafliunilor, dl Titulescu s°a priceput sæ utilizeze, cu maximul de profit 
pentru flara D°Sale, autoritatea pe care a øtiut sæ o câøtige din asemenea 
situafliuni. Cu ce prestigiu a reluat apoi Ambasada românæ de la Londra, 
excelent post de observaflie øi de luptæ! De altfel, nu a pregetat sæ lupte nici 
împotriva propriului sæu guvern øi øi°a pæræsit postul atunci când a socotit 
cæ conducætorii de la Bucureøti au mers prea departe cu negocierile pentru 
un pact de neagresiune cu Sovietele.
 Aceste negocieri le°a reluat apoi D°Sa, dar schimbând rolurile, sub 
ultimele cabinete Maniu øi Vaida°Voevod; din aceste negocieri a ræsærit 
acel Locarno al Europei Centrale, semnat la începutul lui iulie pe malurile 
Tamisei, o capodoperæ, nu de abilitate diplomaticæ, ci de politicæ pur øi 
simplu, pentru cæ noul pact de neagresiune consacræ situaflia teritorialæ øi 
situaflia moralæ a României, credincioasæ pæcii în cadrul tratatelor.
 Pentru a ajunge la acest rezultat, socotit ca imposibil acum øase 
luni, câtæ ræbdare øi câtæ neræbdare a trebuit sæ cheltuiascæ temperamentul 
neastâmpærat al dlui Titulescu. Câfli pioni au fost mutafli cu încetul pe 
tæblia de øah a politicii europene. Câte cælætorii, câte demersuri, vizite, 
consultaflii, note, documente. Dar øi ce satisfacflie finalæ de a°fli putea spune 
cæ ai fæcut operæ constructivæ, cu unul din rarele acte care sunt în logica 
tratatelor actuale.
 Cine°l cunoaøte de°aproape pe dl Titulescu, øtie cât e de modest; de 
aceea e øi ultimul care sæ se prevaleze de un asemenea succes. D°Sa are prea 
pufline ambiflii, exceptând°o pe aceea de a°øi face, în fiecare iarnæ, cura 
sportivæ la Saint°Moritz. Foarte amabil, øtie sæ se øi aprindæ repede 
atunci când i se contestæ cu ræutate dreptatea. Niciodatæ nu øi°a trædat 
prietenii, fie politici, fie particulari; øi aceasta constituie încæ o træsæturæ 
care°i face cinste.
 De asemenea, nu a trædat niciodatæ marile principii care stau la 
baza «ordinii europene». Prin acfliunea D°Sale necurmatæ, dl Nicolae 
Titulescu e una dintre cele patru sau cinci forfle ale Europei moderne.“
 Adaug cæ actuala organizaflie financiaræ pe care o are România se 
datoreøte tot dlui Titulescu, din 1921, când a fæcut parte din cabinetul 
Averescu ca ministru de Finanfle, care n°a fost modificatæ, decât în unele 
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detalii de amænunt, de regretatul Vintilæ Brætianu, pentru a putea fi mai 
bine aplicatæ.
 În plus, D°Sa a apærat cu cælduræ reforma agraræ românæ în fafla 
lumii, timp de aproape 8 ani, pentru a feri România de pretenfliile exagerate 
ale optanflilor unguri.6

 Dar opera sa, care va ræmâne în istoria României, va fi structura 
unei politici externe logice, care ne punea la adæpostul oricærei situaflii.
 Adaug, ca træsæturæ importantæ a dlui Titulescu, cæ, în toate între
vederile diplomatice nenumærate pe care le°a avut, a øtiut sæ se menflinæ la 
înælflimea unui mare om de stat øi, de aceea, atunci când a fost alegerea 
pentru Consiliul Societæflii Nafliunilor, a avut aproape unanimitatea 
voturilor pentru D°Sa, fiind ales cu 52 de voturi din 54, ca membru al 
Consiliului. (Aplauze. Voci : „Sæ ne træiascæ!“)
 Øi omul acesta a fost sacrificat pentru cæ fæcea umbræ multora, direct 
sau indirect.
 Dupæ sacrificiu, a urmat coaliflia tæcerii, la adæpostul cæreia s°au 
tupilat ambifliile nelegitime, invidiile bolnævicioase øi laøitæflile nemæsurate. 
Vælul întunericului a ascuns toate aceste pæcate.
 Relev cæ, pentru cinstea neamului nostru, douæ personalitæfli irepro
øabile – în mod cronologic, dl preøedinte Grigore Filipescu (Aplauze), în 
Senat, øi dl preøedinte Ion Mihalache (Aplauze), în Cameræ – au ridicat 
aceastæ chestiune.
 Guvernul a fost întrebat de ce°a fost înlocuit dl Titulescu? Ræspunsul 
dat: pentru a „restabili omogenitatea cabinetului“ este prea candid pentru 
a fi mulflumitor.
 Rolul D°Sale e încæ mare. Îmi dafli voie sæ exprim un dubiu. Nu 
øtiu dacæ chiar dl Titulescu, fiind læsat încæ un timp deoparte øi dacæ vom 
continua sæ mergem în cascada unor „succese“ ca cele de pânæ acum, va 
mai putea reface situaflia pe care o aveam la debarcarea D°Sale. (Voci: 
„Foarte exact!“)
 Îmi vine în minte o întâmplare în parte asemænætoare cu cea pe care 
a avut s°o suporte dl Titulescu. La Paris, în str. Franklin la nr. 8, se gæseøte 
un muzeu, Muzeul lui Clemenceau; în camera de lucru a „Tigrului“, pe 
masæ, se aflæ colecfliile a douæ ziare: „L’Homme Libre“ øi, de cealaltæ parte, 
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„L’Homme enchaîné“, înainte øi dupæ cenzuræ; în aceastæ cameræ se gæseøte 
un tablou unde este reprezentat congresul care n°a ales ca Preøedinte al 
Republicii pe „Pærintele Victoriei“ din 1918. Acest tablou este numit 
„Tabloul Ingratitudinii“.
 Sæ°mi dafli voie sæ fac aceastæ comparaflie øi sæ socotesc cæ acei care 
l°au debarcat meritæ cel puflin o calificare identicæ cu cea menflionatæ mai 
sus. (Aplauze)
 În situaflia actualæ internaflionalæ, când colaborarea anglo°francezæ 
sau franco°englezæ este un fapt cert øi indubitabil, cum reiese din decla
rafliunile unite øi hotærâte ale conducætorilor, aproape de toate nuanflele, øi 
de cei în funcfliune øi de cei în opoziflie, ai celor douæ flæri, în ziua în care 
acest front unic, împreunæ cu celelalte organisme, Mica Înflelegere øi 
Înflelegerea Balcanicæ, cu Rusia, cu Polonia, øi°au exprimat dorinfla netæ cæ 
vor susfline pacea, adicæ politica dlui Titulescu, în momentul în care noi 
am cucerit tot ceea ce aveam de cucerit ca stat, nu mai trebuie sæ avem 
decât o singuræ preocupare, sæ ne consolidæm situafliunea, urmærind pacea 
în strânsæ colaborare cu aliaflii øi prietenii noøtri, adicæ sæ urmæm politica 
dlui Titulescu, unica înfleleaptæ øi fructuoasæ.
 Orice altæ politicæ este o gravæ eroare øi poate duce la consecinfle 
incalculabile.
 Când dl prof. Iorga, marele nostru savant, în interpelarea D°Sale de 
la Senat, a declarat, cu spiritul sæu analitic atât de precis, cæ ne orientæm 
cætre epoca dinainte de ræzboi „cu dubla sau cu cvadrupla alianflæ, când nu 
aveam solidaritatea indispensabilæ“, constituie un strigæt de alarmæ de care 
tofli oamenii conøtienfli din flaræ trebuie sæ°øi dea seama cæ nu mai merge cu 
politica: „care dæ mai mult“, pe care o practicæ încæ unele state.
 Astæzi ne trebuie o politicæ unitæ, stringentæ, în fafla cæreia sæ øtie 
fiecare pe ce poate conta, sæ øtii cine îfli este prieten øi cine nu.
 În aceastæ situaflie internaflionalæ, singura politicæ externæ bunæ era 
politica sinceræ øi pe faflæ a dlui Titulescu.
 Sæ°mi dafli voie sæ închei, urând poporului nostru sæ aibæ curând 
norocul de a mai fi cælæuzit de marele sæu ctitor, care este eminentul om de 
stat Nicolae Titulescu, în opera cæruia gæsim cea mai perfectæ susflinere øi 
apærare a intereselor superioare naflionale ale flærii. (Aplauze prelungite)
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N.N. Petraøcu, Opera dlui N.Titulescu, [conferinflæ flinutæ la Bucureøti, 11 februarie 
1937, sub auspiciile Asociafliei de Studii Internaflionale „Louis Barthou“], Bucureøti, 
1937; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 
decembrie 1937), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia 
Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 15, pp. 666–679.

NOTE

1 Din „Adeværul“, închinat Micii Înflelegeri, apærut la 28 octombrie 1936.
2 Din „Adeværul“, închinat Franflei, apærut în decembrie 1934. Fragmentul citat face parte din 

„Discursul lui Nicolae Titulescu la dineul dat în cinstea lui Louis Barthou, cu prilejul vizitei 
acestuia în România“, publicat în  „Universul“ din 22 iunie 1934. Reproducem traducerea 
citatului dupæ Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, colectiv de redacflie: George Macovescu 
(redactor responsabil), Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin I. 
Turcu; notæ asupra edifliei: George Macovescu, Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr. 319, 
p. 563: „Iubim Franfla pentru cæ a aøezat la baza vieflii ei libertatea øi pentru cæ a înfleles întotdeauna 
cæ cel mai bun mijloc spre a se feri de excesele ei nu era de a atinge drepturile omului, ci de a°l 
asocia la cultul fervent al patriei. // Iubim Franfla pentru cæ a pus la baza raporturilor ei 
internaflionale egalitatea tuturor nafliunilor øi regula cæ nu s°ar putea dispune de interesele unei 
flæri în afaræ de ea øi de voinfla ei. // Iubim Franfla pentru cæ îøi întemeiazæ toatæ acfliunea externæ 
pe respectul scrupulos al angajamentelor internaflionale, ceea ce dæ raporturilor între popoare un 
caracter de claritate øi de stabilitate færæ care nu am putea concepe o viaflæ organizatæ“. (fr.)

3 Din „Adeværul“, închinat Angliei, apærut în 30 mai 1935.
4 Absenfla dumneavoastræ de la Geneva este un pericol pentru pace. (fr.)
5 Gheorghe Cruflescu (Crutzescu) (1890–1948). Diplomat român. Licenfliat în drept al 

Universitæflii din Bucureøti. Grade diplomatice: ataøat de legaflie (1 octombrie 1918); secretar de 
legaflie cls. III (15 septembrie 1920); secretar de legaflie cls. II (15 iunie 1922); secretar de legaflie 
cls. I (1 iunie 1926); consilier de legaflie (1 iulie 1932); ministru plenipotenfliar cls. II (1 aprilie 
1937). A îndeplinit misiuni la Roma, Berlin, Viena, Cairo, Geneva, Budapesta. Membru al 
delegafliei române în Comisia Internaflionalæ a Dunærii de la Viena (16 septembrie 1928); 
însærcinat cu afaceri la Legaflia României de la Cairo (1 iulie 1929); director al Protocolului 
Cancelariei Ordinelor (1 iulie 1932); delegat permanent al României pe lângæ Societatea 
Nafliunilor (15 noiembrie 1936–1 martie 1939); director al Protocolului øi Cancelariei Ordinelor 
(1 martie 1939); trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Budapesta (1 octombrie 1939–
1 iunie 1941); Copenhaga (1 august 1943–1 octombrie 1944); directorul Personalului (3 iulie 
1941). Membru al Comisiei Consultative pentru înaintæri din Ministerul Afacerilor Stræine. 
Considerat demisionat la 18 aprilie 1947.

6 În lucrarea mea Reforma agraræ românæ øi reclamafliile ungare, din 1931, am analizat întreaga 
evoluflie a acestei probleme. [n. N.N.P.]
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N.N. Petraøcu

„A suferit pentru cæ a vrut sæ fie bun român“

A încerca sæ evoci pe marele european care a fost Nicolae Titulescu 
în câteva rânduri este covârøitor.

Nu øtii mai întâi dacæ trebuie schiflat „omul“ Titulescu, inepuizabilul 
causeur, de al cærui farmec te simfleai atras de cum se lega conversaflia. Câte 
amænunte descrise de el te situau de îndatæ într°o atmosferæ caldæ, apropiatæ, 
plinæ de culoare, ce prezentau lucrurile într°un fel unic, cum nimeni altul 
nu putea sæ o facæ.

Sau dacæ trebuie sæ desprinzi calitatea sa dominantæ, care era logica, 
øi care te strângea ca într°un corset de fier de argumentæri, færæ a putea sæ 
încerci o evadare.

Ori, dacæ s°ar cuveni sæ menflionezi pe omul politic Titulescu, care 
a øtiut sæ prevadæ, cu ani de zile înainte, evoluflia Germaniei, ræzboiul pe 
care°l va provoca øi încercærile sale ræmase atunci færæ ecou, de a atrage 
atenflia puterilor occidentale asupra pericolului ce stætea sæ se abatæ asupra 
lumii, pentru a trezi pe cei ce puteau reacfliona, un moment mai devreme. 
Vizitele sale din 1936 øi 1937 ce au avut loc în Anglia avuræ acest scop 
bine definit.

Øi ar mai trebui evidenfliat ce just a trasat el rolul României alæturi 
de Uniunea Sovieticæ prin pactul de asistenflæ mutualæ pe care°l pregætise.

Øi mai presus de toate nu trebuie uitat sufletul sæu sensibil, cât de 
mult a suferit el, pentru cæ a vrut sæ fie bun român, clarvæzætor.

Ce pæcat cæ astæzi, în greaua situaflie în care ne aflæm, nu°l avem 
alæturi de noi, pentru a ne cælæuzi paøii pe drumul adeværului.

Titulescu a fost un titan, cum se nasc doi, trei într°un secol, øi 
totuøi el murit departe de flaræ, pe care a iubit°o atât, între stræini.

N.N. Petraøcu, Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945
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Camil Petrescu

„Oratoria lui N. Titulescu e fæcutæ din inteligenflæ, curaj øi 
sinceritate“

Am flinut sæ deschidem aceastæ galerie a sufletului românesc cu N. 
Titulescu. Cele mai reprezentative figuri ale culturii româneøti, de la medici 
la matematicieni, vor fi înfæfliøat cititorilor noøtri anume, dar færæ îndoialæ, 
cæ românul cel mai reprezentativ de azi e N. Titulescu. La propriu, ca 
ministru de Externe, dar mai ales la figurat, prin genialele însuøiri cu care 
a crescut din acest pæmânt øi acest popor.

Încredinflându°i°se sarcina de a lupta într°un duel diplomatic øi 
oratoric înaintea unei adunæri alcætuite din reprezentanflii lumii – pentru 
dreptul øi cinstea flærii, alegerea s°a dovedit dintre cele mai fericite. În ziua 
când se va øti læmurit ce dure interese, materiale øi occidentale în acelaøi 
timp, trebuiau învinse cu darul de a convinge, se va înflelege øi mai mult 
sforflarea magnificæ a delegatului nostru.

N. Titulescu e socotit printre cei mai mari oratori ai timpului, nu 
numai de noi, ci øi de cætre streini, dar poate cæ acest miraculos dar de a 
uimi øi învinge auditorul, cu aceeaøi uøurinflæ în câteva graiuri diferite, pare 
sæ dea un luciu înøelætor adâncilor lui însuøiri de gândire øi înflelegere 
socialæ.

Cæci darul de a vorbi are, mai ales la noi, o reputaflie care îl presupune 
uneori gol de gândire, un fel de joc în vid, o echilibristicæ la trapez.

L°am ascultat de numeroase ori înainte de plecarea lui din flaræ. 
Oratoria lui N. Titulescu e fæcutæ din inteligenflæ, curaj øi sinceritate.

O inteligenflæ neobiønuitæ, care, disprefluind cliøeele de gândire, 
poate merge pânæ la esenfla problemei, surprinzând, ca printr°o revelaflie, 
pe adversar. Mai ales dacæ acesta a ræmas în convenflional, în ponciful 
retoric, poate sæ°øi considere cauza pierdutæ. Pentru motivul cæ, dacæ e 
nevoie, Titulescu iese din domeniul oratoric pentru ca sæ dea lupta în 
planul în care se încruciøeazæ nude sæbiile øi floretele logicii. Dacæ adversarul 
are øi el arcuri sufleteøti elastice øi rezistente øi îl urmeazæ øi aci, N Titulescu 
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recurge la ultima resursæ, la sinceritate, la renunflarea la orice artificiu, la 
adâncirea în zona virginæ a celei mai curajoase sinceritæfli. L°am auzit 
vorbind øi am væzut întreaga adunare parcæ uimitæ mai întâi de propria ei 
posibilitate de a suporta un om sincer.

Dar în aceastæ formæ, nu øtiu cine l°ar mai putea urma la noi, în 
afaræ de N. Iorga.

Sufletul lui N. Titulescu are toate elementele unei orchestre: de la 
jocul de piflicato al vioarei prime, la înduioøerea violoncelului øi de la 
umorul fagotului, la stridenfla metalurilor. Înflelegefli de ce dupæ fiecare 
discurs mare, are febræ douæ luni de zile. Dupæ ce juca o searæ teatru, 
Eleonora Duse cædea leøinatæ, cæci træise în scenæ prea intens.

La fel N. Titulescu træieøte „devine“ în fiecare discurs mare pe care 
îl fline øi de fiecare datæ se consumæ ca øi când ar avea contract cu un vraciu, 
cæruia i°ar da trei ani din viafla lui ca sæ i°i dea înapoi concentrafli în trei ore, 
pentru ca sæ poatæ fi træifli mai intens.

Camil Petrescu, Delegatul, în „Universul literar“, an XLIII, nr. 43, 25 decembrie 
1927, p. 674.

Constantin Titel Petrescu

Dacæ ar fi træit Titulescu

Oh! Dacæ ar fi træit Titulescu!
Øi nu numai prietenii, ci øi adversarii politici – acei care, pe deasupra 

resentimentelor personale, pun iubirea de flaræ – exclamæ acum cu un sincer 
sentiment de tristefle: dacæ ar fi træit Titulescu!

Cu inteligenfla, cu talentul øi competenfla lui, cu toate darurile 
intelectuale øi morale cu care era înzestrat din plin de la naturæ øi cu relafliile 
personale ce avea cu „cei trei mari“, ce mult ar fi ajutat el cauza noastræ!

Øi nu numai cauza mare a flærii noastre, dar cauza pæcii generale ar 
fi gæsit la masa verde a tratativelor dintre popoare pe cel mai prestigios 
orator, pe cel mai iscusit øi competent fæuritor de tratate.
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Cæci, cu tot lirismul elocinflei lui meridionale, Titulescu era un 
raflionalist, cu o întinsæ formafliune juridicæ, considerafliune care fæcea din 
el la Societatea Nafliunilor autorul textelor de convenfliuni internaflionale, 
ce împæcau cele mai opuse interese øi cele mai contradictorii næzuinfle.

Destinul l°a ræpit înainte de vreme øi flærii lui øi Ligii Nafliunilor, de 
mâine, pe care le°ar fi servit cu toate resursele admirabilului sæu creier.

Const. Titel Petrescu, Dacæ ar fi træit Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 apri
lie 1945.

Corvin M. Petrescu

„Arta de a impune tuturora este secretul sæu“

Ca tofli oamenii predestinafli sæ joace un mare rol în viafla socialæ, el 
nu posedæ nimic din comunul înfæfliøærii majoritæflii oamenilor.

Capul sæu are o conformaflie neregulatæ. Fafla e spânatecæ. Pomeflii 
obrajilor întrucâtva proeminenfli. O înfæfliøare de adolescent. Corpul bine 
proporflionat. Din pricina conformafliei în linii neregulate a capului, ochii 
par prea jos plasafli. O frunte mare øi sprâncenele puflin accentuate contribuie 
la aceastæ falsæ impresiune.

Privirea sa, rând pe rând scânteietoare øi gânditoare, are secretul 
fascinafliei.

În pozifliunea creatæ de meditaflie, liniile feflei se frâng în jos; muøchii 
buzelor se destind, astfel gura ræmâne întredeschisæ, dându°fli impresiunea 
unei melancolii trecætoare, care trece ca un væl peste fafla lui. Propriu°zis nu 
e o stare de melancolie, ci un reflex al stærii provocatæ de încordarea aten
fliunii øi a concentrærii interioare.

Ieøit din aceastæ fazæ, personalitatea sa apare întreagæ, plinæ de 
voioøie, exuberantæ, comunicativæ. Atunci apare vorba øi gestul øi cu ele 
exteriorizarea cugetului øi a simflirii. D. N. Titulescu se transformæ ca prin 
farmec. Fafla i se însuflefleøte, traducând rând pe rând felurile impresiuni, 
ochii au scæpæræri vii, privirea se adânceøte prinzând orizonturi largi, gestul 
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familiar, firesc, estetic întoværæøeøte verbul. Parcæ un fluid îi parcurge fiinfla 
pânæ în cele mai mici fibre, fæcându°le sæ tresare, sæ vibreze.

Emoflionalitatea sa se transmite uøor, repede, imediat. De la primele 
cuvinte el te prinde ca într°o cursæ, îfli confiscæ atenfliunea, cugetul, simflirea, 
te face sæ°l priveøti fix ca un halucinat, sæ°i urmezi demonstraflia, argu
mentaflia, sæ cugefli cu dânsul, sæ simfli cu dânsul, sæ te emoflionezi cu dânsul, 
sæ te agifli în interiorul sufletesc aproape ca dânsul.

Elocvenfla sa e atât de capabilæ øi influenfleazæ asupra spiritului 
auditorului, încât nici cei mai rebeli emofliunilor, nici cei mai reputafli indi
ferenfli, nu pot scæpa contagiunii generale.

De unde vine aceastæ putere comunicativæ de emofliune? Cum se 
explicæ acest dar minunat de a subjuga pe datæ, complet, definitiv de la 
primele propozifliuni? Oratorii mari au un meøteøug al lor, posed secretele 
efectelor, dar prea puflini farmecæ de la început. Ei au ceea ce obiønuit se 
numeøte gradafliune. Ca øi un actor mare, oratorul talentat îøi are mai mult 
sau mai puflin calculat jocul. El manevreazæ cu vorbele, el uzeazæ de fraze 
cu mæiestrie øtiind la momentul oportun sæ ridice tonul, sæ aibæ accentul 
nervos, expresiunea cvasiteatralæ, gestul maiestos. Auditorul îøi dæ seama cæ 
oratorul îøi atinge partea culminantæ a elocvenflei. El se simte atras, subjugat 
încetul cu încetul, apoi deodatæ, brusc, mulflumit, fermecat, aplaudæ. 
Oratorul, atingând acest punct culminant, revine la tonul normal; audi
torul, de asemenea, este aruncat în starea de obiønuitæ atenfliune, putându°øi 
controla øi disciplina emofliunea.

Genul elocvenflei dlui N. Titulescu este cu totul diferit. Propriu°zis, 
nu descoperim o gradafliune, nu ne dæm seama cæ oratorul acesta exercitæ 
o artæ spre a ne subjuga atenfliunea øi a ne anihila voinfla aceea care permite 
controlul, stæpânirea de sine.

De fapt, elocvenfla dlui N. Titulescu n°are nimic teatral, nu cheamæ 
meøteøugul. E oratorul de rasæ, e oratorul næscut.

De la primele vorbe, el are accentul viguros, expresia exactæ, frazæ 
lapidaræ, admirabil construitæ, atât din punct de vedere gramatical, cât øi 
din punctul de vedere al succesiunii muzicale a calificativelor. Apoi frazele 
cad unele dupæ altele ca o cascadæ impetuoasæ, oferindu°fli impresiunea de 
ceva grandios øi impozant.
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Totul e legat, înlænfluit, armonizat. Niciun cuvânt de prisos; niciun 
accent fals; nicio frazæ de umpluturæ; nicio propoziflie incidentalæ.

Elocvenfla sa egalæ este maiestoasæ, plinæ de eleganflæ; caldæ, convin
gætoare. Ideile care nutresc frazele sunt admirabil prezentate øi ingenios 
dezvoltate. A spune cæ îfli place acest orator, ar fi prea puflin.

Forfla sa oratoricæ trece dincolo de talent øi frumos, cæci este o 
virtute activæ, o trompetæ, o sursæ de emofliuni nobile. Ea e concentratæ øi 
cursivæ; bogatæ în imagini strælucite, abundenflæ în idei sænætoase. Nu te 
pofli sustrage farmecului acestei elocvenfle færæ seamæn.

D. N .Titulescu nu este numai un orator, dar are un „cap politic“ 
de om de stat.

Graflie întinsei sale culturi, spiritului sæu critic, vederilor sale largi, 
N. Titulescu este cel mai strælucit reprezentant al generafliei tinere. Lui îi 
sunt rezervate cele mai înalte demnitæfli, cæci stofa de conducætor al 
oamenilor o posedæ – arta de a impune tuturora este secretul sæu.

Corvin M. Petrescu, N. Titulescu, în „Siluete“, nr. 5, 1915, pp. 86–87.

Nicolae Petrescu°Comnen

„Nimeni nu putea obfline ceea ce ai obflinut tu“

Légation de Roumanie
en Suisse

Berna, 22 decembrie 1925

Scumpe Titulicæ,
Øtiind toate dificultæflile ce ai avut de întâmpinat în America1, dæ°mi 

voie sæ te felicit pentru succesul obflinut. Sunt absolut încredinflat cæ nimeni 
nu putea obfline ceea ce ai obflinut tu. Aøa fiind, nædæjduiesc cæ în flaræ fli se 
vor recunoaøte cum se cuvine sforflærile ce ai depus øi toate câte ai realizat. 
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Sesiunea din decembrie a Ligii a fost excepflional de interesantæ. La 
ordinea zilei, pe lângæ eterna chestie a finanflelor ungureøti figurau chestiuni 
senzaflionale ca Mossoul, diferendul greco°bulgar, „numerus clausus“2 al 
Ungariei, pregætirea Conferinflei dezarmærii, øcolile, propunerile contelui 
Apponyi relativ la minoritæfli øi, în fine, împærflirea celor 700.000 fr. ai 
colonilor. 

În ceea ce priveøte chestiunile cele mari, ai aflat din ziare cele ce s°au 
întâmplat. Vreau sæ°fli vorbesc aci numai în chestiunile ce ne interesau de 
aproape pe noi. 

Chestiunea dezarmærii. Dupæ cum øtii, Consiliul urma sæ alcætuiascæ 
o comisiune preparatoare care, în definitiv, va pune temeiurile øi va canaliza 
opiniunile. Vezi din capul locului toatæ însemnætatea ei. Or, ca de obicei, 
România fusese exclusæ din aceastæ comisie. Am luptat ca un paraleu øi am 
obflinut, cu sprijinul Italiei,  un loc pentru noi în aceastæ comisie. 

Chestiunea øcolilor. În urma cælætoriei mele în flaræ, din octombrie 
trecut, am adus un camion de acte, dosare øi documente. Am alcætuit un 
memoriu de 400 pagini dactilografiate, ce se tipæreøte în momentul de 
faflæ. Nici nu bænuiam – afaræ de mici excepfliuni – sæ avem dreptatea pe 
care o avem. Vei avea øi tu aceeaøi surprindere pe care am avut°o øi eu øi pe 
care au avut°o øi Drummond3 øi Colban4 øi mai ales Lord Robert Cecil5. 
Documentele mele dovedesc mai ales reaua credinflæ a episcopilor unguri, 
lucru ce a impresionat adânc pe englezi. 

Am obflinut, de asemenea, ca drul Angelescu6 sæ  modifice un numær 
considerabil de articole. Dacæ se va fi flinut de cuvânt, sper sæ o scot la 
cæpætâi cu bine. În tot cazul, chestiunea se prezintæ în condifliuni cu mult 
mai bune decât astæ varæ.

Propunerile Apponyi. S°au respins cu „brio“. Mello°Franco7 a elabo
rat o adeværatæ disertafliune asupra chestiunii minoritæflilor. Anumite 
întrevederi ce am avut cu el øi cu Colban, în prealabil, au determinat multe 
din considerentele raportului lui care, incontestabil, nu admite întreg 
punctul nostru de vedere, dar îl adoptæ în pærflile sale esenfliale. Ungaria 
suferæ astfel o gravæ înfrângere. 

Coloniøtii8. Nimic nu mi°a pricinuit însæ o mai mare îngrijorare øi 
o mai multæ muncæ ca aceastæ nenorocitæ chestiune. Crede°mæ cæ te°am 
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afurisit de nenumærate ori. Închipuieøte°fli cæ imediat dupæ plecarea ta, atât 
Drummond, cât øi Colban, mi°au declarat mie din nou, iar Avenol9 lui 
Ciuntu10, cæ tu ai luat angajamentul formal sæ obflii de la guvern ca îm
pærfleala sæ se facæ în prezenfla lui Rios øi cæ Comitetul nu a admis teza 
noastræ decât cu aceastæ condiflie. Am protestat din capul locului împotriva 
acestei afirmafliuni, acum atât mai mult cuvenit cu cât asistasem la între
vederea ce avusesem cu tine, cu Duca øi cu Colban înainte de plecarea 
noastræ din Geneva øi øtiu cu câtæ energie ai dezminflit pe Colban când 
afirmase acelaøi lucru. Tofli însæ au persistat în afirmafliunile lor. La 
Bucureøti, Brætianu11, în Consiliul de Miniøtri, la care am asistat øi eu, a 
declarat categoric cæ refuzæ acest amestec stræin, sub orice formæ ar apærea 
el, oriøice s°ar întâmpla.

Îfli pofli închipui în ce situaflie mæ gæseam. 
Înainte de a pleca din Bucureøti, am alcætuit cu Alecu Constantinescu12 

un proiect de proceduræ de împærflire, precizând toate amænuntele, 
redactându°l în stil „S.d.N“. 

Am sosit cu el la Geneva, repetând cæ tu nu ai luat niciun angajament 
øi cæ guvernul refuzæ orice amestec stræin. Inutil sæ°fli mai repet toate 
argumentele ce am adus pentru a justifica teza noastræ.

Am întrebuinflat toate mijloacele, am væzut pe tofli prietenii din 
Secretariat. Tofli îmi repetau „Chamberlain13 øi Undén14 afirmæ cæ Titulescu 
s°a obligat…“ Bucureøtiul îmi telegrafia „refuzæm, oriøice s°ar întâmpla“. 
Te asigur cæ am avut nopfli de insomnie. În fine, m°am dus la Mello Franco. 
Scena de astæ varæ s°a repetat. Gentil! Mi°a fægæduit, am mâncat cu el øi cu 
fetiflele sale… A doua zi  vine la mine øi îmi spune cæ a fost însærcinat de 
Comitet sæ°mi comunice regretul acestuia cæ guvernul român nu°øi fline 
obligafliunile ce øi le°a luat prin reprezentatul sæu: – Tu.

Am pierdut ræbdarea. I°am spuse verde cæ nu pot primi asemenea 
admonestafliuni, cu atât mai mult cu cât sunt nedrepte; cæ sunt hotærât 
sæ°fli telegrafiez øi flie øi guvernului, comunicându°væ aceastæ batjocuræ; cæ 
am asistat la toate øedinflele Comitetului øi Consiliului øi pot afirma cæ tu 
nu ai luat niciun angajament de aceastæ naturæ øi cæ, dacæ Comitetul persistæ 
în atitudinea sa cæ voi pæræsi Geneva. Mello°Franco era foarte jenat. L°am 
întrebat neted: „Fac apel la d°ta, om de onoare, øi te întreb ai auzit pe 
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Titulescu luând asemenea angajamente? Da sau ba?“ Mi°a ræspuns din ce 
în ce mai turburat: – „Nu°mi aduc bine aminte“. Atitudinea sa mi°a dat 
apæ la moaræ øi i°am spus: „Atunci cum putefli face injuria aceasta unei flæri, 
unui guvern øi unui om?“

Bietul Mello°Franco avea aerul unui naufragiat. Mi°a ræspuns cæ 
Comitetul nu°l însærcinase sæ facæ un demers oficial ci amical øi cæ nu e 
vorba nici de onoarea flærii, nicidecum a guvernului, nici de a ta… Bref, 
am alergat imediat dupæ Chamberlain, l°am prins øi i°am reproøat nedrep
tatea, injuria ce ne°o fæcea Comitetul. Chamberlain mi°a repetat din nou 
cæ tu ai fi luat obligafliunea de a obfline asentimentul guvernului. Am 
întrebat: când?, repetând cæ asistasem la toate øedinflele Consiliului øi 
Comitetului! Mi°a ræspuns cæ nu ar putea preciza, poate în vreo conver
saflie privatæ, cæ însæ la Geneva conversafliile private au o importanflæ 
excepflionalæ øi cæ în tot cazul Comitetul a primit soluflionarea din 
septembrie numai fiind încredinflat cæ guvernul român va primi la rândul 
sæu prezenfla lui de Rios15.

Am explicat lui Chamberlain cæ nu poate fi decât un „malentendu“, 
întrucât øtiu cele ce ai telegrafiat tu la Bucureøti. Am asistat la toate 
conferinflele tale cu Duca, cu Vintilæ, cu Colban; i°am povestit scena din 
cabinetul lui Colban øi i°am explicat temeiurile guvernului românesc de a 
refuza amestecul stræin mai ales dupæ cele întâmplate la Bucureøti cu 
Barbusse16. 

Lupta a fost caldæ, am obflinut câøtig de cauzæ, însæ îfli mærturisesc 
cæ eram extenuat. Cred cæ l°am læmurit øi asupra pretinselor tale angaja
mente. Cred totuøi cæ ar fi nimerit ca imediat ce Ch[amberlain] se va 
întoarce din cælætoria sa din Italia sæ te duci sæ°l vezi pentru ca sæ nu ræmânæ 
nici urmæ de bænuialæ în sufletul sæu. În lipsa ta, am telegrafiat la Londra 
pentru a afla când te întorci, pentru a°fli comunica cele de mai sus. Mi s°a 
ræspuns cæ nu se øtie nimic. Îfli scriu totuøi færæ întârziere pentru a nu te 
face sæ pierzi niciun minut øi a°fli da putinfla sæ precizezi din nou, øi tu 
personal, cæ nu ai luat niciun fel de angajament în aceastæ privinflæ. 

Înflelegi bine cæ e vorba atât de buna ta reputaflie, cât øi aceea a 
fiærii 
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Cred cæ n°ar fi ræu sæ scrii câte o scrisoare øi lui Undén øi lui 
Mello°Franco. 

În parantezæ, am încercat sæ vorbesc în douæ rânduri cu Undén, 
acesta m°a evitat. Pornirea sa împotriva noastræ se adevereøte în toate 
împrejurærile. 

În ultima zi, am oferit un prânz în onoarea Consiliului la care au 
venit tofli afaræ de Undén. Chamberlain, care punea pentru prima oaræ 
„Jaretiera“ era într°o excelentæ dispoziflie. A glumit øi a povestit toatæ seara. 
Ne°am despærflit în cei mai buni termeni. Sunt încredinflat cæ conversaflia 
ce vei avea cu el va øterge orice amintire neplæcutæ relativ la blestemata 
afacere a Colonilor. 

Vii la Saint°Moritz? În caz afirmativ, te blestem, te afurisesc în 
numele celor 435 de pærinfli de la Nicea, Kalkedonia øi Trapezund dacæ nu 
vei veni câteva zile øi la Berna. 

Prezintæ Coniflei Caterina respectuoasele mele særutæri de mâini øi 
afectuoasele complimente ale sofliei mele, iar tu, iubite Titulicæ, primeøte 
te rog expresiunea sincerei mele prietenii øi devotamentului meu fræflesc. 

(ss) Comnen

Scrisoare, Berna, 22 decembrie 1925, Nicolae Petrescu°Comnen, trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al României la Berna, 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:16.

NOTE

1 În perioada 6 noiembrie 1925–9 ianuarie 1926. Nicolae Titulescu s°a deplasat în Statele 
Unite ale Americii øi Canada, pentru a negocia øi a reglementa datoriile de ræzboi ale României, 
pentru a avea schimburi de pæreri în probleme de interes bilateral, cu factori oficiali din cele douæ 
flæri, pe de o parte, dar øi pentru a stabili contacte øi a cunoaøte direct unele din comunitæflile 
româneøti din cele douæ flæri nord°americane. Vezi George G. Potra, Nicolae Titulescu în Statele 
Unite ale Americii øi Canada. Repere ale unui itinerar politico°diplomatic, comunicare susflinutæ la 
„Zilele Nicolae Titulescu“, ediflia a XIV°a, Slatina, 17 martie 2004.

2 „Numær închis“ (lat.). Una din multiplele metode de limitare a numærurlui studenflilor care 
pot studia la o universitate. Numerus clausus ungar a fost introdus în 1920, fiind adesea considerat 
ca primul act antievreiesc din Europa secolului XX.
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3 Sir James Eric Drummond, conte de Perth.
4 Erik Andreas Colban (1876–1956). Diplomat norvegian. Secretar de legaflie la Stockholm 

(1907). Însærcinat cu afaceri în Brazilia (1911). A avut misiuni speciale la Londra øi Paris (1919). 
Director al Secfliei comisii administrative øi minoritæfli a Secretariatului Societæflii Nafliunilor 
(1919–1927). Director al Secfliei dezarmare din Secretariatul Societæflii Nafliunilor (1927–1930). 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Norvegiei la Bruxelles øi Paris (1931), la Londra 
(1933). Ambasador la Londra (1943–1946) øi la Delhi (1948). Delegat la ONU (1946). Membru 
al Academiei Diplomatice Internaflionale (1933). 

5 Lord Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood.
6 Constantin Angelescu.
7 Afranio de Mello°Franco, conte (1870–1943). Jurist, diplomat, om politic øi de stat brazilian. 

Profesor de drept la Facultatea din Bello°Horizonte. Procuror (1893). Deputat federal de stat 
(1903). Ambasador cu misiune specialæ în Bolivia (1917). Ministru de stat: pentru Comunicaflii 
øi Lucræri publice (1918); al Afacerilor Stræine (3 noiembrie 1930–28 decembrie 1933). Preøedinte 
al delegafliei braziliene la Conferinfla panamezæ de la Santiago de Chile (1923); Montevideo 
(1933); Lima (1938). Membru al Comisiei pentru codificarea dreptului internaflional american. 
Delegat la Societatea Nafliunilor (1923–1924) øi la sesiunile Consiliului Societæflii Nafliunilor 
(1923–1926). Preøedinte al celei de a XXXII°a sesiuni a Consiliului Societæflii Nafliunilor. 
Membru al Curflii Permanente de Arbitraj de la Haga (din 25 aprilie 1923). Membru al Academiei 
Diplomatice Internaflionale (1926). Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (1935). 

8 Vezi Declaraflia lui Nicolae Titulescu la a 35°a Sesiune a Consiliului Societæflii Nafliunilor în 
problema colonilor maghiari din Transilvania øi Banat, Geneva, 5 septembrie 1925 – SDN, CL, 
XXXV (1925), nr. 10, doc. nr. 1 551, pp. 1 341–1 348; apud Nicolae Titulescu. Documente 
diplo matice, colectiv de redacflie: George Macovescu (redactor responsabil), Dinu C. Giurescu, 
Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin I. Turcu; notæ asupra edifliei: George 
Macovescu, Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr. 94, pp. 171–189.

9 Joseph Louis Anne Avenol.
10 Edmond Ciuntu.
11 Ion (Ionel) I.C. Brætianu.
12 Alexandru (Alecu) C. Constantinescu.
13 Sir Joseph Austen Chamberlain.
14 Bo Östen Undén (1886–1974). Profesor, om politic øi de stat suedez. Øef al Catedrei de 

drept civil de la Universitatea din Upsalla (1917). Rector magnificus al aceleaøi universitæfli 
(1929–1932). Expert în Ministerul de Externe în probleme de drept internaflional. Ministru al 
Afacerilor Stræine (18 octombrie 1924–7 iunie 1926; 12 august 1945–15 septembrie 1962); 
ministru færæ portofoliu (1917–1920; 1932–1936). Cancelar guvernamental pentru universitæfli 
(1937–1951). Preøedinte al Consiliului parlamentar pentru afaceri stræine în timpul celui de°al 
Doilea Ræzboi Mondial. Membru de frunte al Partidului Social Democrat (facfliunea de 
stânga). 

15 Conrad Rios Gallardos (?) (1896–m.?). Diplomat øi om de stat chilian. Ministru de Externe 
(1927). Ambasador la Madrid (1929); Lima (1929); Buenos Aires (1939).
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16 Henri Barbusse (1873–1935). Scriitor francez. Militant comunist øi pacifist, admirator al 
Revolufliei ruse.

Nicolae Petrescu°Comnen

„Din câte væd prin ziare ai fæcut enormæ treabæ. Sæ træieøti!“

Berna, miercuri, 8 feb[ruarie] 1928

 Iubite Titus, 
 Peste câteva ore plec în tranøee. Mi°e fricæ ca pe vremurile când 
mæ chema la lecflia de greceøte øi nu øtiam sæ conjug „aoristul al II°lea 
atic“1. Mi°am fæcut cruce øi am zis, cu fetiøismul nostru atavic: ce°o vrea 
Dumnezeu!

Îfli trimit aici alæturat copie dupæ o scrisoare pe care i°am scris°o lui 
Pion øi proiectul de text de ræspuns la memoriul unguresc. Dacæ aprobi 
acest fel de a proceda, singurul practic øi urgent, datæ fiind întârzierea lui 
Sibert2, dæ te rog poruncæ straønicæ lui Pion sæ purceadæ imediat la tipærit.
 Eu, cum voi fi prezentat scrisorile lui Hindenburg3, plec la Paris 
pentru a cumpæra mobilele øi supraveghea tipæritul. Voi sta cele 7–8 zile 
necesare pânæ la „bunul de imprimat“ apoi voi trece la Berna pentru a°mi 
lua familia øi bagajele. Dacæ ai ceva de comunicat, te rog telegrafiazæ°mi 
la Berlin. 
 Eu cred cæ marfli–miercuri sæ fii la Paris. Aø fi fericit sæ te mai gæsesc 
acolo øi sæ te felicit pentru toate succesele tale. Din câte væd prin ziare ai 
fæcut enormæ treabæ. Sæ træieøti!
 Te îmbræfliøez cu toatæ dragostea

(ss) N.P. Comnen 

Scrisoare, Berna, 8 februarie 1928, Nicolae Petrescu°Comnen, trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al României la Berlin, cætre Nicolae Titulescu, ministru 
al Afacerilor Stræine al României – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, 
Fond Nicolae Titulescu, Box XIV:16.
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NOTE

1 Formæ a verbului în unele limbi clasice.
2 Marcel Sibert (1884–1957). Jurist francez. Profesor la Facultatea de Drept din Lille. 

Preøedinte al Comitetului francez pentru Relaflii Internaflionale. Unul dintre fondatorii øi 
conducætorii Institutului de Înalte Studii Internaflionale de la Paris. Director al „Revistei Generale 
de Drept Internaflional Public“. Consilier juridic al guvernului român (1930). 

3 Paul von Hindenburg (1847–1934). Feldmareøal, om politic øi de stat german. Preøedinte 
al Germaniei (12 mai 1925–2 august 1934). A favorizat ascensiunea la putere a naflional°socialiøtilor, 
numindu°l pe Hitler cancelar, la 30 ianuarie 1933.

Ion Petrovici

„Pedestrimea nu°l poate ajunge, oricât ar voi sæ goneascæ“

În noaptea de luni spre marfli din sæptæmâna aceasta a încetat din 
viaflæ, în stræinætate, colegul nostru Nicolae Titulescu.

Este adeværat cæ acela care ne pæræseøte astæzi n°a activat prea mult 
în sânul Institufliei noastre øi greu se va gæsi în aceastæ incintæ un loc care 
sæ°l evoce, un scaun væduvit prin dispariflia sa. Cu toate acestea, nu rare au 
fost mærturiile sale de recunoøtinflæ pentru forul care l°a ales, la scurt 
interval, membru de onoare øi membru activ, mærturii care au culminat nu 
de mult, printr°un semn menit sæ arate dorinfla lui Nicolae Titulescu de a 
ræmâne ataøat de instituflia noastræ, într°o formæ care îl va împleti de°a 
pururi øi dupæ încetarea fiinflærii sale pæmânteøti.1

Însæ doliul Academiei Române nu se mæsoaræ cu asemenea consi
deraflii de balanflæ contabiliceascæ.

Academia este, mai înainte de orice, un loc de consacrare a valorilor 
naflionale, iar Nicolae Titulescu a fost, desigur, o valoare excepflionalæ. 
Oricine a avut prilejul sæ°l apropie a ræmas vræjit de ceea ce ar putea sæ se 
numeascæ o autenticæ strælucire intelectualæ. O vitezæ uluitoare a procesului 
cugetærii, o aptitudine de°a prinde îndatæ relafliile ideilor cu tot ce°ar putea 
sæ øadæ în legæturæ cu ele, o promptitudine neasemænatæ a replicii care se 
fæcea cu perfecflia unui lucru îndelung pregætit, un dar torenflial de expresie, 
care totuøi gæsea termenul cel mai propriu – fie în formæ jucæuøæ, fie în 
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formæ lapidaræ – un glas de fanfaræ care stræbætea departe øi dædea cadenfla 
pasului acelora din apropiere.

Aceastæ strælucire s°a manifestat de°a capul în forma clasei sale, nu 
în felul premianflilor întâi, disputafli øi contestafli de alfli colegi, ci cu deplina 
recunoaøtere a tuturor, cæci între dânsul øi coloana celorlalfli era distanfla 
unui cælærefl pe care pedestrimea nu°l poate ajunge, oricât ar voi sæ goneascæ. 
Aceastæ strælucire s°a menflinut øi dezvoltat vertiginos cu vârsta, uimind 
deopotrivæ toate categoriile de profesori, autohtoni øi stræini, inclusiv 
somitæflile juridice care i°au dat diploma de doctor, cu elogii supreme, la 
Facultatea de Drept din Paris. Cariera sa în flaræ a særit toate etapele, ajun
gând dintr°o datæ pe planul întâi al baroului øi pe acela al politicii, unde 
într°o vreme de selecflie mai aspræ, când nu se fæcea loc tinerilor decât cu 
zgârcenie, iar aceøtia nu dædeau brânci generafliilor dinaintea lor, Titulescu 
øi°a cucerit færæ zæbavæ un loc de prim rang, fiind introdus în guvernul 
naflional din 1917, ca ministru de Finanfle, la vârsta de 34 de ani.

Elementul sæu a fost viafla de acfliune, viafla militantæ, nu pasiunea 
elaborærii øtiinflifice, deøi posibilitæflile sale creatoare se manifestaseræ frumos 
în domeniul acesta, cu prilejul tezei sale de doctorat.

O precisæ conøtiinflæ a forflelor sale excepflionale, necontenit verificate 
în comparaflie cu alflii, la care s°a adæugat poate o plæcere neogoitæ de 
exhibifliune, l°au fæcut sæ doreascæ o scenæ cât mai vastæ de manifestare, 
care nu puteau sæ fie nici zidurile unei camere de lucru, nici estrada unei 
catedre universitare – pe care a dobândit°o de altfel færæ efort – øi dacæ 
se poate nici scena restrânsæ a unei flæri mici, oricât ar fi fost aceasta de 
legatæ de inima lui de bun patriot. Împrejurærile, dupæ Ræzboiul de între
gire naflionalæ, i°au pus la dispoziflie o arenæ incomparabil mai vastæ: aceea 
a reuniunilor internaflionale, care deveniseræ continui, permanente, în 
strædu infla colectivæ a flærilor, mari øi mici, de a organiza continentul aøa 
de zdruncinat de pârjolul abia trecut, pentru a°l pæzi în viitor de°o catastro
fæ similaræ.

Pe aceastæ arenæ ræsunætoare, unde se întruneau, cu gânduri gene
roase øi aøteptæri optimiste, fruntaøi ai mai tuturor popoarelor, Titulescu, 
ca delegat al flærii sale, a atins momente de adeværatæ glorie internaflionalæ.
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Talentul lui de a pætrunde chestiile øi a le gæsi formula cea mai 
strælucitoare l°au fæcut sæ domine adunærile, sæ fie adesea prima violinæ a 
orchestrei internaflionale, ba uneori chiar øef de orchestræ, priceput øi 
prestigios.

Am avut ocazia sæ°l væd la Geneva, unde în douæ rânduri Societatea 
Nafliunilor l°a ales preøedinte. Mi°au ræmas vii în aducerea aminte cuvântul 
sæu precis în situafliile cele mai încurcate, elocvenfla lui ascultatæ øi aøteptatæ 
cu emoflie – ca producerea unui mare solist – øi mai ales tonul sæu mândru 
ca între absolut egali.

Desigur, realitatea a dezminflit multe din calculele acestui om, 
impregnate de spiritul genevez øi îfli vine sæ zici cæ elanul speranflelor sale 
generoase în iminenta înfræflire a popoarelor n°a fost îndeajuns de flinut în 
echilibru de sacrul egoism naflional, pe care totuøi el era încredinflat cæ°l 
serveøte în permanenflæ øi cu toatæ pasiunea necesaræ. Aceste lucruri – asupra 
cærora istoria nepærtinitoare se va pronunfla complet mai târziu – nu ne pot 
face sæ uitæm strælucirea cu care am fost reprezentafli neîntrerupt în aceste 
dezbateri øi dispute internaflionale, unde adeseori am câøtigat cupa învin
gætorului, asupra altor neamuri, cu prestigiu mai îndætinat, øi cæ aceastæ 
strælucire se integreazæ la capitolul trecutului nostru apropiat, valorificân
du°se chiar indiferent de rezultate, aøa cum øi la alte neamuri eroi norocoøi, 
fie dintr°un propriu avânt nestæpânit, sunt totuøi integrafli în istorie, pentru 
nimbul de raze, care au reværsat luminæ øi asupra patriei lor.

De altfel, poate un viitor mai îndepærtat va vedea în Nicolae 
Titulescu mai puflin stâlpul unei clædiri præbuøite, cât precursorul unei 
instituflii care va trebui sæ vie. Cæ opera de la Geneva a fost prematuræ øi 
nædejdile acelora care au crezut într°însa au trebuit sæ se risipeascæ, aceasta 
este evident. Ceea ce a încercat færæ succes Geneva ræmâne oricum, pe baze 
ceva mai chibzuite, un flel de viitor.

O maximæ a înflelepciunii antice ne înøtiinfleazæ cæ nu trebuie sæ zici 
de nimeni cæ a fost fericit, mai înainte de°a muri. Viefli îndelung ræsfæflate 
de soartæ pot sæ sfârøeascæ totuøi cu suferinfle øi nenorociri. Nu se poate 
spune despre Titulescu cæ n°a fost ræsfæflat al norocului øi al oamenilor, în 
cea mai largæ parte a vieflii sale – însæ totuøi finalul fiinflærii sale a fost 
umbrit de decepflii, iar ochii i s°au închis pe o imagine cumplitæ: icoana 
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flærii sale mutilatæ de hotare, cu care sufletul nostru nu se va împæca nicio
datæ. Ziua dreptæflii naflionale, pentru a cærei pipæire nu existæ nimeni, 
oricât de împoværat de viaflæ, sæ nu mai cearæ zile de træit – ziua aceea nu va 
mai luci øi în ochii lui N. Titulescu.

Cu adânc respect pentru aceastæ durere supremæ øi pentru tot ce el 
a procurat ca recunoaøtere øi faimæ, în bætælie deschisæ, virtualitæflilor 
spirituale ale neamului românesc, sæ°i întoværæøim o clipæ umbra, pe 
drumul færæ întoarcere, cufundându°ne într°un minut de pioasæ tæcere.2

I. Petrovici, Cuvântare rostitæ de…, vicepreøedinte al Academiei Române, în 
incinta Academiei Române, 21 martie 1941, transmisæ generalului Ion Antonescu 
prin scrisoarea lui C. Rædulescu°Motru, preøedintele Academiei Române, 22 martie 
1941 – ANIC, Fond Preøedinflia Consiliului de Miniøtri, nr. 1 154, 22 martie 
1941.

NOTE

1 Pentru cunoaøterea relafliilor lui Nicolae Titulescu cu Academia Românæ, vezi urmætoarele: 
Petre Popescu°Gogan, Trei decenii de la moartea lui Nicolae Titulescu – mærturii inedite, în 
„Lumea“, an IX, nr. 12 (386), 18 martie 1971, pp. 22–23; Alexandru Dobre, Nicolae Titulescu 
la Academia Românæ, în „Memoriile Secfliei de øtiinfle istorice a Academiei Republicii Socialiste 
Române“, seria IV, tom VII, 1982, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureøti, 
1984, pp. 143–155; Idem, Nicolae Titulescu la Academia Românæ, în „Magazin Istoric“, an XIX, 
nr. 3 (216), martie 1985, pp. 33–35; Idem, Precizæri bibliografice. Testamentele – mistic øi de 
conøtiinflæ – ale lui Nicolae Titulescu. Cinci scrisori inedite (text stabilit, note øi comentarii de…), în 
„Revista de Etnografie øi Folclor“, tom 38, nr. 1–2, 1993, pp. 129–134. Documentele edite øi 
cele inedite permit cunoaøterea donafliilor succesive de cærfli preflioase øi a testamentului prin care 
se atribuie Academiei Române la moarte o mare parte din averea sa (teren øi „Casa de la flaræ“, 
cunoscutæ øi sub numele de „Castelul“). 

2 În ciuda cererilor Academiei Române de inserare a acestui elogiu în paginile publicafliilor 
vremii, cenzura militaræ a respins categoric aceastæ solicitare. Faflæ de aceastæ situaflie, la 22 martie 
1941, preøedintele Academiei Române, Constantin Rædulescu°Motru a adresat o scrisoare 
generalului Ion Antonescu, anexând øi textul discursului pronunflat numai cu o zi înainte de Ion 
Petrovici. „În øedinfla Academiei Române de ieri, 21 martie a.c., conform uzanflelor øi datoriei 
Academiei – scria Constantin Rædulescu°Motru – s°a rostit un panegiric pentru de curând 
dispærutul Nicolae Titulescu, fost membru activ al institufliei noastre. // Sarcina acestui discurs a 
fost încredinflatæ domnului Ion Petrovici, vicepreøedinte al Academiei Române, care a prezidat 
øedinfla înlocuind pe preøedintele reflinut acasæ, de mai multe zile, pentru motive de boalæ. // 
Cum acest discurs de strictæ flinutæ academicæ, deøi a fost distribuit ziarelor, nu a apærut nicæieri, 
tæiat probabil de cenzuræ, pentru motive al cæror sens ne scapæ, am socotit util, faflæ de posibilitæflile 
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de transmitere eronatæ, pricinuitæ chiar cu nevinovæflie de fantezia acelora care relateazæ […] sæ vi 
se înainteze o copie autenticæ a discursului în chestiune.“ – ANIC, Fond Preøedinflia Consiliului 
de Miniøtri, dosar nr. 1 154. Demersul lui C. Rædulescu°Motru pe lângæ generalul Ion Antonescu 
a ræmas infructuos. La 24 martie 1941, acesta din urmæ pune urmætoarea rezoluflie pe scrisoarea 
preøedintelui Academiei Române: „Nu este oportun politiceøte sæ se facæ elogiul politic al omului 
care a strælucit cu inteligenfla sa, care a încercat sæ facæ flærii multe servicii, dar care are nevoie de 
transportarea în timp pentru a fi judecatæ la justa ei valoare. // Se poate face însæ o recenzie 
cuvântærii flinutæ numai în ceea ce priveøte calitæflile strælucite naturale ale dispærutului øi activitæflii 
sale profesorale øi literare sau øtiinflifice“ – cf. Mareøalul Ion Antonescu, Secretele guvernærii. 
Rezoluflii ale Conducætorului Statului (septembrie 1940–august 1944) (cuvânt înainte, selecflie, 
note øi indice de Vasile Arimia øi Ion Ardeleanu), Editura „Românul“, Bucureøti, 1992, p. 62. La 
15 mai 1941, cu relativ puflin timp înainte de intrarea României în cel de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, în ciuda acestei rezoluflii, Alexandru Lapedatu, figuræ proeminentæ a Academiei 
Române, repeta elogiul fæcut lui Nicolae Titulescu, subliniind tocmai valoarea operei sale politice 
– apud Alexandru Dobre, Nicolae Titulescu la Academia Românæ, în „Magazin Istoric“, an XIX, 
nr. 3 (216), martie 1985, p. 35. Pentru atitudinea Academiei Române la moartea lui Nicolae 
Titulescu, 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, pp. 338–343.

Michel Pober

„Azi, a fi inteligent împotriva tuturor este un act de credinflæ, 
o misiune eroicæ“

Dupæ ce a vizitat toate capitalele balcanice, dupæ ce a conferit cu 
d. Beneš la Košice, d. Titulescu a venit în Elveflia. Sæ profitæm de acest 
fapt ca, uitând actualitatea, sæ cæutæm a defini genul particular al acestui 
om politic.

Cine nu a væzut fotografia dlui Titulescu? Cine n°a fost surprins de 
aceastæ faflæ mongolicæ, în care numai gura sensibilæ øi ironicæ øi fruntea 
înaltæ øi largæ sunt cu adeværat europene? Deja prin aspectul sæu fizic, d. 
Titulescu atrage atenflia øi diferæ de marii politici internaflionali. Când îl 
vezi în culoarele Societæflii Nafliunilor, înconjurat de o mulflime de delegafli 
ai diferitelor flæri, ai sentimentul cæ te gæseøti în prezenfla unui om aparte.

Unii reprezintæ flærile lor. D. Titulescu reprezintæ mai presus de 
toate o atitudine a spiritului, o idee proprie lui. Øi când îl auzi vorbind, 
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când ræsunæ aceastæ voce claræ, netedæ øi incisivæ, începi sæ pricepi secretul 
acestui om atât de deosebit de cei care°l înconjoaræ.

Briand a fost oratorul cel mai emoflionant, cel mai patetic al adunærii 
geneveze. D. de Madariaga este vorbitorul (le causeur) cel mai strælucit al 
Societæflii Nafliunilor.

D. Titulescu este, printre acei care au ocupat tribuna sælii Refor
mafliunii sau a Palatului Electoral, oratorul cel mai inteligent. Pentru el, 
cuvântul este un instrument care°i permite sæ exprime o idee în mod clar 
øi distinct, sæ înlæture orice echivoc, sæ facæ lucrurile cele mai complexe 
perfect inteligibile. Øi nimeni nu poate rivaliza cu el în aceastæ artæ, grea 
între toate, cæci acest gen de elocvenflæ nu se poate dobândi; pentru a putea 
exprima ideile cu o astfel de claritate øi de eleganflæ, nu este suficient sæ ai 
darul elocufliunii uøoare, nici sæ posezi la perfecflie o limbæ stræinæ. Trebuie 
sæ ai idei clare øi distincte, calitate care este esenflial latinæ øi pe care nimeni 
nu o posedæ în acelaøi grad cu omul de stat român.

D. Titulescu este spiritul latin în stare puræ: øtiinfla lui este fæcutæ 
din observarea faptelor, din convorbirile lui cu cei care°l înconjoaræ, din 
înflelegerea intimæ a oamenilor øi a lucrurilor, dintr°un simfl ascuflit al 
realitæflii.

Intuiflia la d. Titulescu este fæcutæ din luminæ øi se exprimæ în linii 
de o preciziune arhitecturalæ.

Aceastæ inteligenflæ îøi gæseøte pretutindeni hrana. Un amic al dlui 
Titulescu ne spunea odatæ mirat: „Te duci cu el sæ vezi o expoziflie. Se 
opreøte în fafla unui tablou, îl examineazæ, cere câteva explicaflii. Ceea ce 
reuøeøte el sæ scoatæ pe urmæ este aproape de necrezut; noi ceilalfli ræmânem 
cu impresia cæ suntem orbi sau cæ am væzut altceva“. […].

Pretutindeni unde merge d. Titulescu, el doreøte sæ fie înconjurat 
de oameni cærora le vorbeøte, care îi vorbesc, færæ sæ îøi dea seama cæ°i dau 
materia brutæ care va fi modelatæ de acest spirit uimitor.

Fie cæ ai fi amicul sau adversarul politicii dlui Titulescu, nu pofli 
nega cæ el este o personalitate de mare anverguræ, o personalitate excep
flionalæ.

Chiar sarcina pe care o îndeplineøte în momentul de faflæ este de o 
importanflæ excepflionalæ; nimeni nu°l poate înlocui.
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Într°o epocæ de confuzie øi de incertitudine ca aceea de azi, unii 
predicæ întoarcerea la filosofia instinctului, alflii propun ca remediu creafliu
nea unei mistici noi. D. Titulescu ræmâne preotul credincios al unei zeifle 
care a prezidat la naøterea øi la dezvoltarea civilizafliei noastre øi ale cærei 
altare sunt astæzi pæræsite: inteligenfla.

În zilele de azi, a fi inteligent împotriva tuturor este un act de 
credinflæ, o misiune eroicæ.

Michel Pober, Un portret al dlui Titulescu, în „Le Moment“, 22 decembrie 1933; 
în „Universul“, 25 decembrie 1933.

Alain Poher

„Un mare prieten al flærii mele“

Nicolae Titulescu ræmâne unul din marii oameni ai anilor tinereflii 
mele, deoarece a marcat profund epoca sa atât ca ministru al Afacerilor 
Externe al României, în 1927 øi 1928 øi între 1932 øi 1936, cât øi ca delegat 
permanent al flærii sale, din 1920 pânæ în 1936, øi ca Preøedinte al celor 
de°a 11°a øi a 12°a Adunæri ale Societæflii Nafliunilor în 1931 øi 19321, deci 
doi ani consecutiv, fapt cu totul excepflional. În ziua în care, în cele din 
urmæ, a fost nevoit sæ se expatrieze ca urmare a ascensiunii la Bucureøti a 
forflelor de extremæ dreaptæ, Franfla a fost flara care l°a primit sæ træiascæ øi 
sæ moaræ, la 17 martie 1941, de unde semicentenarul pe care îl comemoræm 
în acest moment.

Intrat în viafla politicæ în 1912, el semneazæ în 1920, împreunæ cu 
prinflul Cantacuzino, Tratatul de la Trianon.

Nicolae Titulescu a fost un mare prieten al flærii mele øi mulfli din 
conducætorii din acele vremuri au fost prietenii sæi, printre care, cu 
deosebire Louis Barthou, un mare ministru al Afacerilor Externe. Nicolae 
Titulescu s°a numærat printre acei oameni politici care au salutat cu cea 
mai mare cælduræ inifliativa lansatæ de ministrul francez al Afacerilor 
Externe, Aristide Briand, vizând crearea unei uniuni politice europene. 
Întâmplarea a fæcut sæ°l cunoascæ pe Jean Monnet2, pe atunci secretar 
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general adjunct al Societæflii Nafliunilor, în vremea în care Titulescu însuøi 
era acolo Delegat permanent øi Preøedinte.

Când îi examinæm gândirea, cum este ea reflectatæ în discursurile, 
declarafliile øi acfliunile sale, ræmânem surprinøi de actualitatea ei, mai ales 
în perioada tulbure pe care o træim, cæci cæutarea pæcii a fost pentru el o 
preocupare permanentæ øi dominantæ, am putea spune, o obsesie.

Ca eminent jurist ce era, el øi°a consacrat substanfla eforturilor sale 
transformærii dreptului internaflional într°un drept al pæcii. Pentru a 
aprecia aceasta, nu putem decât sæ ne referim la ceea ce înseamnæ, la ora 
actualæ, în acest sens, rolul pe care dorim sæ°l joace ONU øi pe care, de 
altfel, a început sæ°l joace – ceea ce el a tradus într°o formulæ de mare 
expresivitate: „Pentru forfla dreptului, împotriva dreptului forflei“, rezultat 
pe care trebuie sæ ne stræduim sæ°l obflinem fæcând din pacea, prin 
diplomaflie, principiul major.

Sub auspiciile sale, s°au conturat douæ idei mai actuale ca oricând: 
„Ræzboiul de agresiune este o crimæ internaflionalæ“ øi „Oricine va voi sæ 
recurgæ la ræzboi ar trebui sæ øtie cæ se va ciocni de rezistenfla unitæ a tutu
ror celorlalfli“.

Alain Poher, „Un mare prieten al flærii mele“, în „Academica“, an I, nr. 5, 1991, 
p. 3.

NOTE

1 În 1930 øi 1931.
2 Jean Monnet (1888–1979). Economist øi om politic francez. Secretar general adjunct al 

Societæflii Nafliunilor (1919–1923). În perioada 1923–1928 a asigurat împrumuturile de 
stabilizare øi de reorganizare economicæ ale Poloniei øi României. La începutul celui de°al doilea 
ræzboi mondial, guvernele francez øi englez l°au numit preøedinte al Comitetului de coordonare 
a efortului de ræzboi aliat. Apærætor al ideii Europei unite, se aflæ la originea Declarafliei din 9 mai 
1950, care stæ la baza Comunitæflii europene a cærbunelui øi oflelului, mai cunoscut sub numele 
de Planul Schuman. 
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Mihail Polihroniade

„Gazeta noastræ a luptat de la întemeierea ei øi pânæ astæzi 
pentru schimbarea politicii dusæ de d. Titulescu faflæ de Roma 
mussolinianæ“

Sunt aproape douæ luni de când aceastæ rubricæ n°a mai apærut în 
coloanele „Bunei Vestiri“. Campania electoralæ øi apoi cælætoria în Italia 
m°au împiedicat sæ urmæresc zi la zi desfæøurarea politicii internaflionale. 
Astæzi reiau firul întrerupt, consacrând primul meu articol relafliilor dintre 
Italia fascistæ øi România, care nu°i prea departe de fægaøul adeværatei 
revoluflii naflionale.

Fireøte, nu°i unul din românii participanfli la pelerinajul în Italia 
care sæ nu se fi întors cutremurat pânæ°n adâncul sufletului de paradisul 
italian, de minunea fascistæ, de cældura øi entuziasmul primirii.

Dar rândurile de faflæ nu se inspiræ din aceste sentimente, ci dintr°o 
rece øi seacæ disecare a realitæflilor.

Gazeta noastræ a luptat de la întemeierea ei øi pânæ astæzi pentru 
schimbarea politicii dusæ de d. Titulescu faflæ de Roma mussolinianæ.

În oarecare mæsuræ, dupæ debarcarea dlui Titulescu, mediocrul, dar 
plinul de bun simfl Victor Antonescu a inifliat o politicæ de apropiere faflæ 
de Italia. Politicæ prudentæ, timidæ, cu multe ezitæri øi reticenfle, dar care 
totuøi a dat roade.

Guvernul Goga – printre nenumæratele greøeli de orientare øi de 
tacticæ comise pânæ acum în materie de politicæ externæ – are totuøi meritul, 
ce se cuvine a fi relevat, cæ a dus mai departe apropierea faflæ de Roma.

Noi am spus°o în repetate rânduri: Italia nu sprijinæ revizionismul 
maghiar decât fiindcæ România duce o politicæ de continuæ provocare øi 
agresivitate faflæ de Roma. Când aceastæ nenorocitæ tendinflæ a luat sfârøit, 
Roma a revenit la o atitudine fireascæ, flinând seama nu numai de afinitæflile 
de rasæ øi de civilizaflie, ci øi de faptul cæ România are øi o importanflæ 
militaræ de douæ ori mai mare ca Ungaria øi una economicæ de patru ori 
mai mare.
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Rezultatul s°a væzut øi la ultima reuniune austro°maghiaro°italianæ.
 Budapesta a fost invitatæ elegant, dar ferm, sæ se înfleleagæ cu Bucureøtiul.

Bineînfleles, în ceea ce ne priveøte, cred cæ n°avem niciun interes sæ 
ne înflelegem cu Budapesta. Asta nu înseamnæ însæ o piedicæ în politica 
noastræ de apropiere faflæ de Roma. Aci se va vedea inteligenfla øi abilitatea 
diplomafliei noastre. Noi trebuie sæ scoatem complet Ungaria din jocul 
italian. Øi dacæ øtim ce vrem, øi dacæ øtim sæ vrem, putem sæ realizæm acest 
tur de forflæ diplomatic.

Dar pentru asta sunt necesare douæ lucruri: în primul rând, sæ 
pæræsim politica jumætæflilor de mæsuri. Sæ nu credem cæ fiind în toate 
luntrile – øi la Praga, øi la Geneva, øi la Roma – înøelæm pe cineva.

Abilitæflile avocæfleøti sunt ridicole øi la sala „Arta“ øi în politica 
internaflionalæ.

În al doilea rând, postul de ministru la Roma trebuie neîntârziat 
completat. O personalitate de mare prestigiu øi de mare autoritate trebuie 
sæ reprezinte în aceste clipe hotærâtoare România la Roma.

Italia are aci un agent diplomatic de prima mânæ – abil, tenace, 
energic – pe d. Ugo Sola, iar noi avem la Roma un biet om cumsecade1, 
dar øters øi… însærcinat cu afaceri.

Sæ nædæjduim cæ, în scurtæ vreme, aceste situaflii anormale vor lua 
sfârøit øi cæ raporturile dintre Italia øi România vor deveni din ce în ce mai 
prieteneøti, mai trainice, mai încrezætoare.

Mihail Polihroniade, România øi Italia, în „Buna Vestire“, 16 ianuarie 1938; 
AMAE, Fond 71, 1920–1944. România. Presæ. 1938, vol. 434, f. 12.

NOTE

1 Noti Constantinide (?).
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Nikolaos Sokrates Politis

„Amintirea colaborærii dumneavoastræ ce mi°a fost atât de 
agreabilæ“

N. Politis
Ministru al Greciei
17, rue Auguste Vacquerie

[Paris], 5.10.[19]24

 Væ mulflumesc, dragul meu prieten, pentru amabilitatea de a°mi 
trimite interesantul dumneavoastræ volum despre Reforma agraræ în 
România. 
 Plec pæræsind Parisul cu amintirea colaborærii dumneavoastræ ce 
mi°a fost atât de agreabilæ. Væ urez o restabilire rapidæ øi completæ øi væ rog 
sæ depunefli la picioarele doamnei Titulescu omagiul meu de simpatie øi 
respect øi sæ primifli asigurarea devotamentului meu cordial.

(ss) Politis

Carte de vizitæ (fr.), [Paris], 5 octombrie 1924, expediatæ de Nikolaos Politis, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Greciei la Paris, lui 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:18.
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Nikolaos Sokrates Politis

„Triumfala dumneavoastræ alegere din aceastæ dimineaflæ“

Hôtel Beau°Rivage

Geneva, 10 septembrie 1930

 Dragul meu prieten,
 Nu mai pot aøtepta clipa pe care o visez cât mai aproape, în care 
doctorul îmi va permite sæ ies, pentru a væ mærturisi întreaga bucurie 
pricinuitæ inimii mele de prieten triumfala dumneavoastræ alegere din 
aceastæ dimineaflæ øi adâncul regret de a nu fi putut asista. 
 Îi doresc Adunærii ca, sub preøedinflia dumneavoastræ, sæ facæ treabæ 
bunæ, iar fotoliul dumneavoastræ sæ fie, în Bâtiment Electoral, la adæpost 
de curenflii de aer.
 Cu multæ afecfliune

(ss) Politis

Pe plic:
Personal
E.S. Domnul N. Titulescu
Preøedinte al celei de a XI°a Adunæri a Societæflii Nafliunilor
Hôtel des Bergues
În oraø

Scrisoare (fr.), Geneva, 10 septembrie 1930, Nikolaos Sokrates Politis, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Greciei la Paris, 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. 338, p. 1 027.
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Nikolaos Politis

„Îndemânare supremæ în ducerea tratativelor“

Ah, Titulescu ar fi gæsit o soluflie acceptabilæ… în aceastæ afacere 
etiopianæ… etc. etc. Ce om extraordinar øi ce îndemânare supremæ în 
ducerea tratativelor! Învingea totdeauna […] în asemenea mæsuræ încât se 
putea crede uneori cæ îi plæcea ca situafliile sæ se încurce pentru a avea 
plæcerea sæ le rezolve.

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

Alfred Poninski

„A petrecut întreaga noapte la Legaflia sovieticæ“

Deoarece în timpul ultimei sale øederi scurte în România, ministrul 
Titulescu a vizitat în douæ rânduri pe mareøal øi, færæ îndoialæ, a cæutat sæ°l 
inspire în problemele ce ne intereseazæ direct, reînnoirea contactului cu 
el s°a constatat a fi indicatæ øi a fost prevæzutæ din partea dl ministru 
Arciszewski […] Am arætat1 øi manifestærile cu totul exagerate de intimitate 
personalæ între ministrul Afacerilor Externe øi ministrul plenipotenfliar 
Ostrovski, care au avut loc dupæ congresul monarhic din Bucureøti, precum 
øi faptul, comentat aici ca scandal, cæ d. Titulescu, înainte de plecarea sa la 
Montreux,2 a petrecut întreaga noapte la Legaflia sovieticæ øi de acolo a 
plecat direct la tren.

Raport (pol.), Bucureøti, [iunie 1936], Alfred Poninski cætre Jan Szembek, în 
Diariusz i teki Jana Szembeka, vol. 2, pp. 13–14.
NOTE

1 Alfred Poninski face referiri la întrevederea sa cu mareøalul Alexandru Averescu din 23 iunie 
1936.

2 Este vorba de plecarea lui Nicolae Titulescu la Conferinfla de la Montreux (22 iunie–20 iulie 
1936) privind strâmtorile Mærii Negre, care s°a încheiat cu o nouæ Convenflie.
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Ionel Pop

„Clara lui previziune politicæ“

S°au împlinit 20 de ani de când s°a încheiat viafla lui Nicolae 
Titulescu. Douæzeci de ani scurøi, în care s°au îngræmædit suferinfle ale 
omenirii, fræmântæri politice øi sociale færæ pereche în istorie, au cæzut 
cætuøe øi sisteme de orânduire øi de viaflæ vechi, parcæ s°a schimbat înfæfliøarea 
lumii. Douæzeci de ani prea scurfli øi prea învolburafli ca sæ se poatæ desena 
în perspectivæ istoricæ figura unei personalitæfli ca aceea a lui Nicolae 
Titulescu. Totuøi, chiar øi în goana evenimentelor, suntem datori øi e bine 
sæ ne oprim mæcar într°o clipæ de omagiu în amintirea figurilor mari ale 
istoriei noastre, care, mânafli de dragostea de patrie, øi°au pus în slujba ei 
viafla. Øi între aceøtia, færæ îndoialæ, îl gæsim øi pe Nicolae Titulescu.

Ca ministru de Finanfle øi de Externe, ca reprezentant al flærii la Liga 
Nafliunilor, ministru plenipotenfliar la Londra, ca profesor universitar, 
pretutindeni, activitatea lui a fost luminatæ de un talent rar întâlnit, de 
puterea oratoriei lui, de grija pentru binele flærii øi, în aceeaøi vreme, de o 
viziune claræ, realistæ øi cuprinzætoare a mersului evenimentelor inter
naflionale. Într°un scurt cuvânt de omagiu nu se pot cuprinde decât câteva 
momente din activitatea lui.

Trecând peste prejudecæflile øi neîncrederea cu care era pe atunci 
din multe pærfli privitæ statornicia øi intenfliile de pace ale Uniunii Sovietice, 
încæ tânæræ, øi recunoscând permanentul interes vital al flærii noastre de a 
avea cele mai strânse legæturi de prietenie cu marea øi puternica ei vecinæ, 
Titulescu a fost unul dintre inifliatorii øi realizatorii legæturilor diploma
tice dintre România øi URSS. O prietenie intimæ între cele douæ flæri a fost 
firul permanent conducætor al gândirii lui politice, ca o garanflie a inde
pendenflei flærii.

Dupæ Primul Ræzboi Mondial, într°o scurtæ perioadæ, lumea s°a 
legænat în iluzia democratizærii øi a demilitarizærii Germaniei învinse. 
Curând însæ s°a ivit øi a prins forme øi putere spectrul hitlerismului, nu 
numai îmbræfliøând vechile tendinfle de expansiune spre est øi de dominaflie 
asupra altor popoare, care au dus la Primul Ræzboi Mondial, dar ridicându°le 
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la rangul de dogmæ politicæ a Germaniei øi susflinându°le prin forfla brutalæ 
a unui militarism nou næscut.

Titulescu a fost unul dintre puflinii oameni politici de pe arena 
internaflionalæ care a recunoscut, din germenul ei, primejdia pe care o 
reprezintæ hitlerismul, nu numai pentru statele mici, asupra cærora se 
îndreptau privirile ræpitoare al purtætorului zvasticii, ci øi pentru pacea øi 
liniøtea întregii lumi, istovitæ de un ræzboi lung øi crâncen. Activitatea 
diplomaticæ, prodigios de intensæ pe care a desfæøurat°o Titulescu pânæ în 
1936, e dominatæ de stræduinflele lui, adeseori izbucnind în accente tari, de 
a trezi conøtiinflele în fafla primejdiei, de a pune de cu vreme zægaz præpædului 
pe care îl prevedea. Este printre cei dintâi care salutæ øi apoi susfline cu tærie 
inifliativa Uniunii Sovietice de a da o definiflie claræ agresorului øi agresiunii, 
øi el semneazæ la 3 iulie 1933, la Londra, în numele României, convenflia 
internaflionalæ încheiatæ, cæreia el îi dæ o importanflæ mai mare decât oricærui 
pact de neagresiune. Dar în acelaøi an, Hitler ajunge la putere în Germania 
fræmântatæ de el în idei revanøarde, de cotropire, de dominaflie a altor flæri. 
Învrâstându°øi paroxismul cuvântærilor lui ræzboinice cu dulcegi asiguræri 
de pace, Hitler, care îøi asociase fascismul italian, dæ lovituræ dupæ lovituræ. 
Ocupæ Renania, apoi Austria, mutileazæ Cehoslovacia, îøi înfige tentaculele 
în trupul altor flæri, organizând øi diriguind formafliuni menite sæ°i fie 
unelte pentru noi stæpâniri.

În aceastæ epocæ a naøterii øi a creøterii nazismului se situeazæ 
activitatea tragicæ a lui Titulescu. În clara lui previziune politicæ se desfæøura 
filmul celui de°al doilea cataclism mondial, øi mai groaznic, øi împreunat 
cu øi mai multe jertfe. Cuvintele de pace erau pe buzele tuturor popoarelor 
istovite, în vreme ce puterea nazismului øi a fascismului creøtea, în vreme 
ce flaræ dupæ flaræ cædea pradæ agresiunii pe faflæ sau subminærii lente. 
Principalele puteri din Europa de vest se legænau în iluzii øi, într°o miopie 
azi greu de înfleles, fæceau concesii dupæ concesii, se læsau umilite pânæ la 
München øi nu voiau sæ audæ necontenitele avertismente øi argumente ale 
puflinilor clarvæzætori, în fruntea cærora, neobosit, era Nicolae Titulescu. 
Prin fermitate, ræul trebuia gâtuit de la început – øi occidentalii nu aveau 
energia sæ o facæ. Pânæ la sfârøit, a trebuit operaflia grea a altui ræzboi.



94

Tragic øi ruøinos a fost frântæ activitatea lui Titulescu în august 
1936, când cercurile reacflionare din flaræ øi din afaræ l°au îndepærtat de la 
Ministerul de Externe.

S°a stins la Cannes, la 17 martie 1941. Desigur, prea îndurerat, 
væzându°øi flara ciuntitæ de Dictatul de la Viena, præbuøitæ pe povârniøul 
dezastruos de pe care n°a fost în stare sæ o opreascæ. Øi nu i°a fost dat sæ 
ajungæ ziua luminærii cerului, ziua de 23 August 1944.

În aniversarea tristæ, românii de pretutindeni îi aduc omagiu øi 
recunoøtinflæ.

Ionel Pop, În amintirea lui Nicolae Titulescu, în „Glasul Patriei“, an VI, nr. 11 
(193), 10 aprilie 1961.

Ion Apostol Popescu

„A purtat organic, adânc în inima sa, destinul Europei“

Este greu, mai greu ca oricând, sæ faci portretul lui Nicolae Titulescu. 
Un uriaø, o flacæræ necuprins de înaltæ, aøa a fost Nicolae Titulescu. De 
amintirea lui sunt pline astæzi Europa øi America.

Acest fiu al neamului nostru a fost de la început un propagator al 
unei orânduiri a umanitæflii, iar perspectivele politice pe care el le°a deschis 
Europei vor fi mâine de cea mai fierbinte actualitate. În nemuritoarea 
coloanæ a universalilor, el ocupæ un loc de nestins prestigiu. Un apologet 
neîntrecut al drepturilor omului, al drepturilor popoarelor øi în acelaøi 
timp luptætorul genial pentru o omenire mai bunæ, mai plinæ de azurul 
fræflietæflii, aøa a fost Nicolae Titulescu.

Europenismul øi°a gæsit în acest ilustru bærbat una dintre autenticele 
expresii. Nu vedefli oare în planurile lui politice o sintezæ de veritabil 
umanism, o profundæ identificare cu cele mai specifice meridiane ale 
sufletului european øi în acelaøi timp desluøirea cea mai fecundæ a rostului 
actual al continentului nostru? Prin Nicolae Titulescu se desævârøea politi
ceøte însæ Europa. Øi în acelaøi timp era purtætorul de cuvânt al democrafliei 
de pretutindeni.
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Situaflia politicæ unicæ a lui Nicolae Titulescu constæ tocmai în 
faptul cæ a fost nu numai un cunoscætor al rosturilor europene, ci mai întâi 
de toate a purtat organic, adânc în inima sa, destinul Europei. În logica 
formidabilæ a acfliunilor sale politice, în discursurile øi în scrisul sæu, simfli 
fæptura întreagæ a Europei. Despre Nicolae Titulescu pofli întotdeauna sæ 
afirmi cu mândrie cæ a fost „mâna în lume a lui Dumnezeu“, ca sæ folosesc 
expresia cu care gânditorul Keyserling îi caracteriza pe marii europeni. Cât 
de fericitæ ar fi fost omenirea dacæ se conducea dupæ preconizærile acestui 
om politic! Ideea frontierelor spirituale, susflinutæ de el, reprezintæ una 
dintre formulele salvatoare ale Europei. Câte complicaflii nu ar fi fost 
înlæturate, dacæ se flinea seama de indicafliile politice ale acestei ilustre 
personalitæfli! Astæzi atâtea glasuri aderæ la formula frontierelor spirituale 
dintre popoare. Este soluflia prin care Europa ar putea pæøi spre o realæ 
consolidare a ei. Nu o omenire strivitæ în cæmæøi de forflæ, nu o omenire 
care n°are dreptul nici sæ°øi scrie paginile prezentului ei, nu o omenire 
îndepærtatæ de la sacrele embleme ale libertæflii, egalitæflii øi fraternitæflii, ci 
una mândræ øi fericitæ a preconizat acesta, acolo, la Geneva, øi peste tot. Un 
pioner al pæcii a fost Nicolae Titulescu. Desigur, uriaøa lui personalitate 
era croitæ pentru alte vremuri, dar apariflia i°a fost negræit de binecuvântatæ 
øi atunci când a existat. I°a arætat mai devreme lumii cum poate ieøi din 
crudele alternative ale contemporaneitæflii. El i°a indicat Europei de mâine 
un adeværat echilibru moral øi politic.

Apostol inegalat al valorilor democrafliei, pacifist de primul rang, 
edificator al unei umanitæfli noi, vizionar sublim, iatæ cum va ræmâne 
Nicolae Titulescu înscris în paginile istoriei.

El a fæptuit, de asemenea, pentru neamul nostru, cât nu se putea 
mai mult. Prin Nicolae Titulescu neamul nostru a intrat mult în univer
salitate, verificându°se încæ o datæ imensul potenflial al sufletului românesc. 
Neamul românesc øi°a câøtigat prin el o faimæ, care a umplut presa 
mondialæ, cât øi înaltele aøezæminte de culturæ øi politice ale pæmântului. 
De numele lui Nicolae Titulescu a ræsunat de atâtea ori lumea. Prin el am 
dovedit ca popor o categoricæ maturitate, prin el ne°am ridicat în væzul 
tuturor øi ne°am câøtigat un prestigiu care niciodatæ nu se va uita.

Temeiul cu care Nicolae Titulescu a apærat destinul poporului 
român va stærui veac de veac în amintirea noastræ. El niciodatæ nu a uitat 
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cæ este irumpere de suflet din sufletul acestui popor. Øi cât de mult a iubit 
acest popor! Lucrul acesta l°am auzit mærturisindu°l, într°o formæ, deosebit 
de impresionantæ, într°un sat din judeflul Olt, în care întâmplætor mæ aflam 
øi eu atunci.

Amintirea marelui bærbat ne copleøeøte astæzi. Cæci prin Nicolae 
Titulescu am câøtigat cât nici nu se poate bænui în fafla universalitæflii øi 
acest câøtig este astæzi deosebit de preflios.

Ion Apostol Popescu, Nicolae Titulescu, în „România Nouæ“, an XII, nr. 4, 
10 septembrie 1944.

Stelian Popescu

„Strælucitul succes pe urma cæruia fiecare român se simte ceva 
mai mare“

[Bucureøti, 9 mai 1929]
Titulescu 
Ministre de Roumanie 
Hotel Ritz
London

Te felicit pentru strælucitul succes1 pe urma cæruia fiecare român se 
simte ceva mai mare. Sæ træieøti! 

Stelian Popescu

Telegramæ, [Bucureøti, 9 mai 1929], Stelian Popescu, directorul ziarului „Uni
versul“, 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. 255, p. 886.
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NOTE
1 Conferinfla Dinamica pæcii, flinutæ la 6 mai 1929, la Berlin, în Reichstag, la invitaflia 

Comitetului pentru Înflelegere Internaflionalæ a Germaniei.

Stelian Popescu

„Interesele neamului o cer“

Din cauza særbætorii de ieri, criza a ræmas staflionaræ, cu toatæ 
nestæpânita poftæ de pertractare a guvernului virtual cæzut demult.

D. Titulescu ræmâne tare pe poziflia sa, în atmosfera din ce în ce 
mai defavorabilæ pe care majoritatea presei cautæ sæ i°o facæ – se va vedea 
mai curând decât se crede din ce cauzæ – iar d. Vaida, nemaiputându°øi 
sus fline punctul de vedere, nici raflional, nici sentimental, a ajuns la reînno
irea demisiei1, de astæ datæ irevocabilæ, væzând cæ nu gæseøte decât o prea 
slabæ susflinere øi în sânul guvernului øi chiar în acela al comitetului care de 
ieri înduræ febra acutæ a pertractærilor în atmosfera destul de rece a 
Caraimanului la Sinaia.

În punctul la care au ajuns lucrurile se poate vedea acum clar cæ era 
numai un pretext cazul Titulescu – foarte simplu prin el însuøi, dar com
plicat voit de d. Vaida spre a încerca o regrupare a partidului în jurul sæu.

Prost sfætuit, d. Vaida nu øi°a dat seama cæ jocul sæu va fi uøor 
dejucat de un om de talia Titulescu øi cæ mai mult decât oricând aventura 
guvernului Vaida, croit de øiretenia dlui Maniu, se va aræta lumii în toatæ 
goliciunea sa.

Cazul Titulescu n°a complicat nimic, dar chirurgul Titulescu a dat 
pe faflæ cancerul din gruparea flærænist°naflionalæ, ai cærei membri se mænâncæ 
øi se sapæ între ei cum nu s°a mai væzut în vreo altæ situaflie, din cauzæ cæ 
niciunul nu a fost destul de deøtept spre a aræta celorlalfli ce înseamnæ 
fiecare din ei, iar singurul ciment ce i°a unit vreodatæ, prada bugetului, 
astæzi nu mai existæ.

D. Mihalache, væzând cum corabia ia apæ, a demisionat øi el, iar 
partidul a pertractat în noaptea asta la Sinaia asupra gæsirii formei de 
prelungire a agoniei.
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Nu este exclus ca agonia sæ se mai prelungeascæ sub o altæ etichetæ, 
câteva zile sau poate øi o lunæ, dar ceea ce este sigur azi este cæ guvernul 
Vaida a fost øi a terminat tot aøa de lamentabil ca øi altædatæ, iar gruparea 
naflional°flærænistæ a intrat, spre binele acestui neam, în descompunerea de 
la care n°o va mai scæpa nimeni.

Cu voia sau færæ voia dlui Vaida, d. Titulescu va fi ministru de 
Externe, fiindcæ interesele neamului o cer, cæci în ceasul acesta numai un 
om de prestigiul øi talentul lui poate descurca o situaflie nenorocitæ creatæ 
prin nepriceperea unora, prin reaua credinflæ a altora øi prin uneltirile 
criminale ale duømanilor noøtri seculari.

Ceea ce se petrece azi va fi o lecflie pentru mulfli, în special pentru 
aceia care s°au læsat amægifli de demagogia unora sau de îndræzneala pe 
nimic justificatæ a altora, iar flara uøuratæ de coømarul flærænist se va deøtepta 
øi îøi va relua calea progresului întrerupt prin apariflia pe orizontul ei politic 
a unei adunæturi, cu nimic îndreptæflitæ sæ facæ ræul pe care l°a fæcut în toate 
direcfliunile øi de care se va resimfli toatæ generaflia de astæzi.

Stelian Popescu, Sfârøitul aventurii, în „Universul“, 19 octombrie 1932.

NOTE

1 Memoriu, Sinaia, 14 octombrie 1932, Alex. Vaida°Voevod cætre Carol al II°lea, la Sinaia – 
ANIC, Fond Casa Regalæ, Carol II, Cabinet Interne, dosar nr. 38, 1932; Pact de neagresiune cu 
URSS – 1932. Titulescu. Demisia mea; apud Alexandru Vaida°Voevod, Memorii, vol. II, prefaflæ, 
ediflie îngrijitæ, note øi comentarii de Alexandru Øerban, Editura Dacia, Cluj°Napoca, 1995, nota 
nr. 643, pp. 327–331; 234–263.

Stelian Popescu

„Se strecoaræ otrava unei campanii menitæ sæ facæ din acest om 
un mare vinovat“

Sunt zile când oricât ai fi de optimist nu se poate sæ nu recunoøti, 
mæcar pentru propria ta conøtiinflæ, cæ ne meritæm soarta pe care noi singuri 
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ne°o croim, prin uøurinfla cu care privim situafliile cele mai tragice prin 
care trecem.

Starea aceasta de deformare a unei judecæfli sænætoase s°a accentuat, 
de când la suprafafla vieflii noastre publice s°au strecurat elemente dema
gogice, ea constituie în ochii stræinului care ne priveøte øi ne judecæ chiar 
cu prietenie o caracteristicæ a poporului român.

Un ministru stræin care a stat mai multæ vreme în flara noastræ, fiind 
transferat în altæ parte, a fost întrebat la plecare sæ spuie cum ar caracteriza 
el poporul român øi ræspunsul a fost: „Un popor unde nimic nu este luat în 
serios øi unde simflul ræspunderii este prea puflin dezvoltat de la vlædicæ pânæ 
la opincæ“.

La judecata acestui om ne°a fæcut sæ ne gândim adânc desfæøurarea 
evenimentelor politice din ultimele zile øi mai ales atitudinea pe care presa 
noastræ o are pentru moment – cæci avem convingerea cæ în curând ea se 
va schimba la cea dintâi adiere de vânt contrar – faflæ de acest rar exemplar 
al rasei române øi idolul ei de câtva timp, d. Titulescu.

Suntem prieteni ai dlui Titulescu øi excepflionalele sale calitæfli nu o 
datæ ne°au fermecat, dar nu pânæ într°atât încât sæ ne pierdem capul øi de 
aceea, ori de câte ori a greøit, i°am spus°o în faflæ øi în public. Ba a fost un 
timp când cu faimoasa lege a impozitelor cedulare, noi singuri i°am flinut 
piept, øi în presæ øi în Cameræ. El nu uitæ nici astæzi sæ ne reproøeze, deøi 
credem øi azi, ca øi atunci, cæ a fost greøitæ concepflia sa în transformarea 
impozitelor noastre de care øi acum toate clasele de contribuabili se plâng.

Calitæflile excepflionale ale dlui Titulescu au fæcut ca el sæ fie repede 
înconjurat øi adulat de oamenii politici øi de presæ, iar succesele sale au fost 
în aøa fel trâmbiflate cæ el apærea întotdeauna ca un supraom.

Am pæstrat justa mæsuræ în toate aprecierile øi atitudinea noastræ a 
fost øi faflæ de el, ca øi faflæ de oricine, nepærtinitoare.

De câteva zile însæ, cu o perfidie færæ seamæ, în aceeaøi presæ – care 
pânæ acum nu gæsea termeni ditirambici mai extraordinari pentru marele 
român Titulescu – se strecoaræ otrava unei campanii menitæ sæ facæ din 
acest om un mare vinovat. Interese stræine, puse în acfliune de duømanii 
neamului nostru, ca øi interese de ordin politic øi intern, spre a fi satisfæcute, 
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îøi dau mâna imputând dlui Titulescu greøeli imaginare, spre a°øi ascunde 
astfel o perfidie destul de aparentæ.

D. Litvinov a vorbit zilele trecute øi, dupæ el, presa care îi servæ în 
flaræ de instrument, conøtient sau inconøtient, nu øtie cum sæ°øi deghizeze 
mai bine gândul, ca sæ strecoare, în conøtiinfla acelora care n°au mijlocul 
sæ se informeze bine pe altæ cale, otrava unei vinovæflii imaginare a dlui 
Titulescu øi astfel el sæ ispæøeascæ urmærile unei situaflii mai mult decât 
caraghioase.

Uøurinfla cu care se trece interesat sau dezinteresat de la o situaflie la 
alta ne umple sufletul de revoltæ øi gândindu°ne la judecata stræinului 
asupra noastræ ne face sæ cerem din toate puterile o læmurire cât mai grab
nicæ a situafliunii øi o sancfliune corespunzætoare pentru a fi începutul unei 
dezmeticiri øi unei refaceri în caracterizarea aøa de sângeros aplicatæ 
poporului român.

Nu cunoaøtem actele øi faptele exacte aøa cum s°au petrecut în ce 
priveøte pe d. Titulescu. Dar, dupæ cât îl cunoaøtem øi færæ sæ avem nevoie 
sæ°l linguøim, putem sæ afirmæm cæ socotindu°l un mare român nu ne 
îndoim de dreptatea atitudinii sale în chestiunile prezente.

Sæ se dea deci pe faflæ totuøi øi cât mai repede, fiindcæ opinia publicæ 
nu poate øi nu trebuie sæ fie indusæ în eroare. Øi dacæ din aceasta ar rezulta 
o vinæ pentru prietenul nostru Titulescu, nu vom ezita, ca øi altædatæ, de a 
o recunoaøte. De nu, sæ se înceteze cu intrigi øi insinuaflii, iar meschina 
politicæ internæ a unui partid în descompunere sæ se clarifice altfel decât 
aøa cum se încearcæ astæzi.

Stelian Popescu, Acfliune suspectæ, în „Universul“, 22 octombrie 1932.

Stelian Popescu

Demisiile dlui Titulescu

I°a venit rândul øi dlui Titulescu. Presa, care odatæ îl slævea, ar fi în 
stare sæ scoatæ øi zece ediflii pe zi, numai sæ°l vadæ demisionat. De ce?



101

Inconsolabilii diplomafli improvizafli, pe care d. Titulescu a trebuit 
dintr°un interes superior de stat sæ°i deplaseze de la conducerea treburilor 
noastre externe, nu contenesc a alimenta – cu resurse care speræm sæ fie pe 
isprævite – campania de neadeværuri împotriva sa, întâlnindu°se în aceastæ 
privinflæ cu o acfliune ale cærei origini stræine øi suspecte nu vor putea 
ræmâne multæ vreme nedescoperite.

Demisia lui Titulescu, fæfliø reclamatæ de ziarele din Moscova, este 
laitmotivul propagandei cu tâlc ce se face în flaræ, alimentatæ acum øi de 
prilejul aøa°zisului demers polonez la Bucureøti.

La ce anume s°a redus pânæ azi mediafliunea de care se tot vorbeøte. 
Vom aræta la timp cu toate precizærile necesare øi vom întreba atunci care 
este românul cu scaun la cap care ar fi putut sæ facæ altfel decât a fæcut d. 
Titulescu; care ar fi putut sæ iscæleascæ ceea ce i s°a cerut dlui Titulescu sæ 
iscæleascæ?

Ne mærginim deocamdatæ sæ situæm speranfla demisiei Titulescu în 
cadrul realitæflilor ale cæror linii fundamentale nu pot fi falsificate:

1. D. Titulescu a fost în dezacord cu d. Vaida pe chestia pactului de 
neagresiune cu Sovietele, nu în fond, ci în formæ;

2. D. Titulescu øi°a fixat public punctul sæu de vedere, arætând cæ 
este ireductibil în teza sa øi arætând cæ persistæ în ea chiar dacæ Polonia ar 
ratifica tratatul ei cu Sovietele, ratificare pe care chiar din informafliunile 
date de Soviete o socotea ca o certitudine;

3. D. Titulescu a mai adæugat, tot în mod public, cæ pe terenul 
dreptului øi pe cel al lealitæflii, Franfla e liberæ sæ semneze un pact cu Sovie
tele, færæ ca prin aceasta amiciflia franco°românæ sæ fie øtirbitæ. Dimpotrivæ, 
cei inifliafli øtiu cæ, în trecerea sa prin Paris, d. Titulescu, negociind cu d. 
Herriot, a ajuns la un acord desævârøit pe aceastæ chestiune;

4. D. Titulescu sosind la Sinaia øi°a menflinut punctul sæu de vedere, 
din care cauzæ s°a ajuns la criza de guvern øi de partid;

5. Criza de guvern s°a soluflionat prin pæræsirea de d. Vaida øi 
accesoriile sale a Ministerului de Externe øi a prezidenfliei de Consiliu, iar 
criza de partid s°a înlæturat prin acceptarea prezidenfliei de d. Maniu, øeful 
dlui Vaida, øi luarea Ministerului de Externe de cætre d. Titulescu1, al cærui 
punct de vedere în chestia Sovietelor a ræmas neschimbat;
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6. Un Consiliu de Miniøtri a ratificat ulterior, în unanimitate, 
punctul de vedere Titulescu.

Atunci de ce demisie astæzi?
Pentru cæ propaganda suspectæ a Moscovei vrea aceasta øi face din 

pretextul ratificærii Poloniei temeiul acestei demisii?
De când Moscova comandæ la noi în flaræ?
Dar prezenfla dlui Titulescu la Externe n°a putut fi realizatæ færæ a 

se fi contat øi cu ratificarea Poloniei øi chiar cu eventualul pact franco°sovietic, 
iar rostul dlui Titulescu în fruntea acelui minister este tocmai diriguirea 
destinelor noastre naflionale în ipoteza acestor douæ evenimente.

Acordul Maniu – Titulescu în aceastæ privinflæ este complet, împo
triva tuturor fantaziilor care se pun în circulaflie de cei interesafli.

Neamul nostru a avut momente øi mai dificile prin care a trecut, 
dar niciodatæ nu øi°a uitat ceea ce îi comandæ demnitatea øi interesul sæu.

De aceea, tendinfla unor stræini – fie chiar øi amici – de a se amesteca 
în treburile noastre externe este deplasatæ, cæci un instinct politic sigur 
ne°a cælæuzit totdeauna sæ înlæturæm asemenea încercæri øi ne°a permis 
într°o mare mæsuræ sæ ne pæstræm o fiinflæ de stat pe care alte popoare din 
Ræsæritul Europei n°au putut°o pæstra.

Dacæ este cineva care pe drept sæ poatæ aduce o vinæ dlui Titulescu, 
sæ arate fapte, nu vorbe, øi vom fi cei dintâi sæ recunoaøtem. Dacæ nu, sæ fie 
læsat în pace ca sæ poatæ lucra øi îndrepta, de va fi posibil, ceea ce alflii au 
încurcat cu toate prevenirile lui.

Danzigul øi Nistrul sunt capetele aceleiaøi linii.
Vai de cel care are ochi øi nu vede!
Noi ne°am apærat în trecut øi singuri, sute de ani, frontierele. Le 

vom apæra øi în viitor. Øi nu noi vom fi aceia care sæ regretæm ce se petrece 
azi pe frontul de ræsærit.

Stelian Popescu, Demisiile dlui Titulescu. Amestec stræin în treburile noastre, în 
„Universul“, 4 noiembrie 1932.

NOTE
1 La 20 octombrie 1932, Nicolae Titulescu primeøte portofoliul Afacerilor Stræine, con diflio

nând acceptarea de pæstrarea sa permanentæ în funcflie, dincolo de fluctuafliile guver namentale.
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Stelian Popescu

„Toatæ inteligenfla, tot talentul øi patriotismul în slujba flærii“

Ascultând pe oratorii români, cehi øi iugoslavi, cetæflenii bucureøteni, 
întrunifli în miting popular antirevizionist, convocat de ziarul „Universul“, 
îøi îndreaptæ cu recunoøtinflæ øi încredere gândul cætre cel care a øtiut sæ 
punæ toatæ inteligenfla, tot talentul øi patriotismul în slujba flærii ce°øi afirmæ 
cu hotærâre credinfla în intangibilitatea tratatelor.

Telegramæ, 28 mai 1933, Stelian Popescu cætre Nicolae Titulescu, în numele 
Adunærii Naflionale Antirevizioniste, în „Universul“, 31 mai 1933.

Stelian Popescu

„Inteligenfla lui superioaræ a fost solicitatæ sæ dea solufliuni de 
ordin general european“

 Cuvintele acestea, pline de înfleles, le aud deseori în convorbiri cu 
persoane din diferite straturi sociale øi, mai ales, le citesc în scrisorile – 
bineînfleles cele mai multe anonime –, pe care le primesc.
 „Særacu’ Titulescu“ – spun ei øi repet øi eu: Særacu’ Titulescu!
 Expresiunea aceasta româneascæ nu are întrânsa nimic umilitor 
pentru persoana aceluia cæruia i se atribuie. Dimpotrivæ. Ea rezumæ în 
acelaøi timp sentimentul de admiraflie pentru om øi pentru opera lui øi 
regretul cæ însuøirile superioare, cu care el este înzestrat, nu mai pot veghea 
la pæstrarea øi dezvoltarea operei pe care el a înfæptuit°o.
 Acesta este profundul înfleles al cuvintelor „Særacu’ Titulescu“ spuse 
de tofli acei care examineazæ cu atenflie ce se petrece astæzi în politica externæ, 
fie aproape, fie mai departe de noi.
 Mæ leagæ de Titulescu o prietenie de aproape 30 de ani. Dar, prie
tenia dintre noi nu ne°a împiedicat niciodatæ sæ ne spunem gândurile 
deschis, cu sinceritate. Prietenia noastræ, întemeiatæ pe respect reciproc, 
n°a fost orbitæ de interese sau de calcule, nici politice, nici de altfel øi, de 
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aceea, din divergenflele de opinii ce au existat destul de des între mine øi 
Titulescu, prietenia noastræ n°a ieøit niciodatæ micøoratæ. De multe ori 
am combætut idei øi fapte de ale sale care, cu toatæ extraordinara lui 
inteligenflæ, scæpau, din cauza preocupærilor lui multiple, unei cercetæri 
mai amænunflite, mai ales când ele îl priveau personal. Le°am combætut cu 
bunæ credinflæ øi cu sinceritatea convingerii mele, care niciodatæ nu l°au 
putut jigni. Aøa, de pildæ, pe când Titulescu era ministru de Finanfle 
(1920–1921), am com bætut proiectul sæu cu faimoasele cedule1 øi impo
zitul pe capital. Titulescu îøi reaminteøte øi azi atitudinea mea de atunci øi, 
de câte ori se iveøte prilejul, el îmi spune cæ, dacæ a pæræsit Ministerul de 
Finanfle øi politica internæ, aceasta se datoreøte øi campaniei mele de°atunci. 
Dar, prietenia noastræ a ræmas întreagæ øi amintirea deosebirii de vederi 
din acea vreme nu ne°a împiedicat, nici pe el, nici pe mine, sæ ræmânem 
mai departe buni prieteni. Când discuflia între oameni este întemeiatæ pe 
sinceræ convingere øi când apærarea unei idei este sprijinitæ de grija pentru 
interesul flærii, ele nu pot læsa locul la resentimente. S°a mai întâmplat de 
atunci adeseori sæ mai avem discuflii contradictorii, dar totdeauna ele au 
fost însufleflite de dorinfla de a gæsi cea mai bunæ solufliune care sæ foloseascæ 
flærii în împrejurærile grele de astæzi.
 Dar, dacæ n°am fost totdeauna de pærerea lui Titulescu, aceasta nu 
m°a putut øi nu mæ poate împiedica sæ recunosc øi sæ afirm, în fafla flærii, 
considerabila valoare a activitæflii sale în politica externæ. Opera înfæptuitæ 
de Titulescu în slujba flærii, însuøirile sale superioare, aprecierea extraor
dinaræ, cât øi stima øi autoritatea de care se bucuræ în stræinætate, øi din 
care el a cæutat sæ tragæ maximum de foloase pentru flara lui, m°au fæcut 
sæ regret profund cæ guvernarea actualæ a gæsit de cuviinflæ sæ se lipseascæ 
de sprijinul lui, într°un moment când flara avea, mai mult ca oricând, 
nevoie de strælucita lui inteligenflæ. Desigur, Titulescu are øi el, ca orice 
om, unele cusururi, dar acestea cel mult îi pot dæuna lui personal. Calitæflile 
lui intelectuale øi sufleteøti sunt însæ atât de extraordinare øi de covârøitoare, 
încât autoritatea lui s°a impus pretutindeni øi, oriunde cuvântul øi inteli
genfla lui au putut fi apreciate, el a provocat admiraflia unanimæ, chiar øi a 
adversarilor lui. Prin contactul permanent de aproape 15 ani pe care l°a 
avut cu exponenflii cei mai autorizafli ai politicii externe a lumii întregi, 
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Titulescu a ajuns nu numai sæ cunoascæ øi sæ prefluiascæ oamenii øi 
popoarele la justa lor valoare, dar sæ prevadæ din timp dificultæflile pe care 
trebuia sæ le ocoleascæ sau sæ le învingæ. Titulescu øi°a servit astfel flara cu 
prisosinflæ, cu pricepere, cu folos, câøtigându°i legæturi temeinice de priete
nie øi, de multe ori, inteligenfla lui superioaræ a fost solicitatæ sæ dea solu
fliuni de ordin general european în probleme care pæreau de neînvins.
 Unul din cele mai temeinice rezultate ale activitæflii øi prevederii 
sale în interesul flærii a fost Pactul de organizare a Micii Înflelegeri încheiat 
în februarie 1933. Dându°øi seama cæ, prin situaflia geograficæ a statelor 
care o compun, prin însuøirile naflionale ale celor trei popoare, prin 
autoritatea moralæ a ideii de dreptate internaflionalæ pe care o reprezintæ 
însæøi aøezarea lor politicæ, prin temeiul istoric al fiinflei lor ca state 
naflionale ieøite din propria voinflæ a nafliunilor ce le compun øi prin 
considerabila forflæ a armatelor lor solidare, Mica Înflelegere poate juca un 
rol important de mare putere, Titulescu a conceput, a stæruit øi a reuøit sæ 
dea Micii Înflelegeri organizarea de la 1933, care lega definitiv între ele pe 
cele trei state. Unificând politica lor externæ øi færæ a øtirbi nimic din 
suveranitatea naflionalæ a fiecæruia, pactul de la 1933 a încadrat politica 
externæ a Micii Înflelegeri øi atitudinea ei faflæ de toate problemele europene 
în limitele unei solidaritæfli absolute, care nu îngæduie niciunuia dintre 
cele trei state sæ facæ ceva færæ consimflæmântul prealabil øi sprijinul 
celorlalte. Operæ mæreaflæ, operæ conformæ øi cu interesul particular al 
fiecæruia dintre cele trei state øi cu interesul lor comun, operæ folositoare 
securitæflii fiecærui stat în parte øi pæcii europene în general. Prin aceastæ 
organizare, Mica Înflelegere a fost înælflatæ la potenflialul Marilor Puteri, ea 
a fost pusæ pe picior de egalitate, aøa cum se cuvenea, cu marile puteri øi 
s°a dat astfel cuvântului ei autoritatea întreagæ pe care trebuie s°o aibæ. Sæ 
priveascæ oricine spre trecut øi sæ vadæ de ce prestigiu, de ce autoritate s°a 
bucurat Mica Înflelegere atâta timp cât acest puternic legæmânt între 
statele care o compun a fost respectat cu sfinflenie.
 Cunoscând firea oamenilor, cunoscând gelozia pe care solidaritatea 
Micii Înflelegeri o provoca la unii, cunoscând mai ales stæruinflele, intrigile 
øi atacurile acelora care, neputând sæ desfacæ Mica Înflelegere, urmæreau 
cel puflin slæbirea ei, Titulescu, de acord cu distinsul preøedinte Edvard 
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Beneš, pe atunci ministru de Externe al Cehoslovaciei, øi cu d. Jevtiç, 
purtætorul de cuvânt din acele vremuri al politicii externe a Iugoslaviei, a 
pus în slujba pæcii europene un organism viu, unitar øi puternic.
 Cum sæ nu se spuie azi „Særacu’ Titulescu“ când, cu îngrijorare, 
vedem ce se petrece, când, cu îngrijorare, constatæm cæ se încearcæ de unii 
destræmarea operei strælucite înfæptuitæ de omul care øi°a pus inteligenfla, 
munca øi sænætatea în slujba flærii sale?
 Dupæ înlæturarea lui de la guvern, cu prilejul conferinflei Consiliului 
Micii Înflelegeri, flinutæ la Bratislava, s°a fæcut prima greøealæ care a adus 
pactului de la 1933 o gravæ atingere. S°a admis atunci la Bratislava, færæ 
suficientæ precizare, færæ prevedere, libertatea de acfliune pentru fiecare 
din cele trei state în politica lor externæ faflæ de terfle puteri europene. S°a 
formulat cu candoare principiul politicii „amanflilor de inimæ“, pe care 
fiecare din cele trei state îl poate avea, separat de politica lor comunæ. 
Gravæ greøealæ. Ea se resimte azi, când declarafliile de fidelitate reciprocæ 
nu se mai fac decât cu jumætate de guræ.
 Sæ nu se creadæ cæ primejdia e micæ. Dimpotrivæ. E vorba de pri
mejdia distrugerii unei opere, pe care nu e român de bunæ credinflæ sæ n°o 
considere de cel mai mare folos pentru flaræ. Aceastæ primejdie m°a deter
minat sæ dau zilele trecute alarma øi mæ determinæ sæ persist în acfliunea 
mea, pânæ ce oamenii noøtri politici vor înflelege cæ ceva s°a schimbat, cæ 
ceva s°a slæbit øi cæ trebuie repede øi cât mai e timpul sæ se facæ tot posibilul, 
fie spre a se remedia ræul, fie spre a se înlocui o garanflie, dacæ nu mai este 
destul de siguræ.
 S°a încheiat vineri, la Belgrad, sesiunea Consiliului Micii Înflelegeri. 
Acei care øtiu sæ citeascæ în rânduri øi printre rânduri, acei puflini care øtiu 
ce s°a petrecut la Belgrad, îøi pot da seama, descifrând comunicatul 
publicat, cæ el are mai mult menirea sæ liniøteascæ unele îngijoræri, dar nu 
sæ vindece unele ræni øi sæ dea asiguræri acolo unde încrederea a slæbit din 
pricina ultimelor evenimente. Este atât de adeværat aceasta, încât s°a gæsit 
necesar sæ se declare, cu o precaufliune care trædeazæ intenfliunea de a se 
menaja unele susceptibilitæfli øi de a se ascunde unele greøeli, cæ „Consiliul 
Permanent al Micii Înflelegeri constatæ cæ politica celor trei state ale Micii 
Înflelegeri øi raporturile lor mutuale continuæ a se dezvolta normal øi 
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neîncetat în cadrul principiilor, al metodelor øi al scopurilor fixate prin 
Pactul de Organizare a Micii Înflelegeri din 16 februarie 1933“.
 Dar toatæ lumea øtie cæ acest Pact de Organizare prevede, la art. 
6, cæ niciunul din cele trei state nu poate sæ încheie tratate politice sau 
orice alte acte unilaterale menite sæ°i schimbe situaflia politicæ faflæ de un 
stat terfl, færæ consimflæmântul unanim al Consiliului Micii Înflelegeri, 
instituit ca organ director al politicii comune a grupului celor trei state. 
Øi nu mai este astæzi un secret cæ încheierea precipitatæ a pactului italo–
iugoslav2 a fost o surprizæ, cæ textul acordului n°a fost cunoscut decât 
dupæ semnarea lui.
 „Am ascultat cu cel mai viu interes“, a declarat la Belgrad unul din 
cei trei miniøtri de Externe, „expozeul fæcut de d. Stojadinoviç cu privire 
la pactul încheiat cu Italia. Øi m°am putut asigura cæ acest pact corespunde 
vederilor Micii Înflelegeri øi nu poate supæra pe nimeni“.
 Iatæ primejdia: expozeul s°a fæcut ulterior încheierii pactului ,în 
loc ca el sæ fie fæcut anterior øi sæ se obflinæ consimflæmântul unanim al 
Consiliului, aøa cum prevede pactul de la 1933. Consiliul Micii Înflelegeri 
este expus azi sæ nu afle despre acfliunea particularæ a fiecæruia dintre cele 
trei state decât dupæ îndeplinirea ei, urmând ca el sæ constate astfel ulterior 
dacæ acea acfliune supæræ pe cineva øi dacæ ea corespunde sau nu vederilor 
Micii Înflelegeri.
 E ceva putred în Danemarca! Sæ luæm aminte! Sæ nu ne trezim 
lipsifli de garanfliile necesare securitæflii noastre. Solidaritatea Micii Înfle
legeri nu trebuie sæ fie legatæ de interese temporare de un caracter stræin 
de politica externæ. Solidaritatea Micii Înflelegeri trebuie sæ constituie 
temelia securitæflii statelor care o compun, temelia politicii lor comune 
faflæ de toate problemele europene.
 Instinctul popular – acel instinct pe care Take Ionescu l°a invocat 
în acfliunea lui naflionalæ pentru dezrobirea neamului – simte øi de data 
aceasta cæ se petrece ceva dæunætor, cæ stau ascunøi duømanii noøtri, ai 
românilor, ai iugoslavilor øi ai cehoslovacilor, øi trag sforile spre a ne dez
bina øi, de aceea, instinctul popular închide în cuvintele „Særacu’ Titulescu“ 
nu numai admiraflia pentru opera acestui om, dar øi grija pen  tru viitorul 
neamului românesc.
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 În Grecia anticæ, atenienii au ostracizat pe marele Aristide3, fiindcæ 
era prea drept øi le fæcuse prea multe servicii øi n°au øtiut pe urmæ cum sæ°l 
aducæ înapoi, mai repede.
 Cine øtie, dacæ atunci când se va face iar apel la Titulescu, nu va fi 
prea târziu.

Stelian Popescu, Særacu’ Titulescu, în „Universul“, 5 aprilie 1937; apud Nicolae 
Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), 
partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, 
Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2007, doc. nr. 36, pp. 749–753.

NOTE

1 Cedula – parte a veniturilor impozabile.
2 La 25 martie 1937, guvernele italian øi iugoslav semneazæ Tratatul italo°iugoslav de prie

tenie øi neutralitate (valabil 5 ani). Guvernul iugoslav recunoøtea ocuparea Etiopiei de cætre 
Italia; în schimb, guvernul italian acordæ minoritæflii iugoslave dreptul de a folosi limba maternæ 
øi concesii în materie de educaflie øcolaræ, iar Iugoslaviei importante concesii comerciale. Cele 
douæ state garanteazæ frontierele în Europa de Ræsærit øi menflinerea statu°quo°ului în regiunea 
Adriaticii. Înflelegerea pune capæt unei etape de fricfliuni intense între cele douæ state. Prin 
aceastæ înflelegere, italienii i°au înstræinat pe unguri øi, pe cale de consecinflæ, ungurii s°au 
apropiat de austrieci.

3 Aristide (c. 540–c. 467 î.Hr.). Om politic atenian. Conducætor al grupærii oligarhice; 
principalul adversar al lui Temistocle. A participat la bætæliile de la Maraton, Salamina øi Plateea. 
Principalul organizator al Ligii maritime de la Delos (478/477 î. Hr.).
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Stelian Popescu

„Toatæ furia stupidæ øi inexplicabilæ de care unii oameni sunt 
capabili, în nemernicia lor, sæ o exercite contra cuiva, nevinovat 
de niciun ræu faflæ de flara lui øi de prietenii ei naturali“

[Evian], 11 iulie 1939

Dragæ Titulicæ,
Dupæ doi [ani], din cauza împrejurærilor din flara noastræ, am 

putut øi noi trece granifla pentru a veni aci sæ fac o curæ absolut necesaræ, 
dupæ criza de rinichi care era sæ mæ curefle în luna ianuarie a.c. Plecând, 
m°am interesat de urma ta, cæci aø fi voit sæ te væd, iar în tren, fæcând 
drumul pânæ la Lausanne cu Savel1, ne°am înfleles ca el, care spunea cæ 
vine sæ te întâlneascæ, sæ°mi comunice adresa exact pentru a°fli putea øi eu 
da de urmæ.

Væzând cæ au trecut opt zile øi el nu dæ semn de viaflæ, am început 
ieri sæ caut eu cu telefonul la Paris øi la Monte Carlo sæ væd de te pot gæsi.

Parisul a spus (Hotel Ritz) cæ nu eøti acolo, ci plecat în Sud øi 
mi[°a] dat o adresæ − „Vila Primavera“, unde°fli scriu. Telefonând acolo, 
mi s°a spus de la telefon cæ aceastæ vilæ n°are telefon. Întrebând øi la Monte 
Carlo, mi s°a ræspuns cæ nu øtie unde eøti. Eu îfli scriu la „Primavera“, în 
speranflæ cæ aceste rânduri te va gæsi øi vom putea astfel vorbi la telefon.

Aveam nædejdea cæ te voi gæsi la Paris, unde am fi hotærâfli sæ ne 
ducem øi noi câteva zile, dupæ terminarea curei (25 iulie), dacæ frica de 
ræzboi nu ne va face sæ ne întoarcem imediat în flaræ.

Væd cæ toatæ lumea este îngrijoratæ. Aci hotelurile sunt goale, tot 
de frica ræzboiului.

Aø fi voit øi eu øi nevastæ°mea sæ væ vedem, dupæ atâta timp de 
despærflire øi mai ales dupæ atâtea greutæfli prin care trecem de doi [ani] cu 
regimul în care træim øi care în contra mea a dezlænfluit, ca øi în contra ta2, 
toatæ furia stupidæ øi inexplicabilæ de care unii oameni sunt capabili, în 
nemernicia lor, sæ o exercite contra cuiva, nevinovat de niciun ræu faflæ de 
flara lui øi de prietenii ei naturali.
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Sunt lucruri pe care nu le pot scrie, atât sunt de multe, dar care 
m°au neurastenizat øi mæ fac sæ sufær atât øi fiziceøte øi sufleteøte.

De aceea, dacæ rândurile acestea îfli parvin, cæci sunt sigur cæ acelea 
pe care fli le°am trimis în cursul timpului, din flaræ, nu fli°au sosit, dæ°mi 
un semn de viaflæ.

Pânæ atunci, primeøte tu de la mine cælduroase îmbræfliøæri, iar 
pentru dna Titulescu omagiile mele. Nevastæ°mea væ trimite la amândoi 
cele mai cælduroase uræri de sænætate.

(ss) Stelian Popescu

Scrisoare, [Evian], 11 iulie 1939, Stelian Popescu cætre Nicolae Titulescu, la [Cap 
d’Ail] − AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

NOTE

1 Savel Rædulescu.
2 Faptul cæ dupæ înlæturarea sa din guvern – în ciuda avertismentelor directe sau indirecte – 

Nicolae Titulescu a continuat sæ se manifeste activ în stræinætate, întreflinând relaflii cu factorii 
politici responsabili din diferite flæri, luând atitudine, comentând øi combætând în diverse aspecte 
ale vieflii internaflionale, faptul cæ Nicolae Titulescu s°a manifestat activ øi în presæ – acordând 
interviuri sau fæcând declaraflii unor ziare din stræinætate: „The Times“, „L’Ordre“, „L’Époque“, 
„Paris Soir“, „Daily Express“ sau din flaræ: „Universul“, „Epoca“ – a nemulflumit profund 
cercurile guvernamentale de la Bucureøti. Atmosfera încordatæ pe care demiterea ministrului 
Afacerilor Stræine a determinat°o în rândurile opiniei publice era încæ prea proaspætæ pentru ca 
aceste cercuri sæ nu considere cu totul neconvenabilæ øi dæunætoare readucerea în actualitate a 
numelui lui Nicolae Titulescu.

Ni se par deosebit de semnificative indicafliile pe care Armand Cælinescu, preøedinte al 
Consiliului de Miniøtri, le transmitea, la 14 iunie 1939, misiunilor diplomatice româneøti din 
capitalele Franflei øi Marii Britanii: „Væ rog sæ binevoifli a aræta la Quai d’Orsay [øi] Foreign 
Office cæ domnul Titulescu nu are calitate øi nu este autorizat sæ reprezinte într°un fel oarecare 
interesele româneøti, nici sæ redea câtuøi de puflin opiniunea cercurilor oficiale din Bucureøti. // 
Astfel fiind, øtirile ce au parvenit la noi despre primirea ce i se face n°au putut sæ pricinuiascæ 
decât surprindere øi neplæcere“ – T.c., nr. 37 861, [Bucureøti], 14 iunie 1939, Armand Cælinescu 
cætre Ambasada României de la Paris øi Legaflia României de la Londra – AMAE, Fond 77/
T.34, vol. 11. Øefii celor douæ misiuni diplomatice româneøti, ambasadorul Gheorghe Tætærescu 
– la Paris øi ministrul V.V. Tilea – la Londra au acflionat cu promptitudine, împlinind cu 
fervoare indicafliile primite de la Bucureøti.
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Stelian Popescu

„Graflie faptului cæ eøti atât de cunoscut“

[Evian], 14 iulie 1939

Iubite Titulicæ, 
Telegrama ta nu m°a satisfæcut decât în parte: øtiu cæ vei fi la 

Geneva între 18−22 iulie, dar nu°mi spui nici care°fli este adresa acum, 
unde te afli øi unde poate scrisoarea mea te°a gæsit, graflie faptului cæ eøti 
atât de cunoscut, nici nu°mi spui unde sæ te gæsesc la Geneva în zilele 
arætate.

De aceea, te rog, fii bun øi°mi aratæ mæcar unde te voi putea gæsi la 
Geneva, ca sæ vin øi eu acolo câteva ceasuri.

Mi°ar fi pærut bine dacæ ai fi avut posibilitatea sæ fii la Geneva de 
la 24 încolo, cæci atunci, terminând øi eu aci cura, aø fi putut veni øi 
ræmâne 2−3 zile acolo, când am fi putut sta mai mult împreunæ øi te°aø fi 
mai pus în curent cu ceea ce mai este prin flaræ.

Dar eu mæ mulflumesc øi cu puflin, de aceea cum vei sosi la Geneva 
dæ°ne un telefon ca sæ øtim unde te gæsim.

Nevastæ°mea væ trimite cordialele sale salutæri, eu særut mâinile 
dnei Titulescu, iar pe tine te îmbræfliøez.

(ss) Stelian Popescu

Scrisoare, [Evian], 14 iulie 1939, Stelian Popescu cætre Nicolae Titulescu, la 
[Geneva] − AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

Alexandru Popescu°Necøeøti

„D. Titulescu s°a identificat cu interesele permanente ale flærii 
sale“

[…] Diplomatul trebuie sæ se resemneze în ceasurile grele la o 
tæcere desævârøitæ.
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 D. Titulescu, spune conferenfliarul, s°a identificat cu interesele 
permanente ale flærii sale, luptând færæ preget øi închizându°se în tæcere 
atunci când soarta i°a fost potrivnicæ.
 D. Al. Popescu°Necøeøti se întreabæ care sunt cauzele ce ne lipsesc 
în clipele de faflæ de concursul marelui bærbat de stat. Mutismul lui apasæ 
asupra noastræ mærind neliniøtea celor de aci.
 Sæ speræm, încheie cuvântætorul, cæ aceastæ strælucitæ inteligenflæ 
n°o sæ stea mult timp departe de postul de ræspundere unde cu toflii îl 
dorim.

Gr[igore] O[limp] I[oan], Louis Barthou, Nicolae Titulescu øi revizionismul 
european, conferinflæ susflinutæ de Al. Popescu°Necøeøti, relatare în „Universul“, 
18 aprilie 1937; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 
1937–31 decembrie 1937), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: 
Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, doc. nr. 47, pp. 780–781.

Alexandru Popescu°Necøeøti

„Scrisoarea pe care afli adresat°o dlui Titulescu nu corespunde 
adeværului“

Onorate domnule Duca,
Prin scrisoarea cu data de 12 decembrie 1937, mi°afli cerut ca, în 

calitate de fost colaborator în guvernul Duca, din noiembrie 1933, sæ 
contribui cu precizærile mele la læmurirea deplinæ øi obiectivæ a mæsurii 
privind dizolvarea organizafliei Gærzii de Fier.

Aceastæ scrisoare a fost publicatæ în ziare, împreunæ cu scrisoarea 
ce°afli adresat dlui Titulescu, astfel încât ele formeazæ, la un loc, un tot.

Scrisoarea pe care afli adresat°o dlui Titulescu nu corespunde 
adeværului.1

Din discufliunile avute cu membrii guvernului Duca, a reieøit cæ eu 
øi alfli membri am fost contra dizolværii Gærzii de Fier, dupæ ce fratele 
Domniei Voastre ne°a cerut formal dizolvarea acestei organizafliuni.
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Sunt în mæsuræ sæ afirm cæ øi d. Titulescu a fost contra acestei 
dizolværi, atâta vreme cât aceastæ mæsuræ nu se lua pe calea unui decret 
regal, care sæ ne acopere pe tofli.

Ulterior, defunctul Duca m°a convocat, la ora 6 dimineafla, la el 
acasæ, pentru a°mi aduce la cunoøtinflæ cæ a hotærât dizolvarea Gærzii de 
Fier, adæugând cæ numai pe aceastæ cale, a convocærilor individuale a[le] 
membrilor guvernului, era posibil sæ ne puie la curent cu aceastæ gravæ 
hotærâre.

În niciun moment, nici atunci, nici înainte, nici dupæ aceastæ datæ, 
regretatul d°voastræ frate nu mi°a spus øi nici nu m°a læsat sæ înfleleg cæ d. 
Titulescu ar fi fost inspiratorul acestei mæsuri.

Pe de altæ parte, am flinut la aceeaøi epocæ un contact strâns cu d. 
Titulescu øi acesta nu mi°a vorbit niciodatæ de necesitatea dizolværii Gærzii 
de Fier.

Fostul meu preøedinte de Consiliu, defunctul Duca, a lucrat în 
aceastæ privinflæ pe cont propriu, astfel cum trebuia, cu o înflelegere deplinæ 
a ræspunderilor ce avea ca øef al guvernului øi al Partidului Liberal, din 
deplina convingere a necesitæflii dizolværii Gærzii de Fier.

A azvârli astæzi ræspunderea acfliunii asupra dlui Titulescu înseamnæ 
a micøora pe fratele dvs. mai întâi în ochii noøtri, care i°am fost colaboratori 
devotafli, øi apoi în fafla perspectivei istoriei politice, în care el a intrat de 
acum patru ani, plætind cu viafla actul sæu de curaj civic øi de ræspundere 
politicæ.

Aceasta nu pot sæ o admit cu niciun prefl.
Cu cele mai bune sentimente.
Al.P. Necøeøti, fost subsecretar de Stat.
14 decembrie 1937.

Scrisoare deschisæ, [Bucureøti], 14 decembrie 1937, Al. Popescu°Necøeøti cætre 
Grigore G. Duca, în Nicolae Titulescu, Eu øi Garda de Fier, Tipografia ziarului 
„Universul“, Bucureøti, 1937, p. 19.

NOTE

1 Pentru ansamblul problemei, vezi George G. Potra, „Eu øi Garda de Fier“ – un document 
controversat, în Iluzii, teamæ, trædare øi terorism internaflional = 1940. Omagiu profesorului Ioan 
Scurtu, vol. I, Colecflia Românii în istoria universalæ (vol. 215), Muzeul Vrancei, coordonatori: 
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Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, Cristina Pæiuøan°Nuicæ, Casa Editorialæ 
Demiurg, Iaøi, 2010, pp. 280–305.

Andrei V. Popovici

„Noi ardelenii nu putem uita ce apærætor cald øi entuziast am 
avut în Titulescu în marele proces al optanflilor maghiari“

Acela care înduræ o boalæ grea la Saint°Moritz øi asupra cæruia se 
îndreaptæ urærile de însænætoøire din toate pærflile lumii este românul care 
aproape de douæ decenii øi°a slujit flara cu o cælduræ øi o pricepere neega
latæ. […]

Noi ardelenii nu putem uita ce apærætor cald øi entuziast am avut 
în Titulescu în marele proces al optanflilor maghiari, în care, a înfrânt 
cerbicia acelui mare idolatrizat al ungurilor, contele Apponyi, care se 
jeluia la Geneva de intoleranfla reformei pæmântului de la noi […]

Nu e nici locul nici momentul sæ amintim aci duelul dintre 
Apponyi øi Titulescu. El e adânc sæpat în mintea øi sufletele noastre øi 
pledoaria de atunci a ilustrului nostru delegat a fæcut sæ amufleascæ pentru 
totdeauna glasul ambifliosului conte.

Iatæ de ce noi românii ardeleni din jurul Societæflii patriotice 
„Târnava Mare“ ne°am adunat azi în sfânta bisericæ Radu Vodæ ca sæ ne 
rugæm, aøa cum ne°am mai rugat în alte ocaziuni solemne, pentru sænætatea 
marelui nostru Titulescu, scump întregii românimi.

„Dreptatea“, 22 septembrie 1936.
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Constantin Popovici

„Regenerarea fizicæ a aceluia a cærui moarte a fost pânditæ øi 
doritæ de tofli duømanii pæcii øi democrafliei“

Membrii Partidului Socialist din România øi cetæflenii care au luat 
parte la øedinfla obiønuitæ din 26 septembrie 1936, luând în discuflie 
activitatea multilateralæ a fostului ministru Nicolae Titulescu, pe terenul 
menflinerii pæcii, ceea ce înseamnæ în împrejurærile actuale menflinerea 
integritæflii naflionale øi independenfla României, apreciazæ la justa lor 
valoare aceastæ activitate øi rezultatele ei pânæ azi.

Îøi exprimæ sentimentele de bucurie faflæ de øtirile privind însænæ
toøirea øi regenerarea fizicæ a aceluia a cærui moarte a fost pânditæ øi doritæ 
de tofli duømanii pæcii øi democrafliei.

Cu aceastæ ocazie, adunarea doreøte dlui N. Titulescu noi energii øi 
posibilitæfli de muncæ øi luptæ pe tærâmul apærærii pæcii, care se confundæ 
azi cu apærarea democrafliei.

Mesaj de simpatie adresat de Partidul Socialist din România (Constantin Popovici) 
lui Nicolae Titulescu, 26 septembrie 1936, în „Dimineafla“, 28 septembrie 1936.

Ivor Porter

„Titulescu a fæcut foarte mult bine flærii sale în afara granifle
lor ei“

Titulescu a fost un om remarcabil øi a læsat o impresie deosebitæ în 
Marea Britanie, în diplomaflia europeanæ în general. A fost singurul 
preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor, ales de douæ ori la rând în 
aceastæ funcflie. Avea o gândire politicæ foarte cuprinzætoare. A dorit, de 
pildæ, îmbunætæflirea relafliilor cu Rusia øi s°a stræduit deosebit de mult în 
acest sens; a øi realizat o înflelegere cu ruøii, prin care aceøtia recunoøteau 
cæ Basarabia aparflinea României. Titulescu a fæcut foarte mult bine flærii 
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sale în afara graniflelor ei. Considerându°l prea independent, cu vederi 
prea largi øi prea idealist, Carol al II°lea l°a îndepærtat. Ca ministru de 
Externe, Titulescu s°a bucurat de un deosebit respect în Europa. Trebuie 
sæ spun, de altfel, cæ øi alfli câfliva miniøtri de Externe români din perioada 
interbelicæ s°au bucurat de aprecieri internaflionale semnificative.

George G. Potra, Operafliunea „Autonomous“ se dezvæluie. Interviu cu profesorul, 
scriitorul øi diplomatul englez Ivor Porter (fragment), Radioteleviziunea Românæ 
Liberæ, programul I, 12 martie 1990, orele 22,10–22,40; Idem, „Românii sunt 
næscufli sæ fie liberi“. Un fost spion britanic în România se destæinuie. Interviu cu 
profesorul, scriitorul øi diplomatul englez Ivor Porter, în „Periscop“, publicaflie 
editatæ de Asociaflia cadrelor militare în rezervæ øi în retragere din Serviciul de 
Informaflii Externe, an IV, nr. 1 (13), ianuarie–martie 2011, pp. 66–74.

Radu Portocalæ

„Prinflul Baroului românesc“

Avocatul.
Prin anul 1913 aveam de apærat un proces greu. Valoarea materialæ 

a litigiului era mare, iar problema de drept controversatæ. Se discuta, între 
altele, opozabilitatea actelor sub semnæturæ privatæ – constatând plæfli ale 
debitorului comun, terfliului creditor ipotecar.

Procesul ajunsese în fafla Curflii de Apel din Galafli. Aveam adversari 
de temut, printre care øi pe Mihai Orleanu, fostul ministru øi preøedinte 
al Camerei. Eu fiind prea tânær øi cu o vechime de numai doi ani în 
profesiune, nu am vrut sæ°mi pæstrez singur ræspunderea procesului.

Titulescu era lansat. M°am adresat lui, deøi baroul cuprindea multe 
glorii consacrate. El fusese o revelaflie senzaflionalæ øi acum era un maestru 
în ascensiune ræsunætoare.

De ce l°am preferat celorlalfli?
Specificul personalitæflii fiecærui avocat exprimæ însuøirea domi

nantæ a omului. Unul stræluceøte prin elocinflæ, altul se impune prin clari
tate øi sintezæ, un al treilea triumfæ printr°un rafinat spirit juridic, mulfli 
alflii sunt cærturari de seamæ.
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Titulescu era de toate. Gânditor, jurist, învæflat, orator.
În lumea irealæ a abstracfliunilor, el crea gândirea originalæ cu acea 

îndemânare øi preciziune, pe care natura le dæruieøte numai spiritelor de 
elitæ. Øtiinfla sa era copleøitoare. Darul unei elocinfle caracteristice, sub al 
cærei freamæt neastâmpærat se prævælea ropotul argumentelor invincibile, 
îl purta în triumf spre biruitoarele asalturi.

Øi dacæ un avocat este un continuu creator al unor sisteme de apæ
rare, cred cæ Titulescu a fost cel mai înzestrat creator al barei româneøti.

Pe de°asupra tuturor grijilor însæ, neuitatul maestru era preocupat 
de moralitatea cauzei. Aceastæ religie îi confisca întreaga atenfliune.

Câteva zile dupæ ce i°am înfæfliøat procesul øi i°am læsat dosarul, 
m°a chemat øi mi°a spus:

„Îmi place procesul. Nu se poate pierde. Îl pledez, însæ cu o 
condiflie.

Poziflia clientului nu este destul de limpede øi ar putea naøte un 
dubiu asupra moralitæflii lui. Eu sunt convins de onestitatea sa. Dar trebuie 
sæ o vadæ toatæ lumea. De aceea voi cere o probæ cu martori, deøi procesul 
se câøtigæ øi færæ ea.

Dacæ Curtea va admite proba, voi pleda øi fondul procesului. Dacæ 
o va respinge, nu mai viu la fond.“

În ziua înfæfliøærii, motivând proba cu martori cerutæ, a pledat øi 
fondul procesului. O cunoaøtere adâncæ a faptelor øi a cifrelor, o argu
mentare cu totul originalæ, o formæ pasionantæ a expunerii au cucerit øi au 
convins.

Dar peste toate laudele, a înfæfliøat o teorie uluitoare, færæ a folosi 
vreun autor sau vreo gândire alta decât a lui proprie. În prealabil însæ 
dezvæluise Curflii toate teoriile contrarii, citând paragrafele respective în 
original øi, apoi, combætându°le færæ replicæ. Pærea cæ fiecare paginæ, 
fiecare rând, fiece literæ, se mistuiau sub magia teoriei sale.

Curtea a amânat pronunflarea øi, dupæ câteva zile, a respins ca inutilæ 
proba cerutæ. Titulescu s°a flinut de cuvânt øi nu a mai venit sæ pledeze la 
termenul de fond. Am fost obligat sæ pledez eu singur, sprijinit bineînfleles 
pe apærærile formulate de el. Am câøtigat procesul cu armele lui, aøa cum 
prevæzuse el.
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Din minunata lecflie de flinutæ, am tras douæ învæflæminte.
Cel dintâi: conøtiinfla siguræ a valorii sale originale øi mândria aces

tei superioritæfli, îl împiedicau sæ recurgæ la opiniile altor juriøti. Era predi
catorul credinflelor sale juridice, artist creator în disciplina dreptului.

Al doilea învæflæmânt: un simflæmânt de înaltæ demnitate îl oprea sæ 
apere o pricinæ, oricât de întemeiatæ ar fi fost ea din punct de vedere 
juridic, dacæ o moralitate færæ prihanæ øi færæ echivoc nu o însoflea vizibil.

Strælucit exemplar de elitæ intelectualæ al rasei noastre, avocatul 
Titulescu a fost prinflul Baroului românesc.

Radu Portocalæ, Titulescu avocat, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

Grigore Preoteasa

„În marea familie a flærilor democrate“

Nicolae Titulescu ræmâne una dintre cele mai strælucite figuri ale 
politicii româneøti, militante pentru încadrarea României în marea familie 
a flærilor democrate. Vederile sale au suferit cea mai serioasæ verificare: 
victoria neîntârziatæ a Marilor Nafliuni Unite, în frunte cu URSS, împo
triva Germaniei hitleriste.

În acest cadru, prietenia României cu URSS, care constituia speci
ficul politicii titulesciene, ræmâne temelia veønicæ a orientærii noastre 
democrate øi naflionale.

Grigore Preoteasa, Nicolae Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.
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Dragoø Protopopescu

„Marile succese din stræinætate sæ nu væ înstræineze prea mult 
de nevoile flærii noastre“

Tekirghiol – Movila
10.IX.[19]31 – Vila Oltenia

Excelenflæ,
Mult stimate øi iubite domnule Titulescu,
Abia azi ne°a venit aci øtirea realegerii Excelenflei Voastre ca 

preøedinte al Societæflii Nafliunilor. Cum e prea târziu pentru telegramæ, 
îmi permit sæ væ adresez pe aceastæ cale omagiile øi felicitærile mele din 
adâncul inimii, urându°væ ca marile succese din stræinætate sæ nu væ 
înstræineze prea mult de nevoile flærii noastre care are øi ea dreptul la 
prezidenflii ei…

Pânæ acum, faptele aratæ cum cei din trecut s°au comportat.
Dar oricât ar fi greøit dânøii, greøeau pânæ ieri dintr°o fatalitate 

care era a flærii øi a vremilor.
Iatæ însæ unul, cel de azi, care greøeøte cu patos, cu anverguræ, cu 

timbru în voce øi vânt în gesticulaflie, cu supremæ delectare de sine°øi.
Îmi face impresia – iertafli°mi comerajul1 – unui rege Lear care 

aiureazæ, bolboroseøte øi flipæ pânæ la cer, cu deosebire cæ, pe când cel dintâi 
o fæcea fiindcæ pierduse puterea, acesta o face fiindcæ a dobândit°o!

Øi încæ o deosebire: cæ øi are pe lângæ dânsul cel puflin pe acel 
„genial Fool“ care sæ ne amuze cu nebunia stæpânului.

„De aøa vremi ne învredniciræm!“ Sæ transpunem pe Shakespeare 
în operetæ, în vodevil naflional …

Dumnezeu sæ ne ierte.
Devotat sincer

(ss) Dragoø

Scrisoare, Tekirghiol – Movila, 10 septembrie 1931, profesor Dragoø Protopopescu 
cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României 
la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond 
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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. 394, p. 1 112.

NOTE

1 Træncænealæ, bârfealæ, flecærealæ.

Dragoø Protopopescu

„Un european cu flærâna lui de Olt în buzunar“

Vrând sæ°mi fixez – acum, de særbætori, când eøti cu sufletul mærit 
de minunea lui Iisus – imaginea lui Nicolae Titulescu, m°am gândit cæ 
dânsul nu seamænæ nici a Oltean – cum îl revendicæ de curând o carte 
despre rase –, nici a Francez sau Muscal, nici a Extrem Oriental. Nu sea
mænæ nici cu Guflæ, nici cu Dumnezeu. Ci aduce mai degrabæ cu Eufratul. 
Da, cu fluviul Eufrat.

Callimach1, poetul meu favorit (øi mult mai mare poet, de pildæ, 
ca Homer2, pe care odatæ l°au citit prinflii, ca sæ învefle – vorba lui Croce – 
cum sæ guverneze, iar azi îl citesc numai guvernantele øi profesorii de 
liceu, care – afaræ de cele dintâi… – nici mæcar nu guverneazæ) în faimosul 
sæu Imn cætre Apollo spune cæ „Eufratul e un fluviu nobil, numai cæ dæ 
de°a dura øi varsæ în mare tofli câinii morfli ai Babilonului“…

Øtiu, când am fæcut apropierea între Eufrat øi ministrul nostru de 
Externe, afli ræmas întâi ca øi când afli fi înghiflit o øopârlæ; øi apoi, încrezufli 
cum suntefli tofli cititorii mei, afli exclamat: a, da… desigur… Eufratele e 
un fluviu mare… larg… generos, care izvoræøte din Paphlagonia de lângæ 
Marea Neagræ øi se varsæ în Golful Persic; iar Cancelarul nostru e un om 
mare, larg, generos, care ca un fluviu izvoræøte din Sena (în orice caz mai 
norocos ca Eufratul) øi se varsæ din când în când la Constanfla!

Interpretare platæ, geograficæ, ce dezavueazæ pentru cel puflin zece 
articole de acum încolo inteligenfla cititorilor mei!
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Eu prefer sæ iau partea a doua din imaginea lui Callimach, aceea cu 
câinii øi sæ spun cæ blestemul celui mai fericit om din flara asta (cum e 
descris în saloane øi cercurile politice) e de a fi în lung øi latul Europei 
vehicolul ce°l mai larg încæpætor al tuturor stârvurilor care otrævesc aerul 
øi renumele patriei sale.

M°am nimerit odatæ, într°o noapte de iarnæ, în vagonul sæu 
ministerial (un vagon împrumutat de la ræposatul Mitropolit Nectarie3, 
cel mai prost vagon ce°l poate avea un ministru de Externe) în trenul 
care°l ducea de la granifla elveflianæ, undeva în Cehoslovacia. În odaia de 
mâncare, am gæsit noi, cum am putut, loc. Dar tot timpul mesei trebuia 
sæ manevræm în aøa chip cuflitul øi furculifla ca sæ nu atingem susceptibilita
tea unor geamantanuri øi cufere ce se îndesau în noi, ne înghesuiau øi 
împungeau cu colflul; øi doar cæ nu flipau sæ le invitæm øi pe ele la masæ… 
Niøte geamantane de tablæ de aceea vulcanizatæ. Niøte cufere de lemn, 
deøelate, curgând de mæruntaie, scorojite øi ciupite, parcæ unele luase parte 
la alegerea de la barou, altele zæcuse de pojar sau scarlatinæ… Cufere, în 
orice caz, cu care eu, ce sunt un monden øi am stat la Londra cel puflin tot 
aøa de mult ca Excelenfla Sa, nu m°aø fi compromis niciodatæ pe o cale 
feratæ… – chiar dacæ acea cale feratæ ducea în Cehoslovacia…

– Ce avefli în hardughiile astea, Excelenflæ?, am întrebat.
– Ce crezi cæ am?
– Trafic de muniflii nu cred cæ facefli… Negofl, iar nu… Ceva 

covoare… Nu, nu. Trebuie sæ ducefli în ele niscaiva câini morfli!
A râs øi scoflând de la brâu o singuræ cheie passe°partout a început 

sæ desfacæ. Dintr°o micæ øi graflioasæ magazie de cereale a ieøit, printre 
diverse vrafuri, ca o jucærie de Cræciun învæluitæ în paie, o cartotecæ 
imensæ, cu un fel de sertare øi indexuri pe sertare.

Dintr°un mic øi drægælaø øopron, un fel de etajeræ închisæ, tot cu 
fiøe; dintr°o micæ øi delicatæ roabæ, oloagæ de picioare, dar în schimb 
amenajatæ ermetic, câteva valize øi ghiozdane læuze tot de mape øi 
documente.

– Ei, cum v°am spus eu… Câini morfli… Tofli câinii morfli ai flærii 
d°tale, toate procesele, toate tratativele de împrumut sau consolidare, 
toate aranjamentele cu stræinii.



122

Un mic Eufrat, rotunjesc acum – cu ajutorul lui Callimach – 
impresia, numai cæ Eufratul, luând odatæ câinii morfli ai Babilonului øi 
værsându°i în mare, nu°i mai scoate øi°i duce înapoi; pe când Cancelarul, 
îi ia cu dânsul øi°i varsæ în Dâmbovifla sau în Marea Neagræ, dar îi scoate 
apoi de ceafæ øi, aøa leoarcæ, îi duce înapoi, în cufere, la Paris øi Londra! 
Ca de acolo sæ°i aducæ din nou la Dunære…

Pentru cine nu cunoaøte pe om, o atare slujbæ poate pærea cel puflin 
curioasæ.

Pentru cine°l cunoaøte însæ, ea devine lucrul cel mai natural, øi 
chiar un lucru bine°mirositor din ræu°mirositor, cum e orice cærat al 
stârvurilor.

E cæ Nicolae Titulescu e aøa de Român! Aøa de român într°adevær 
cæ europeanul acesta susceptibil, idiosincraticul acesta apusean, care øi°a 
fæcut din exprese de vitezæ singura lui locuinflæ stabilæ øi n°a mâncat nicæieri 
mai de multe ori ca la vagon°restaurant, îfli face impresia cæ n°a fost nicæieri 
când îl vezi la Bucureøti øi cæ e tot pe malul Dâmboviflei când îl vezi la 
Paris sau St.°Moritz. La Paris l°am væzut odatæ, dupæ ce lipsise câteva luni 
din flaræ. Mi°era aproape ruøine cæ va trebui sæ°l cobor din altitudinea sa 
europeanæ øi sæ°l întreflin asupra unor lucruri de acasæ. L°am gæsit într°un 
retras hotel aristocrat din Avenue Montaigne. Era înainte cu un vraf de 
scrisori din flaræ, pe care de trei ceasuri le citea øi ræscitea unui amic intim 
din faflæ. Øi a vorbit atât de mult øi dupæ aceea, øi atât de bine informat de 
lucruri de acasæ, cæ am gæsit superflu sæ mai vin cu ale mele.

La St.°Moritz, l°am vizitat iarna trecutæ, iarna pactului lui Laval cu 
Roma. Când am sosit în mijlocul oræøelului de vis øi de omæt, doi oameni 
îl cæutau cu asiduitate: Laval øi eu! Laval, ca sæ°l punæ la curent, prin 
telefon, cu toate detaliile pactului de la Roma øi concordanfla lor perfectæ 
cu punctele de vedere ale României. Eu, ca sæ aflu ce mai e pe la Bucureøti! 
Øi câte am aflat! Dupæ un ceas øi jumætate de convorbire cu Parisul, 
Excelenfla Sa a gæsit încæ trei, ca sæ°mi desfacæ dosare întregi cu lucruri de 
acasæ, plus o scrisoare violentæ de la un adversar, plus alta de la Vaida°Voevod 
care°l særuta pentru discursul sæu contra ungurilor, cu prilejul dezbaterii 
de la Geneva în jurul uciderii Regelui Alexandru.
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La trei zile când l°am revæzut, sta de vorbæ tot cu Laval la telefon, 
chemat cel dintâi de acesta, ca sæ°l punæ la curent cu pactul abia perfectat 
la Roma øi sæ°l întrebe dacæ e ceva care nu convine flærii sale.

– Laval a fost leal cu noi, exclamæ dupæ telefon.
Øi apoi iar scrisori øi lucruri de acasæ.
Hotærât lucru, când voi vrea sæ mæ pun la curent cu tot ce se petrece 

la Bucureøti, iau trenul øi fug la St.°Moritz.
Dar Paris, St.°Moritz… centre apropiate! Londra! A, Londra!
Mi°aduc aminte cum îl descria pe fericitul locatar plenipoten

fliar de la Ritz un om pe vremea aceea nu aøa de titulescian, Grigore 
Filipescu°Bacæu. Ocupând nu øtiu câte etaje! Cu o suitæ de groomi, valefli, 
în preajmæ, plimbându°se toatæ ziua prin oglinzile autoadmirafliei sale, ca 
un maharadjah în purpuræ øi aur! Una din aceste scumpeturi era convocatæ 
de imaginaflia febrilæ a lui Grigore Filipescu°Mæturæ, pentru a descrie 
pijamalele sale de zi.

Eu, care nu sunt nici din Bacæu øi nici nu mæ cheamæ nici Filipescu 
(dar nici Griguflæ) l°am væzut la Ritz Hotel din Londra pe ministrul nostru 
de atunci, trimis extraordinar pe lângæ Majestatea Sa Regele George V al 
Angliei în cælduroasa scurteicæ albastræ româneascæ (de atunci era cuzist!), 
cu cruciulifla pe care o poartæ totdeauna la gât øi mâncând în odæifla care°i 
servea øi drept odaie de primire øi mirosea totdeauna a sufragerie mâncând 
ce credefli? Pârjoale moldoveneøti.

E inutil sæ spun cæ în jurul sæu, afaræ de chelnerul de etaj nu erau 
decât români, azi miniøtri pe la Rio de Janeiro sau Teheran. Alæturi de ei 
am „daignat“ øi eu, proaspæt venit de la Bucureøti, sæ mæ înfrupt din pâr
joalele moldoveneøti ale sardanapalicului diplomat, cu toate cæ nu erau 
aøa de bine fæcute ca la noi la Cernæufli, la restaurantul Pajura Neagræ…

A doua zi m°a invitat – mæ rog, veneam la Londra într°un fel de 
misiune diplomaticæ – în odaia sa de dormit.

Am pæøit spre ea nu færæ emoflie. Vizitasem de curând Versailles°ul 
øi visam ceva vast øi somptuos ca odaia de dormit a Josefinei4! Am fost 
primit într°o odæiflæ tapetatæ cu vederi de acasæ rætæcite printre stampe 
japoneze, o odæiflæ aøa de micæ încât maharadjaua øedea pe marginea 
patului, un pat înalt øi fæcut exact ca la noi în România, în orice caz cum 
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n°am væzut în niciun hotel øi nicio pensiune londonezæ. Am fost reflinut 
la cinæ. N°am mai mâncat, e drept, pârjoale moldoveneøti. Dar am mâncat 
sarmale! Øi încæ sarmale încælzite. Maharadjaua mi°a explicat cæ aøa sunt 
bune sarmalele, øi cæ fiind invitat pe un tanc de petrol român, al cæpitanului 
Dimitriu, sosit de curând în docuri, l°a întrebarea acestuia cu ce poate sæ 
stea la dispoziflie, a ræspuns: cu o porflie de sarmale.

Sarmalele fæcute, tot dupæ cerere, în oale de pæmânt fusese aøa de 
bune cæ Excelenfla ceruse sæ i se aducæ øi la Ritz.

Dupæ câtva timp, Excelenfla s°a mutat de la hotel. Am fost, cu 
câfliva studenfli români, printre cei dintâi invitafli øi reflinufli la masæ. În 
vestibul ræmæsese pe o mæsuflæ un serviciu de argint proaspæt cumpærat.

– Uitafli°væ, spune Excelenfla, nu pare lucrat la noi în flaræ? Dar sæ 
øtifli cæ°i mai ieftin ca la noi! La Londra, argintæria°i foarte ieftinæ. Cum
pærafli°væ, mæi, øi voi de cum væ vine schimbul! (Schimbul ar fi ajuns cam 
pentru o linguriflæ, plus vreo doi°trei dinfli de furculiflæ!)

Am înghiflit în sec, dar cum mi°era foame øi cum mai væzusem doi 
englezi invitafli la masæ, mi°am spus: Ei, acum oi mânca øi eu o mâncare 
englezeascæ. Cel puflin un Irish Stew sau vreun pilaf indian! Nu era la 
masæ nici astea, dar nici pârjoale moldoveneøti sau sarmale. Era tocanæ 
naflionalæ! Cu mæmæligæ. Nu øtiu ce°or fi spus englezii øi un Gainsborough 
veritabil din perete. Dar eu cu studenflii ne°am pierdut de atunci toatæ 
iluzia despre Nicolae Titulescu…

Nu mi°am câøtigat iluzia nici dupæ o vizitæ la Lido, unde, dupæ ce 
m°a descusut trei ceasuri despre stærile de lucruri din flaræ, mi°a spus: hai 
acum sæ°fli dau o ciorbæ de fasole la Taverna Fenicia.

Un om care°øi poartæ între Londra øi Ankara, Cap Martin øi 
Taverna Fenicia (Veneflia) scurteica de lânæ, cruciulifla la gât, procesele øi 
tocana naflionalæ, documentele øi sarmalele, pasiunea sa epistolaræ øi pa
siunea pentru ciorba de fasole, aranjamentele cu creditorii øi superstifliile 
flærii sale poate evoca unui øoarece de bibliotecæ fraza lui Aristot5:

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.6

Øi e drept, Nicolae Titulescu, în toatæ superba lui personalitate 
frizeazæ genialitatea. Dar dacæ e nebun, aceasta e numai în mæsura în care 
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a fi Român oricând øi oriunde, a fi Român cu orice prefl, la masa verde øi 
la masa de la Ritz, e azi o nebunie.

M°am întrebat de unde vine aceastæ susceptibilitate de român a lui 
Nicolae Titulescu. Øi nu mi°a fost greu s°o tælmæcesc.

Nicolae Titulescu e ceea ce numim noi cu un cuvânt care nu øtiu 
dacæ existæ în altæ limbæ: copilul mamei.

Rareori un fiu mai curat a iubit o mamæ mai curatæ.
Rareori o mamæ mai curatæ a iubit un fiu mai curat.
Copilul a træit în fustele mamei, øi a fæcut liceul, studenflia la Paris, 

doctoratul, cu mama lui. Adolescentul n°a avut amantæ; a avut cærflile øi 
pe mama lui. Ministrul se ducea la mama lui cum se ducea øcolarul sæ°i 
punæ ghiozdanul în spate. Când la mama idealæ s°a adæugat o femeie 
idealæ, aceasta a fost soflia sa, unul din sufletele cele mai rare øi curate din 
câte se pot întâlni.

Rudele øi prietenii din care øi°a fæcut Nicolae Titulescu singura 
romanticæ a vieflii sale au fost øi trebuie sæ fie confecflionate din acelaøi 
spirit matern, familial. Sæ te fereascæ Dumnezeu sæ afle cæ eøti fiu ræu al 
familiei tale. Nu mai faci carieræ! Pe mine mæ vede o datæ sau de douæ ori 
pe an. Dar nu uitæ niciodatæ sæ mæ întrebe de mama mea! Ce are Nicolae 
Titulescu cu mama mea, o femeie bætrânæ, pe care n°a væzut°o niciodatæ 
la faflæ? A auzit cæ n°am nimic mai scump pe lume.

Tofli colaboratorii øi intimii lui Nicolae Titulescu, de la admirabilul 
Savel Rædulescu, bun fiu, bun frate, bun prieten, pânæ la Buzdugan7, 
trebuie sæ øtie sæ iubeascæ familia.

„Patronul“ se intereseazæ de rudele lor, de moøiile, servitorii, ani
malele lor. De mici accidente, plæceri sau neplæceri de acasæ. Sæ nu°fli vadæ 
un câine care sæ°i placæ fiindcæ te°întreabæ de el øi pe un transatlantic!

Dacæ mai ai imprudenfla øi°i spui cæ bull°terrierul pe care l°a væzut 
acum trei ani e bolnav, dæ fuga în cabina telegraficæ øi dæ o cablogramæ 
medicului veterinar din flaræ care i°a vindecat øi lui odatæ un câine de 
aceeaøi maladie.

Nicolae Titulescu, acest copil al mamei, e un tandru, un jovial, un 
familiar. E un diplomat cu suflet de colegian øi un european cu flærâna lui 
de Olt în buzunar.
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fiara lui e a doua mamæ a lui idealæ. Øi træieøte în fustele ei cum 
træia øi doctorandul la Paris; øi o iubeøte øi slujeøte ca øi pe cea dintâi.

Aceasta a observat°o øi englezi de calitate, care uimifli øi speriafli 
aproape de inteligenfla lui dræceascæ se læsau imediat cucerifli – ei, necuce
riflii – de ceea ce numeau: „jovialul æsta, copilul æsta de Titulescu“!

Øi°i iertau pânæ øi întârzierile, aøa de româneøti øi de copilæreøti…
Sallust8 mi se pare spune cæ: „statele ca øi oamenii se menflin prin 

acelaøi spirit care le°a øi creat“.
Cu duhul cu care a fost fæcut de maicæ°sa, cu afecflia, tandreflea 

aproape femininæ, jovialitatea øi familiaritatea omului ce n°a træit deloc 
dincolo de cercul legæturilor de sânge øi rubedenie, îøi iubeøte øi slujeøte 
Nicolae Titulescu flara. Øi°aø putea spune – cu acelaøi egoism øi 
ferocitate.

Eu l°am auzit flipând la miniøtri stræini care ar fi foarte jenafli sæ°øi 
vadæ numele aici… Copilul ræsfæflat e totdeauna øi un copil teribil. […]

Rezultæ cæ Eufratul de°adineorea e un Eufrat sentimental. Câinii 
morfli ai flærii sale, pe care el îi varsæ în diverse mæri de uitare sau succes, 
dânsul îi însofleøte uneori øi cu câte o lacrimæ. Sau le face coøciuguri øi 
sanctuare somptuoase! Unele din ele s°au numit ficfliuni. Ficfliuni ce pot 
fi în ochii unora chiar constelaflii de state serioase! Ah, dar dacæ n°am øti 
cæ istoria toatæ e confizerie9 de ficfliuni! Sfântul Imperiu Roman de Apus! 
Ce n°a fæcut acest imperiu! Câte veacuri, câte neamuri n°a fræmântat! Øi 
când te gândeøti cæ nu era nici imperiu, nici sfânt, nici roman øi nici de 
apus. Totuøi, istoria vorbeøte încæ øi va vorbi de Sfântul Imperiu Roman 
de Apus…

Dragoø Protopopescu, Nicolae Titulescu, omul, în „Sfarmæ°Piatræ“, an II, nr. 7, 2 
ianuarie 1936, p. 4.

NOTE

1 Callimach (Kallimakhos) (c. 315–c. 240 î.H.). Poet øi erudit grec.
2 Homer (sec. 12–8 î.H.). Poet epic grec. I se atribuie poemele „Iliada“ øi „Odiseea“, 

capodopere ale literaturii antichitæflii.
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3 Nectarie Cotlarciuc (1875–1935). Teolog român. Studii în teologie øi filosofie la Cernæufli, 
Viena øi Bonn. Profesor de teologie la Universitatea din Cernæufli. Decan (1920–1921). Senator 
(1923). Episcop de Cetatea Albæ øi Ismail. Mitropolit al Bucovinei (de la 10 noiembrie 1924).

4 Joséphine (Marie Josèphe Tascher de la Pagerie) (1763–1814). Soflia vicontelui de 
Beauharnais; în anul 1796 a devenit soflia generalului Bonaparte. Împæræteasæ a Franflei (1804–
1809). 

5 Aristot (Aristoteles; numit øi Stagiritul) (384–322 î.H.). Filosof grec. Discipol al lui Platon. 
A sintetizat disciplinele de pânæ la el, punând bazele multor discipline noi: logica formalæ, 
psihologia, politica, economia politicæ, etica, estetica, zoologia ø.a. 

6 Niciun geniu n°a fost scutit de un græunte de nebunie (lat.) – Seneca, De tranquill, anim. 
XVII. 10, dupæ Aristotel, Problemata, XXX, 1.

7 Dimitrie G. Buzdugan.
8 Salustiu (Caius Sallustius Crispus) (86–35 î.H.). Istoric øi om politic roman. Partizan al lui 

Caesar. 
9 Dulcegærie.

L. Prudhomme

„Gratitudinea mea pentru bunætatea dumneavoastræ în ce mæ 
priveøte“

Hôtel Ritz
15, Place Vendôme
Paris

[Paris], 7 iulie 1939

Excelenflei Sale domnul Titulescu
Villa Primavera
Corniche Moyenne
Cap d’Ail, A.M.

Excelenflæ,
Plicul pe care afli binevoit sæ°l læsafli pe numele meu, în momentul 

plecærii dumneavoastræ, mi°a fost remis în regulæ øi îmi permit sæ væ 
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exprim viile mele mulflumiri øi gratitudinea mea pentru bunætatea dum
neavoastræ în ce mæ priveøte.

Væ rog sæ binevoifli sæ agreafli, Excelenflæ, asigurarea sentimentelor 
mele recunoscætoare øi în întregime devotate,

(ss) L. Prudhomme
Portar

Scrisoare (fr.), [Paris], 7 iulie 1939, L. Prudhomme, portarul Hotelului Ritz din 
Paris, cætre Nicolae Titulescu – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

I.P. Prundeni 

„Cu Nicolae Titulescu moare un regim øi dispare un sistem“

Nicolae Titulescu a avut norocul sæ moaræ în peisagiile pe care le 
iubise atât de mult… Cannes se deschide ca un pridvor de vis peste Marea 
Liguricæ øi în zare se vede Corsica, învæluitæ în legenda aventurilor napo
leoniene. Pe aproape e Nisa, e Monaco, superbele refugii ale lumii bune. 
Cerul e limpede ca un cristal de Sevrès øi zvonuri de spumæ albæ se sparg 
de litoral. Din ele s°a næscut cândva Afrodita… De la o vreme, frenezia de 
la Monaco încetase øi melodia derulatæ se auzea tot mai rar, din ce în ce. 
Øi carnavalul de la Nisa nu mai era decât o amintire. Pitoreøtile cuiburi de 
odihnæ, vesele ca un ciripit de prin zævoaie, îmbræcaseræ chiar øi ele haina 
tristæ a unei melancolii nedefinite. Doar când øi când, pe aleile solitare, se 
ivea profilul aristocratic al câte unui îndrægostit statornic øi consumat de 
gânduri, care°øi plimba spre searæ resemnærile pe falezæ. Nicolae Titulescu 
a închis ochii la Cannes, într°o noapte cu stele… 

Se vorbea tot mai încet, de la un timp, despre marele european. În 
toamna trecutæ, când se consumase de o lunæ de zile actul suprem, din 
ziua de 6 septembrie, numele lui Nicolae Titulescu s°a auzit din nou în 
gazetele de la Bucureøti. Nu era împotrivæ øi nu se asociase cu „cu anu
miflii domni“ din stræinætate, græbifli sæ facæ la Londra un guvern de 
„emigranfli“. Træia deoparte, cu capul pe amintiri, mândru, singur øi tæcut. 
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Øi P.P. Carp fæcuse la fel, retrægându°se la fiibæneøti, când øi°a dat seama 
cæ rolul lui se terminase. Onest øi îndræznefl, recitind poate pe Miron 
Costin øi filosofia resemnærii, Nicolae Titulescu s°a retras olimpian pe 
piscul singurætæflilor rezumative. Ce°i mai putea oferi lui viitorul? Sæ lupte? 
El træise viafla din plin, somptuos øi princiar, fusese cândva un idol øi 
altarul lui se sfærâmase. Avusese credincioøi destui øi se risipiseræ tofli pe 
nu se mai øtie unde, crezuse într°o idee øi ideea în care crezuse se pulveri
zase, fusese tot, într°un ræstimp de voluptæfli, frenetic øi ce devenise… 
O reminiscenflæ nobilæ, desuetæ, îndoliatæ, o umbræ doar a unui trecut 
care nu se mai întoarce nici chiar pentru zei…

Nicolae Titulescu aparflinea unui regim care s°a præbuøit. În politica 
internæ, Nicolae Titulescu era democratic, fanatic øi liberal – deøi fusese 
conservator cândva, sub Take Ionescu –, care disprefluia miøcærile naflio
naliste øi pe antisemifli. Crede în nemuritoarele principii moøtenite cu 
hârtii în regulæ de la enciclopediøti. Nu°i ura pe evrei. Secretarul lui 
permanent øi atâta de docil era Sacha Silb[erman] Roman, iar ghidul sæu 
european nelipsit în toate fastuoasele cælætorii de°a lungul continentului 
nu era altcineva decât ziaristul cu reputaflie prin Væcæreøti, H. Streitman. 
D. Titulescu era un om superior din toate punctele de vedere. Nu°i plæcea 
sæ stea prea mult în flaræ. Contactul cu opincarii care alegeau færæ sæ°i vadæ 
distinsa lui faflæ de umanist evoluat era complet indiferent. Cartierul sæu 
general era la Saint°Moritz, la schiuri øi la Nisa, printre contesele proletare, 
care jucau la masa verde cerceii de la ureche øi ultimele lor senzaflii intime. 
În politica internaflionalæ, Nicolae Titulescu s°a miøcat pe claviatura 
securitæflii colective, sub aripile protectoare ale Ligii Nafliunilor. Era 
anglo°franco°ruso°fil, prieten cu Chamberlain, cu Eden, cu Briand, cu 
Léon Blum, Litvinov øi Beneš. 

Ce vrefli? Fiecare generaflie are parte de bucuriile ei. Fiecare generaflie 
træieøte certitudinile ei. Nicolae Titulescu nu era un improvizat al noro
cului øi nu°øi escaladase cariera printr°un act de plagiere. A fost omul 
timpului sæu. A crezut în misiunea Societæflii Nafliunilor, în faimosul palat 
[loc distrus] marmuræ de la Geneva, [pentru?] atâtea grave øi impunætoare 
personalitæfli universale, glasul lui Nicolae Titulescu ræsuna ca o vioaræ 
inspiratæ, armonizându°øi refrenul cu ecourile profunde ale vræjitului 
violoncel pe care°l descânta, ca pe un flaut fermecat, neuitatul tribun al 
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Franflei pacifice øi dezarmate, care doarme de mult în proprietatea sa de la 
Cocherell. Înalt, plæpând, cu fafla lui de un galben maladiv øi auster, cu 
ochii lui scæpærætori øi cu acele atitudini de extaz, ciudate, absurde øi 
caracteristice, Nicolae Titulescu era iluminatul unui ideal, era misionarul 
unei alte lumi.

Era omul în splendoarea lui triumfætoare, omul restaurat în 
privilegiile lui absolute øi eliberat de servituflile reminiscenflelor etnice. 
A greøit. Dar s°a împærtæøit din adeværurile vremii lui. Era europeanul lui 
Avenol øi al lui Coudenhove°Kalergy1. A fost soldatul unei iluzii consu
mate, în sfârøit. 

Ne°a reprezentat cu demnitate, frumos øi inutil. România nu mai 
era decât un pretext pentru existenfla cosmicæ a lui Nicolae Titulescu. 
Ministrul României la Geneva? Poate mai mult decât atât. Ambasadorul 
civilizafliei în Dacia Traiana. Era un predestinat al nenorocului. Øi în 
amurgul socotelilor definitive, Nicolae Titulescu a avut sadismul sæ°øi 
admire singur opera lui care se præbuøise. A fost un orator de geniu, o 
inteligenflæ vie, activæ, iscoditoare. Un neastâmpær curios domina acest 
tem perament impulsiv, romantic øi violent deopotrivæ, o neliniøte fausti
cæ°i sfâøie marea, strania lui sensibilitate. Avea totul øi nu°l mulflumea 
nimic. Un om mare?! Omul mare, care pune pecetea individualitæflii sale 
[?] pe fizionomia unui veac, se desface de la sine din rezultatele muncii. 
Garanfliile anglo°franceze, cu care am ræmas næuci pânæ la dezastru, erau 
catehismul lui de fiecare zi. Mica Înflelegere se næruise. Prietenia lui cu 
Litvinov s°a încheiat la definiflia agresorului de la Londra. Am pierdut. Øi 
Nicolae Titulescu ræmæsese cu un loc în Consiliul de Administraflie al 
Canalului de Suez. Numai atât. Era o consolare. Dar flara…

Cu Nicolae Titulescu moare un regim øi dispare un sistem. Era 
unul dintre puflinii supraviefluitori ai mitului wilsonian. Mai este poate 
numai d. Beneš, care øi suspinæ melodramatic în subteranele de la Londra. 
Nicolae Titulescu a fost o piedicæ în calea politicii de realitæfli. Dar øi°a 
jucat rolul bine, când atâflia cabotini gælægioøi compromit o tragedie, în 
aplauzele gægæuflilor de la galerie…

I.P. Prundeni, Nicolae Titulescu, în „Porunca Vremii“, 20 martie 1941; ACNSAS, 
dosar nr. 50 953, vol. 1, f. 540.
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OTE

1 Richard Nicolaus Coudenhove°Kalergi, conte (1884–1972). Publicist øi om politic. Næscut 
la Tokyo din tatæ austro°ungar øi mamæ japonezæ. Primeøte cetæflenie cehoslovacæ (1919), apoi 
se naturalizeazæ francez (1939). Fondator al Uniunii Paneuropene (1923?) øi al Uniunii 
Parlamentare Europene (1947). Participæ la Congresul de la Haga, unde este acceptatæ 
propunerea sa cu privire la crearea Adunærii Europene, aleasæ de parlamente. În 1965 pæræseøte 
miøcarea europeanæ. Moare la Scruns în Austria în 1972.

Sextil Puøcariu

„Noroc cæ°l avem pe Titulescu, care are mult tact politic øi multæ 
abilitate diplomaticæ“

Bobi
Geneva, 3 IX 1923

Scumpa mea fetiflæ,
Când trec pe stradele Genevei mi se pare cæ abia zilele trecute am 

pæræsit oraøul. Toate cum le°am læsat anul trecut. Ieri dupæ prânz, fiind o 
zi seninæ, m°a salutat øi Mont°Blanc cu fruntea lui albæ. […].

Geneva, 4 IX 1923

Scump Puiøor,
Øedinfla de deschidere a Ligii, deøi særbætoreascæ, a fost cam plic

ticoasæ, cæci a deschis°o baronul Ishii1 (japonez), care vorbeøte încet de 
nu°l auzi. Puflinæ animaflie a adus alegerea preøedintelui. Erau doi candidafli 
serioøi: Cuba øi Elveflia. De data asta s°a væzut ce mult face propaganda 
personalæ. Reprezentantul Elvefliei, Motta, e un om foarte capabil øi un 
orator de frunte! Totuøi, a fost ales cubanezul, care n°are nici mæcar meri
tul de a vorbi bine franfluzeøte, fiindcæ în jurul lui s°a fæcut o mare 
propagandæ. Cum statele latine (mai ales cele americane) sunt vreo 17, 
toate i°au dat votul dintr°un fel de solidaritate de rasæ.
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Dupæ masæ am avut iar øedinflæ. A venit øi Titulescu, care e foarte 
bun øi care, cum a venit, ne°a procurat un post de vicepreøedinte. Are 
mare trecere aici øi e foarte simpatic.

Geneva, 5 IX 1923

Fetifla mea micæ øi dulce,
Azi fli°am mai scris o scrisoare, dar venind acum seara acasæ, m°a 

apucat un dor atât de puternic de scumpa mea, încât trebuie sæ mai stau 
puflin de vorbæ cu ea…

La 7 m°am dus la Hôtel des Bergues, unde aveam salonul nostru 
de primire. De când e Titulescu aici e cu mult mai bine. Deøi prim°dele
gat e tot Dissescu, de fapt Titulescu le face toate øi el a introdus øi întâl
nirile zilnice, în care ne punem unul pe altul la curent cu cele petrecute. 
Acum un an în zadar încercasem sæ°i fac pe tofli ca sæ avem o oræ fixæ de 
întâlnire.

Titulescu e un om foarte de seamæ øi un causeur admirabil. Îi place 
puflin sæ vorbeascæ despre sine, dar o face într°un fel simpatic øi îl asculfli 
bucuros. Se bucuræ aici de mari simpatii øi ca ministru al României la 
Londra are conexiuni foarte preflioase. E om înalt, însæ cu o faflæ de chinez 
øi de birjar rus în acelaøi timp: spân øi cu ochii ca migdalele. Îndatæ ce°l 
cunoøti însæ îfli devine foarte simpatic. […].

Situaflia noastræ e foarte grea øi deocamdatæ suntem rezervafli. Toc
mai acum e Titulescu la o consfætuire a Micii Antante cu Franfla. […].

Noroc cæ anul æsta avem un secretar, care cifreazæ multele telegrame, 
încât eu am putut lua masa liniøtit cu Titulescu.

Geneva, 7 IX 1923
Scumpa mea fetiflæ, […].

8 IX 1923

Continui scrisoarea începutæ øi întreruptæ ieri, tot de la øedinfla 
Comisiunii øi tot în rate, profitând de discursurile englezeøti.
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Ieri, dupæ øedinflæ, ne°am adunat la Hôtel des Bergues, unde ne 
întâlnim acum în fiecare zi. Titulescu ne°a pus la curent cu situaflia, cæci 
de fapt el conduce, nu Dissescu, delegaflia. Are un fel foarte agreabil de a 
vorbi, plin de spirit øi de inteligenflæ.

Geneva, 13 IX 1923

Negrufla mea scumpæ,
Ziua de ieri a trecut repede – øi mæ bucur cæ de°acu au început 

zilele sæ curgæ mai uøor – cu douæ øedinfle, una dimineafla øi a doua dupæ 
prânz. De la 3 la 4 am avut întrunirea noastræ obiønuitæ, în care Titulescu 
ne°a arætat situaflia destul de încurcatæ în care se zbate Liga Nafliunilor din 
cauza conflictului italo°grec, la care e primejdia sæ se adauge un conflict 
italo°serb, din cauza oraøului Fiume, cæci Mussolini nu mai vrea sæ 
recunoascæ acordul fæcut de predecesorii sæi cu iugoslavii. Clasice sunt 
depeøile lui Duca. De câte ori îi cerem instrucfliuni într°o chestie grea, el 
ne ræspunde în doi peri, cu generalitæfli ca: „Politica noastræ trebuie sæ fie 
sæ facem pe mijlocitorii între Franfla øi Anglia“ øi alte asemenea principii 
frumoase, care însæ nu ne dau nicio soluflie. Noroc cæ°l avem pe Titulescu, 
care are mult tact politic øi multæ abilitate diplomaticæ. Situaflia noastræ va 
fi grea mai ales când se va face alegerea în Consiliu. Candideazæ øi Beneš 
øi Szirmund.

Bun Titulescu, dar ceva cam grand°seigneur. Vrea sæ dea niøte mese 
la care sæ invite pe rând toate statele. Ne°a pregætit cæ cel mai puflin ce ne 
va costa pe fiecare din noi aceste mese va fi 1.000 fr. elveflieni, ceea ce face 
40.000 l. Noi nu prea suntem încântafli de aceste cheltuieli, dar vorba 
ceea, nasul subflire se fline scump.

Geneva, 15 IX 1923

Scumpa mea,
Ziua de ieri a fost umplutæ cu cele douæ øedinfle – destul de 

plicticoase –, a Adunærii generale øi a Comisiunii.
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La øase seara m°am dus la Hôtel des Bergues, unde era Titulescu øi 
am stat de vorbæ cu el. Mi°a povestit o mulflime de lucruri din cariera lui 
de ministru la Londra. Între altele, spunea cum la o seratæ mare s°a 
pomenit vecin cu un domn cæruia toatæ lumea îi spunea „Monseigneur“, 
dar despre care n°avea idee cine e, pentru cæ englezii au obiceiul ræu sæ nu 
prezinte pe cei mari. La un moment dat, Monseigneur°ul cu pricina 
începe sæ înjure pe Lloyd George în termenii cei mai drastici, fæcându°l 
om de nimic øi trædætor, fiindcæ ar fi pactat cu Sovietele ruseøti. „Aha, 
æsta°i rus“, øi°a zis Titulescu. Deodatæ îl aude zicând: „Øi cæ Lloyd George 
e un trædætor, desigur îmi va da dreptate øi ministrul României“. Îfli 
închipui situaflia. Titulescu, ca sæ iasæ din încurcæturæ, zise: „Am noroc cæ 
sunt diplomat øi ca atare nu trebuie sæ am o pærere sau, în tot cazul, am 
dreptul sæ mæ fac cæ nu am o pærere“. Dar rusul: „Æsta nu°i un ræspuns; 
pretind ca sæ ne spui pærerea d°tale“. Ce era sæ facæ? A arætat cæ Lloyd 
George, invitând Sovietele la Conferinfla de la Geneva, în loc sæ le facæ un 
bine, le°a fæcut ræu, demascându°le în fafla lumii. Conmesenii erau tot mai 
atenfli la duelul de vorbe, cæruia rusul îi dædu o turnuræ foarte penibilæ, 
zicând: „Credeam cæ eøti mai curajos, cæci am cunoscut øi alfli români, 
foarte simpatici. Astfel, pe domniøoara Væcærescu, care îmi place cu mult 
mai bine decât actrifla aceea nesinceræ care e Regina României“. Aici 
Titulescu særi în picioare: „Asta nu, Monseigneur, despre Suverana flærii 
mele nu dau voie sæ se vorbeascæ astfel!“ Cei din jur, øi mai ales gazda 
casei, erau palizi de frica vreunui scandal. Rusul însæ, cu cel mai liniøtit aer 
din lume, zise: „Eu n°am vorbit despre suverana d°tale, ci despre nepoata 
mea (el e frate cu mama Reginei), pe care am dreptul, cred, s°o critic. 
Dæ°mi mâna, îmi eøti foarte simpatic!“

Geneva, 6 IX 1924

Scumpa mea fetiflæ, […]
Am râs de Titulescu, cu ideile lui nostime. De exemplu, lui îi e 

fricæ de orice curent, având ideea fixæ cæ se îmbolnæveøte. În comisie stæ la 
un loc tocmai lângæ fereastræ, cæci acolo e locul alfabetic al României. Ca 
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sæ fie scutit de curent, el a fæcut BOUMANIE din ROUMANIE øi s°a 
mutat lângæ preøedinte.

Întâlnind pe contele Bethlen2, i°a reproøat cæ l°a adus pe Apponyi 
ca prim°delegat, ceea ce din partea noastræ e considerat ca o sfidare. 
Bethlen l°a asigurat cæ Apponyi nu ne va ataca. Atunci Titulescu: „Sfatul 
æsta i l°aø da øi eu. Noi, æøtia din Vechiul Regat, nu avem nimic cu el, dar 
în delegaflia noastræ sunt øi ardeleni – e rectorul Universitæflii din Cluj, un 
prieten intim al lui Lucaciu –, care au særit în sus când au auzit cæ vine cel 
ce le°a bægat prietenii prin temnifle øi mi°au zis: «Ia°l în primire, Titulescule, 
øi ræzbunæ°ne odatæ de toate cele trecute!»“

I°a cam bægat pe unguri în spæriefli.

Geneva, 20 IX 1924

Puiøorule mic,
Ieri iaræ l°am admirat pe Titulescu.
El face adicæ parte din cele douæ subcomisii importante care de 

douæ sæptæmâni discutæ la chestia grea a arbitrajului øi a dezarmærii. Øtiam, 
din cele ce mi le spunea, cæ a avut sæ ducæ o luptæ grea, ciorovæindu°se 
când cu englezii, când cu francezii øi fæcându°le atâtea greutæfli, încât 
lucrærile nu puteau progresa deloc. Toatæ lumea era enervatæ, cæci obiecfliile 
ce le fæcea erau serioase øi, de câte ori se pærea cæ s°a gæsit o soluflie, el 
venea øi o sfærâma cu noi obiecfliuni. Francezii mai ales erau foarte enervafli 
øi considerau cæ „Titulescu øi°a pierdut cærufla“. Asearæ, în sfârøit, iatæ°l pe 
Titulescu, pentru întâia oaræ dupæ 10 zile, liniøtit, zâmbitor. „Uite ce s°a 
introdus în rezoluflia primitæ azi: Toate chestiunile asupra cærora Consiliul 
s°a pronunflat, nu mai pot fi supuse arbitrajului. Asta va sæ zicæ cæ Apponyi 
nu ne mai poate deschide procesul cu optanflii unguri, pe care l°am câøtigat 
cu atâta greu înaintea Consiliului øi care însemneazæ pentru statul român 
un câøtig de câteva miliarde, care ar intra în punga magnaflilor unguri, cei 
mai mari duømani ai noøtri. – Atât i°am sâcâit øi atât i°am sucit în comisie, 
încât la urmæ mi°era fricæ øi mie cæ am sæ°i indispun. Ieri însæ au venit 
englezul øi francezul la mine øi mi°au spus verde: Titulescule, ce ai în 
dosul capului? Ce vrei sæ°fli dæm? M°au înfleles, cæ aveam ceva. Le°am spus 
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øi imediat au admis cererea mea, care e de altfel foarte justæ øi se rapoartæ 
øi la alte hotærâri. Asta s°o øtifli cei ce suntefli avocafli: dacæ vrefli ceva, sæ n°o 
spunefli niciodatæ de la început, ci numai atunci când afli pregætit 
terenul!“

Geneva, 5 IX 1925

Scumpa mea fetiflæ, […]
Asearæ a sosit pe neprevæzute Vintilæ Brætianu la Geneva. Îfli pofli 

închipui cât de desperatæ era cauza coloniøtilor unguri din Banat, dacæ 
chiar el împuternicise pe Titulescu sæ le dea pânæ la 5 milioane aur 
despægubiri. Când a auzit cæ va scæpa cu suma ridicolæ de care e vorba, l°a 
særutat pe Titulescu. Seara am luat masa împreunæ – îfli pofli închipui cæ 
n°am mai mers la operæ – øi tot timpul Vintilæ øi Titulescu se cicæleau, 
fæcându°øi însæ declaraflii de prietenie. Mie Titulescu îmi spune „Sextilæ“ 
(ca sæ rimeze cu Vintilæ), asigurându°mæ cæ nu vine la Geneva dacæ nu°s 
øi eu aici ca „delegat permanent“.

Încæ ceva, înainte de a pleca sæ°mi asigur un loc de dupæ°prânz la 
øedinfla publicæ a Consiliului, unde Titulescu va face pledoaria finalæ (mai 
mult o formalitate, cæci lucrurile s°au hotærât în øedinflele secrete) øi la 
care lumea aleargæ ca nebunæ sæ°l asculte.

Geneva, 17 IX 1925

La sfârøitul sæptæmânii æøtia pleacæ øi Duca øi Titulescu, ræmânând 
øef al delegafliei Comnen, cu care voi vorbi sæ mæ lase sæ plec mai devreme, 
cæci chestiunile la care pot lua eu cuvântul vor fi toate terminate pânæ 
atunci.

Asearæ ne°am dus toatæ delegaflia øi gazetarii români la cinæ la un 
restaurant cu bucætar român. Menu°ul anume tipærit pentru noi.

Titulescu – lângæ care m°am aøezat – era iar în vervæ øi aproape tot 
timpul ne°a povestit, adorabil ca totdeauna. Øi Duca era bine dispus dupæ 
succesul de dimineaflæ, øi astfel amândoi îøi aduceau aminte din trecutul 
lor parlamentar, evocând vremile când Parlamentul român nu era încæ un 
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balamuc ca azi øi o adunæturæ de oameni incapabili, ci era dominat de 
figurile lui P. Carp, Maiorescu, N. Filipescu, Brætianu, T. Ionescu, 
Delavrancea ø.a. Cum azi înainte de masæ sunt liber, vreau sæ însemnez în 
ziar câteva crâmpeie din ceea ce°mi aduc aminte din conversaflia de ieri.

De altfel, ieri am avut un succes øi la Comisia VI, unde s°a discutat 
chestia minoritaræ øi unde øi lordul Robert Cecil øi Hymans (Belgia) au 
declarat cæ propunerile lui Apponyi sunt inadmisibile.

Câteodatæ e bine sæ fii gentil øi cu cucoanele. Dna Lawday, care era 
foarte fericitæ cæ i°am gæsit pe Tudorel al ei atât de frumuøel, mi°a spus cæ 
în zilele trecute dna Colban i°a spus de Titulescu cæ e un orator strælucit, 
dar cæ vorbirile lui sunt lipsite de miez. Aceastæ pærere o are ea desigur de 
la bærbatu°sæu øi e bine sæ øtim cum îl judecæ Colban3 pe Titulescu. 
Anume, Colban, ca director în Secflia minoritæflilor, vrea sæ împace toatæ 
lumea. El e bucuros când ne poate da dreptate nouæ, dar e foarte plictisit 
de atacurile continue din partea ungurilor øi°øi teme situaflia dacæ nu va 
putea sæ°i mulflumeascæ mæcar o datæ øi pe ei. Titulescu însæ totdeauna îl 
învârte aøa ca sæ iasæ lucrurile bine pentru noi. De aici ciuda lui pentru 
lucrul în care îl simte pe Titulescu superior, în talentul de a cuceri pe tofli 
cu spiritul sæu scânteietor.

De altfel, de la Titulescu avem sæ aøteptæm în curând øi alt succes 
mare. E vorba de conferinfla care se va fline în octombrie în America pentru 
lichidarea datoriilor interaliate de ræzboi. Din partea României va pleca 
Titulescu care de mult lucreazæ în aceastæ privinflæ øi fli°i joacæ pe englezi – 
la care avem cele mai mari datorii – astfel, ca sæ°i aducæ unde vrea el. 
Dacæ°i va reuøi planul, pe care mi l°a spus, atunci va da o lovituræ de øah 
straønicæ.

Geneva, 17 IX 1925

Duca era mulflumit de succesul vorbirii lui de înainte de prânz, 
Titulescu în vervæ øi adorabil ca totdeauna. Amândoi evocau vremile tre
cute, pe când parlamentul român era dominat de figurile mari de bærbafli 
de stat øi oratori, în fafla cærora ei, tineri, debutau.
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La tribunæ vorbea un orator, care îøi dædea toatæ silinfla sæ°øi 
convingæ auditoriul printr°o argumentaflie strânsæ cu care voia sæ°øi do
boare adversarul. Lumea se plictisea. Duca iese din salæ. Pe culoar întâl
neøte un parlamentar vechi øi rutinat. – „Tot X vorbeøte?“ – „Tot el, cu 
tot arsenalul de argumente.“ – „Ascultæ bæiete, øtii tu ce°i parlamenta
rismul? Nu argumente, ci loveøti pe adversar cu pumnul în faflæ øi treci 
înainte…“

Titulescu descrie impresia pe care o avea când se urca pe vremile 
acelea pe tribunæ øi în fafla oratorului se posta în picioare, cu monoclul în 
ochi, conu’ Petrache (Carp). „Mæ, te luau sudori, nu alta, când îl vedeai 
în fafla ta. Odatæ «Taiche» (Ionescu) vorbeøte cu Petrache Carp: «Tot 
partidul d°tale, zice Carp, constæ din gogomani. D°ta eøti singurul om în 
partid øi – poate – mai târziu, mânzul æsta de lângæ d°ta». Mânzul eram 
eu. N°am dormit trei nopfli de fericire. Auzi, sæ mæ creazæ Carp capabil sæ 
ajung – poate – om!“

Titulescu descrie o adunare, la Bârlad, de ræsturnare a guvernului. 
„Adunarea s°a început la 3 dupæ prânz øi mie mi°a venit rândul la 11 
noaptea sæ vorbesc. Am spus eu de viermii care rod la temelia edificiului 
øi alte de astea, care au mai trezit publicul obosit. Dupæ mine venea 
«Taiche». De la început simflii cæ sala nu°l urmeazæ cu tot sufletul øi el era 
pierdut când nu avea publicul în stæpânire. Ce vrei, la Bârlad, într°o øcoalæ 
primaræ, la miezul nopflii, cu un public pe care°l omori cu discursuri de la 
ora trei. Vedeam cæ «Taiche» lungeøte, lungeøte, cæutând contactul. 
Deodatæ, nemaiavând ce sæ spuie, începe sæ°øi punæ întrebæri, tot în 
cæutarea efectului oratoric.«Dar mæ vefli întreba: ce°a fæcut acest guvern ca 
sæ merite campania de ræsturnare? Mæ vefli întreba dacæ îi imputæm crime 
sævârøite? Mæ vefli întreba dacæ i°am descoperit intenflii ce vor duce flara la 
marginea præpastiei? Mæ vefli întreba…» øi continua astfel sæ se întrebe øi 
mie mi se fæcuse inima cât un purice, cæci vedeam cum vinele i se umflæ 
la tâmple øi simfleam cæ singur nu øtie ce sæ mai întrebe øi care va fi 
ræspunsul… «Mæ vefli întreba dacæ în cursul celor 11 zile de când guverneazæ 
se poate ca un guvern în general sæ fi comis fapte împotriva cærora flara 
trebuie sæ protesteze?» Aoleu, gândeam eu, cum o sæ iasæ «Taiche»? «Ei 
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bine, domnilor, dacæ mæ întrebafli care e crima acestui guvern, am sæ o 
definesc cu o vorbæ: Crima lui este cæ s°a næscut!» – «Bravo! Ura…!»“

Tot Titulescu: „Eram ministru de Finanfle øi°mi apæram proiectul 
de impozit. Sala o simfleam duømænoasæ, dar mæ bizuiam pe ajutorul 
compact al partidului, care era una cu mine. Deodatæ doctorul Istrati, 
pe care°l iubeam øi care mæ iubea, dar care avea, în partid, altæ pærere 
despre ræscumpærarea pæmânturilor expropriate, mæ întrerupe, apærând 
teza liberalæ. Ce dracu era sæ°i ræspund lui, care nu mi°era adversar poli
tic. Atunci am simflit cæ aici (øi duce mâna la frunte) face ceva «flac»! La 
mine în partea asta a capului reacflioneazæ mai întâi creierul când scânteiazæ 
pe nepregætite. Mai târziu, am væzut din notele stenografilor cæ i°am 
ræspuns: «Doctorul Istrati øi cu mine ne înfleleg atât de bine, pærerile 
noastre sunt totdeauna atât de mult aceleaøi, încât ar fi obsedantæ øi de 
nesuferit aceastæ armonie, dacæ nu s°ar întâmpla ca o datæ cel puflin sæ nu 
ne deosebim în opinii»…“.

Sextil Puøcariu, Titulescu descinde la Geneva (Scrisori cætre Leonora), în Memorii, 
ediflie îngrijitæ de Magdalena Vulpe; prefaflæ de Ion Bulei, Editura Minerva, 
Bucureøti, 1978, pp. 659; 660; 662–663; 666–667; 672–673; 675–676; 694–695; 
707–708; 717–718; 728–729; 736–738.

NOTE

1 Kikujiro Ishii (1866–1945). Jurist øi diplomat japonez. Ataøat la Paris (1890); secretar la 
Paris (1893); consul la Chemulpo (Coreea) (1896); secretar la Pekin, în timpul Ræscoalei 
boxerilor. Director al Biroului de Comerfl (1904). Vice°ministru al Afacerilor Stræine (1908). 
Ambasador la Paris (1912). Ministru de Externe (1915–1916). Trimis special în Statele Unite 
ale Americii (1917). Ambasador la Paris (1920). Delegat la Conferinfla de dezarmare navalæ 
(1927). La Societatea Nafliunilor a fost succesiv delegat (1920); vicepreøedinte al Adunærii 
(1920, 1925); preøedinte al Consiliului (1926). Foarte cunoscut pentru acfliunea sa diplomaticæ 
privind „Gentlemen’s Agreement“ încheiat între Washington øi Tokyo (1907). Membru 
fondator al Academiei Diplomatice Internaflionale (1926). 

2 Bethlen István, conte (1874–1948). Om politic øi de stat ungur. Deputat (1901). Luptætor 
împotriva centralismului austro°ungar øi pentru o Ungarie complet independentæ. A militat 
pentru constituirea unei armate naflionale ungureøti. A pregætit documentele privind Transilvania, 
pe care delegaflia ungaræ le°a prezentat la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). A avut un 
rol important la intrarea Ungariei în Societatea Nafliunilor (18 septembrie 1922). A pregætit 
Conferinfla de la Veneflia, care a rezolvat unele probleme teritoriale între Austria øi Ungaria. 
Artizan al Pactului de prietenie italo°ungar (1927). Inifliator al tratatelor de prietenie cu Turcia 
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(1923) øi Bulgaria (1923). A participat la cea de°a V°a sesiune a Adunærii Societæflii Nafliunilor 
(1924). A conferenfliat în Italia øi Marea Britanie pe tema revizuirii Tratatului de Trianon. 
Prim°ministru (15 aprilie–14 noiembrie 1921; 3 decembrie 1921–19 august 1931). Membru al 
Academiei Diplomatice Internaflionale (1929). Deportat în URSS, unde a øi murit.

3 Erik Andreas Colban.

Sextil Puøcariu

„Am arætat compatrioflilor mei tot binele pe care Titulicæ al 
nostru ni l°a fæcut øi ni°l face în stræinætate“

Muzeul Limbii Române
Cluj 
Strada Elisabeta, nr. 23

Cluj, 9.I.[19]27

 Iubite domnule Titulescu, 
Døoara Elena Popea1 – veriøoaræ cu mine – are talent mare. Picturile 

ei ne°ar face cinste dacæ ar putea fi expuse la Londra; mai ales ar interesa, 
cred, cele cu motive româneøti, væzute de astæ°datæ de un pictor expresionist. 
fii°aø fi nespus de îndatorat, dacæ ai lua°o sub ocrotirea d°tale, ajutându°i 
sæ facæ cunoøtinfla câtorva englezi (a cæror limbæ o vorbeøte) cu influenflæ, 
pentru a face o expoziflie la primævaræ.

Mai mult decât în anii trecufli, în iarna asta am cutreierat oraøele 
Ardealului flinând conferinfle. Cu prilejul acesta am arætat compatrioflilor 
mei tot binele pe care Titulicæ al nostru ni l°a fæcut øi ni°l face în stræinætate. 
Când vei veni odatæ pe la noi, ai sæ gæseøti în toate colflurile prieteni øi 
admiratori devotafli. 

Cu respectuoase særutæri de mâini dnei ministru øi cu cele mai 
bune uræri pentru Anul Nou, 

Al d°tale devotat 
 (ss) Sextil Puøcariu

Scrisoare, Cluj, 9 ianuarie 1927, Sextil Puøcariu cætre Nicolae Titulescu, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent 
al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/
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George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Cores
pondenflæ, 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. 153, 
pp. 721–722.

NOTE

1 Elena Popea (1885–1941). Pictoriflæ, originaræ din Transilvania, reprezentantæ a curentului 
ultramodernist. S°a stabilit la Paris.

Sextil Puøcariu

„M°am bucurat […] de marele succes dobândit în chestia optanfli
lor unguri“

Muzeul Limbii Române
Cluj
Strada Elisabeta, nr. 23

Cluj, 14.III.[19]27

 Iubite domnule Titulescu, 
 fiin sæ°fli spun cât de mult m°am bucurat – øi cu mine tofli care te 
urmærim de departe – de marele succes dobândit în chestia optanflilor 
unguri la øedinfla Consiliului Societæflii Nafliunilor. 
 Am regretat numai cæ n°am putut fi de faflæ, sæ te aud vorbind øi sæ 
simt acei fiori de mândrie româneascæ øi de admiraflie pentru marele talent 
care ne apæræ într°un mod atât de strælucit. 
 Îfli mulflumesc øi pentru ocrotirea ce i°ai dat°o døoarei Popea øi 
pentru toatæ bunætatea care i°a arætat°o doamna Titulescu. 
 Al d°tale devotat øi recunoscætor

(ss) Sextilæ

Scrisoare, Cluj, 14 martie 1927, Sextil Puøcariu cætre Nicolae Titulescu, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent 
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al României la Societatea Nafliunilor – AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/
George Anastasiu; apud Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Cores
pondenflæ, volumul I (1921–1931), partea I, volum îngrijit de George G. Potra; 
colaboratori: Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, 
Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 159, 
p. 729.

Nicolae Raicoviceanu

„…Ce m°a impresionat cu deosebire era dragostea prieteneascæ 
ce°i lega“

Scriindu°mi amintirea vizitei ce împreunæ cu Patronul1 øi cu Take 
Ionescu am fæcut°o mareøalului Joffre, îmi reamintesc marea prietenie 
ce°i legase pe aceøti doi oameni.

Inteligenflele lor sclipitoare îi atræsese, bunætatea lor neflærmuritæ îi 
apropiase, talentele lor fæceau ca sæ se înfleleagæ mai uøor.

Profesiunea lor øi viafla de Palat de Justiflie îi punea zilnic în contact 
øi fræmântærile politice le dæduse suferinfle comune care îi legase, s°ar fi zis, 
pentru totdeauna.

Cælætoria mea în stræinætate cu aceøti doi oameni la Paris, Londra, 
Chamonix, Aix°les°Bains, excursiile, plimbærile, conversafliile pe chestiu
nile importante cât øi cele mai mærunte au ræmas pentru mine lucrurile 
care m°au fermecat mai mult în viaflæ øi pe care nu cred ca timpul sæ le 
poatæ øterge.

Nu pot însæ sæ evoc aceste amintiri færæ sæ nu spun cæ ce m°a 
impresionat cu deosebire era dragostea prieteneascæ ce°i lega pe aceøti 
oameni.

Nu pot sæ uit gesturi, griji mærunte, atenfliuni delicate ce aveau 
unul pentru celælalt øi care dacæ erau, poate, din partea Patronului cætre 
Take Ionescu, mærturisirea unei dragoste dublate de respectul vârstei øi al 
situafliei, din partea acestuia cætre „Titulicæ“ erau manifestafliunile unei 
dragoste care avea ceva pærintesc, ceva de frate mai mare care iubeøte pe 
cel mic nu numai din fræflie, dar øi dintr°o admiraflie pentru toate satis
facfliunile ce°i dæ.
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Øi, totuøi, aceastæ dragoste prieteneascæ, spre sfârøitul vieflii lui 
Take Ionescu, a fost întunecatæ.

Am fost alæturi de Patronul în tot timpul când præpastia încet, 
încet se deschidea între dânsul øi Take Ionescu; am fost øi cauza care a 
fæcut ca neînflelegerea dintre ei sæ devie cunoscutæ în public øi iatæ cum 
s°au petrecut lucrurile.

În guvernul2 generalului Averescu din 1920, Patronul era ministru 
de Finanfle3, Take Ionescu la Afacerile Stræine4 øi un al treilea takist – întâi 
D. Greceanu5, apoi Miøu Antonescu6 – la Justiflie.

Guvernul proiecta cele douæ mari reforme, legea impozitelor 
directe øi reforma agraræ. Patronul, pe lângæ legea impozitelor directe, 
pregætise legile pentru impunerea pe cifra de afaceri, pe lux øi impozitul 
pe capital.

Atât reforma financiaræ, cât øi cea agraræ pe care o susflinea ministrul 
Garoflid7 erau deopotrivæ de antipatice publicului, care face la noi opinia 
publicæ, øi deopotrivæ de criticate.

Ministrul Garoflid era veønic hærfluit cu fel de fel de intervenfliuni 
øi în Parlament proiectul sæu de lege era veønic amendat. Proprietarii, 
care, cu sau færæ voie, admiseseræ principial exproprierea, voiau sæ scape 
cât mai bine øi cæutau ca pe cale de amendamente sæ îndulceascæ dis
pozifliunile proiectului de lege ce se discuta în Cameræ.

Proiectele de legi care tindeau sæ premeneascæ situaflia noastræ 
financiaræ erau însæ øi mai ræu primite øi trebuiau împiedicate.

Patronul era atacat din toate pærflile. Era ministrul care lua dupæ ce 
luase cel de la Domenii moøiile. Era cel ce venise sæ schimbe, în materie 
de impozite, toate învechitele sisteme cu care oamenii træiseræ øi se 
deprinseseræ. Venea sæ ia bani nu de la o clasæ, cum lua colegul sæu de la 
Domenii, de la proprietarii rurali, venea sæ ia de la tofli. Cerea tuturor, 
prin impozite directe, pe cifra de afaceri, pe lux øi pe capital. De la tofli øi°i 
avea pe tofli împotriva lui!

Devenise Patronul omul cel mai antipatic øi nu numai ca politician 
øi ca om. Nu ieøea în lume færæ sæ nu se reproøeze reforma ce plænuise, 
zilnic scrisori anonime îl ocærau øi°l ameninflau. Cucoanele, prin saloane, 
începuseræ o campanie contra reformei financiare. Critica stupidæ øi 
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nepriceputæ prindea din guræ în guræ. În toate clasele sociale nu se mai 
vorbea decât de „nebunia lui Titulescu“. Impozitul pe capital era cel mai 
uøor de criticat øi el servea de armæ contra Patronului.

Amicii politici ai Patronului, takiøtii, care aveau în guvern trei 
miniøtri, au început sæ°øi apere buzunarele ameninflate de impozitul pe 
capital. Xeni, Stelian Popescu, Grigore Filipescu øi alfli mulfli scriau øi 
publicau articole contra impozitelor. Tofli se duceau sæ°i spuie lui Take 
Ionescu cæ „nebuniile lui Titulescu“ vor dærâma partidul øi popularitatea 
lui Take øi situaflia lui, atât în actualul guvern, cât øi în viitor. În fiecare zi 
acelaøi lucru, în fiece loc aceeaøi conversaflie. Critica, chiar stupidæ, când 
este persistentæ impresioneazæ øi sfârøeøte prin a prinde.

Cei legafli de Take Ionescu, mai mult prin interesele lor decât de 
dragostea pentru el sau politica lui, l°au fæcut sæ creazæ cæ opinia publicæ 
este contra reformei financiare a Patronului, cæ generalul Averescu va 
cædea din aceastæ pricinæ øi cæ el însuøi va fi târât în compromis de aceastæ 
cædere.

Fie cæ lui Take Ionescu i°a næzærit ideea, fie cæ i°au sugerat°o 
alflii, dar a gândit cæ de ar putea sæ trânteascæ pe generalul Averescu – care 
tot va cædea din cauza reformei financiare – ar putea sæ facæ dânsul un 
guvern.

Cæzut guvernul Averescu din pricina proiectelor Patronului, 
guvernul Take trebuia fatal sæ se facæ færæ Titulescu øi ca sæ poatæ ajunge 
la o asemenea solufliune trebuia neapærat ca Take Ionescu sæ fie despærflit 
de Titulescu.

Câteva glume ale lui cuconu’ Take la adresa reformei financiare, 
mai ales a impozitului pe capital øi care atunci pæreau fæcute færæ niciun 
resentiment, îmi apar astæzi ca începutul neînflelegerilor dintre aceøti doi 
oameni.

Îmi amintesc într°o searæ, Take Ionescu la øosea, plimbându°se 
prin biroul Patronului, îl întreabæ: „Eh! Titulicæ pe izmene îmi pui 
impozit? Dar biblioteca cum dracu’ ai s°o evaluezi? Mæi Titulicæ, mi se 
pare cæ te°ai pus sæ ne jupoi…“ øi, dupæ ce Patronul ræspundea tot cu 
gluma, cæci nimic nu°l putea læsa sæ creadæ cæ Take ar face altceva decât 
glume, a sfârøit prin a°i spune: „Fæ, Titulicæ, cum øtii, eu nu mæ pricep la 
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impozite de astea, dar am încredere în tine, fæ°le tu cum e mai bine, dar 
mi se pare cæ mergi prea departe!“.

Takiøtii zilnic atacau, pe faflæ, reformele financiare øi Take Ionescu 
nu°i oprea. Ræceala dintre Patron øi Take Ionescu din aceastæ cauzæ în
cepuse.

În aceastæ atmosferæ se discutau, paralel, în Cameræ, cele douæ 
mari reforme.

Lunea, marflea øi miercurea se discuta reforma agraræ, joia, vinerea 
øi sâmbæta reforma financiaræ. De sâmbætæ seara pânæ miercuri seara 
øedeam la Sinaia cu Patronul, unde îøi punea în ordine notele øi°øi pregætea 
susflinerea reformei în fafla Camerei.

În timpul cât se discuta reforma agraræ, ca avocat al Prinflului 
Ruspoli8 øi împreunæ cu avocaflii Peretz9 øi Danielopol, dædusem o con
sultaflie de drept clienflilor noøtri stræini prin care, pe baza legilor, arætam 
pânæ la ce punct reforma agraræ trebuia sæ le respecte drepturile.

Consultafliunea noastræ a fost publicatæ într°o micæ broøuræ de 
clienflii noøtri øi ræspânditæ.

Miniøtrii stræini, în apærarea supuøilor lor, se bazau pe aceastæ 
consultafliune.

Convins cæ, pe baza legilor, stræinii au drepturi de trebuiesc res
pectate øi la stæruinfla miniøtrilor stræini, Take Ionescu s°a hotærât sæ le dea 
o micæ satisfacflie, maximum ce le putea da în situaflia creatæ de dema
gogia exproprierii, øi însærcineazæ pe deputatul de Covurlui, I. Cælciurescu, 
sæ propuie un amendament.

Prin acest amendament, stræinii cæpætau conacele, fabricile, pædu
rile øi inexpropriabilul dacæ Comitetul agrar ar recunoaøte cæ nu are nevoie 
de ele – amendament la art. 7 al legii.

Guvernul, prin Take Ionescu, ministru de Externe, øi°a însuøit 
amen damentul øi este votat. Opoziflia urlæ øi într°un vacarm îngrozitor 
øedinfla s°a ridicat!

Totul pærea cæ s°a isprævit aøa cum toate se ispræviseræ în Parlamentul 
nostru, dar mai era o øedinflæ de noapte.

Iorga, pus la cale de alflii, cæci dacæ avea de gând s°o facæ o fæcea în 
øedinfla de dupæ°amiazæ, interpeleazæ guvernul întrebându°l dacæ a susflinut 
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amendamentul la art. 7 în urma intervenfliilor fæcute de legafliunile stræine, 
cærora, printr°un memoriu, s°au adresat trei avocafli români: Danielopol, 
Peretz øi Raicoviceanu? Take Ionescu ræspunde cæ nu cunoaøte memoriul. 
Iorga întreabæ ce mæsuri se iau contra semnatarilor acelui memoriu. 
Camera reîncepe vociferærile øi acuzæ pe Take Ionescu cæ°i avocatul 
stræinilor øi vândut stræinætæflii. Pe tofli ne ocærau, eram vândufli stræinilor 
pentru onorarii mari – de la clientul meu nu am væzut încæ niciun ban!! – 
care pe sælile Camerei se cifrau la sume fabuloase.

Gælægie, scandal… øi cum nu era sæ fie când opoziflia gæsise un nou 
motiv sæ loveascæ în guvern?

Nu øtiam nimic din ce se petrecuse la Cameræ øi Patronului nimeni 
nu°i adusese vestea.

A doua zi, la Palatul de Justiflie, Cotty Stoicescu10 îmi spune râzând: 
„Ai pæflit°o, te°a luat Iorga la zor! De iscæleam memoriul, pæfleam øi eu ca 
tine“, cæci era vorba sæ dea øi el o consultaflie, øi, astfel, mæ pune la curent 
cu cele ce se întâmplase.

Imediat cercetez jurnalele øi îmi dau seama de situaflie. Nimic nu 
mæ îngrija decât ideea cæ s°ar putea lovi cu mine în patronul meu, care nu 
numai cæ era complet stræin de consultaflia ce dædusem clientului meu, 
dar nici nu avea cunoøtinflæ de ea.

Ieøind de la Palat, m°am dus imediat la Øosea øi am pus pe Patron 
în curent cu ce se petrecuse øi în câteva vorbe i°am spus ce conflinea 
memoriul. Bun, cum este, øi punând pe deasupra fie afecfliunea ce are 
pentru mine, fie încrederea cæ n°aø fi putut face ceva necinstit, mi°a spus: 
„Nu°i nimic, ai sæ petreci câteva clipe urâte. Despre mine sæ n°ai grije. În 
Consiliul de Miniøtri se cunoaøte pærerea ce am avut øi cæ am susflinut 
exproprierea în întregime øi chiar a multor moøii arendate“.

Credinfla ce°mi spunea cæ are, cæ din fapta mea nu poate primi 
nicio lovituræ, m°a mai liniøtit puflin, færæ însæ a°mi putea lua din suflet 
mâhnirea cæ s°ar putea interpreta în ræu o acfliune în care nu pusesem 
nicio patimæ, niciun interes øi în care nu ascultasem decât convingerea 
fermæ cæ apæram un drept împotriva unei cælcæri care nu putea aduce 
decât dificultæfli.
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Mâhnirea îmi era mare øi parcæ ceva°mi spunea cæ totul s°a 
isprævit.

M°am gândit cæ prezenfla mea la Cameræ – unde însofleam pe 
Patron în toate zilele – putea sæ°i facæ fel de fel de neplæceri dlui Titulescu 
øi nu m°am mai dus.

Din jurnale, din cele ce auzeam simfleam cæ tot clocoteøte ceva. 
Aøteptam cu enervare sæ væd ce se va întâmpla øi din dorinfla sæ væd 
chestiunea terminatæ, deveneam din zi în zi mai enervat simflind cæ balonul 
nu se spærsese încæ… Într°o zi, Patronul era pe banca ministerialæ alæ
turi de generalul Averescu. Emoflionat povestea primului°ministru cum 
un basarabean, Zotti, prins cu o escrocherie de ruble øi care venise la 
dânsul cerându°i sæ°i anuleze urmærirea începutæ, lucru ce refuzase, se 
împuøcase.

Pe când povestea aceasta, aude pe deputatul Iunian întrebându°l 
ce pærere are despre memoriul semnat de Raicoviceanu – „cel mai intim 
amic al dlui Titulescu“. Când Patronul a auzit pronunflându°se numele 
meu sare ca muøcat de øarpe: „Nu cunosc memoriul – øi câtæ dreptate 
avea, nici nu°l væzuse, nici nu auzise de el pânæ la scandal – øi dacæ eram 
la Cameræ când s°a votat amendamentul, votam contra!“

Primul°ministru ræmâne înmærmurit, majoritatea nu øtie ce sæ 
facæ, opoziflia aplaudæ øi, din mijlocul gælægiei produse, dr. Lupu întreabæ 
cum mai poate sta dl Titulescu alæturi de Take Ionescu, care a susflinut 
amendamentul?

Aplauzele opozifliei øi întrebarea doctorului Lupu fac pe Patron 
sæ°øi dea seama de întorsætura ce lua chestiunea, încearcæ sæ dea niøte explica
fliuni, dar… nu reuøeøte: „Dl Take Ionescu are pærerile sale, eu pe ale mele, 
pentru o simplæ divergenflæ de pæreri ca acestea, nu se despart doi oameni…“. 
Explicaflia nu°i convingætoare. Scandalul øi întreruperile nu încetau…

Grija, enervarea øi mâhnirea mea se transformaseræ în groaza de ce 
are sæ se întâmple. Vedeam cearta între Patron øi Take Ionescu, vedeam 
præbuøirea unei prietenii deja ruinatæ…

Generalul Averescu cheamæ pe Take Ionescu. Discufliuni, citirea 
stenogramelor, explicafliuni inutile… øi chiar în acea searæ Take Ionescu 
plecæ la Techirghiol.
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La Øosea, Cæpitæneanu øi ai casei. Comentarii de tot felul. Eu øi iar 
eu, în jurul meu toate discufliunile, øi mærturisesc cæ nici azi nu°mi aduc 
aminte tot ce s°a vorbit øi tot ce s°a petrecut. Mæ væd mæsurând în lung øi 
în lat biroul Patronului øi ascultând la conversafliuni din care nu prindeam 
decât vorbe ræzlefle, care aveau pentru mine parcæ alte înflelesuri… mi°aduc 
însæ aminte aparenfla de calm a Patronului, parcæ nimic nu°l lovise øi 
simfleam totuøi øi øtiam cæ°l mâhnise grozav cæ dæduse ocaziunea adversarilor 
sæ loveascæ în Take Ionescu. Avea totuøi o stæpânire de sine øi°o aparenflæ 
de calm pe care din când în când o træda o privire îngrijoratæ.

Înainte de a pleca, mi°a spus cæ nu este supærat pe mine øi ne°am 
îmbræfliøat.

A doua zi aflu cæ deputatul Cænænæu11 voieøte sæ°l interpeleze 
asupra celor petrecute øi asupra situafliei sale în guvern, øi imediat îi tele
fonez. Îmi ræspunde cæ øtie øi cæ s°au luat mæsuri ca nicio interpelare sæ nu 
mai aibæ loc pe aceastæ chestiune øi terminæ spunându°mi cæ chiar în acea 
searæ trebuie sæ plec, cu o scrisoare pentru Take Ionescu, la Techirghiol.

Întorcându°se de la Cameræ, scrie scrisoarea. Era parcæ øi mai 
stæpân pe sine ca în ajun. La Cameræ totul se petrecuse bine, explicase 
deputaflilor cæ guvernul susflinuse amendamentul, cæ… în fine, totul pærea 
aranjat.

Mi°a citit scrisoarea pentru Take Ionescu øi°mi adæugæ cæ se poate 
ca relafliunile sale cu Take Ionescu sæ fie definitiv rupte dacæ acesta n°o voi 
sau putea sæ°l înfleleagæ. Când i°am spus cât mæ costæ sæ fi fost cauza 
acestei rupturi, mi°a spus: „Tu dois être l’homme que j’aime le plus au 
monde, car je n’ai rien, rien senti contre toi…“12. M°a pupat, L°am pupat… 
ne°am pupat øi am plecat la Techirghiol. Doamne! Ce noapte am 
petrecut… øi n°a fost trenul care m°a împiedicat sæ dorm! Drumul lung øi 
lungit de neliniøtea mea nu se isprævea; aø fi împins trenul cu umærul ca 
sæ ajungæ mai repede. Dupæ tren, automobilul øi, în fine, ajung. Mæ duc 
la Hotel Popovici, unde era tras Take Ionescu.

Isprævisem abia sæ mæ curæfl, când sunt anunflat cæ Take Ionescu se 
pregætea sæ iasæ la plimbare cu automobilul. Trimit repede vorbæ cæ am 
sosit øi cæ voiesc sæ°i vorbesc. Aøtept câteva minute sæ°øi termine ceaiul la 
restaurant øi vine.
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Nu°l væzusem de mai multe zile, poate o lunæ, între timp avusese 
o crizæ de ficat. L°am gæsit puflin albit øi obosit. Cæutam sæ°i citesc pe faflæ 
gândul. Nimic. Niciun muøchi al feflei nu træda un gând. I°am dat 
scrisoarea øi°i adaug din guræ cum se petrecuseræ lucrurile øi gândul 
Patronului, care la plecare mi°a spus: „Spune°i din guræ, apæræ°mæ acolo, 
eu te apær aici!“.

Când i°am dat scrisoarea mi°a spus cæ de ce m°am deranjat cæci 
luni venea la Bucureøti – era sâmbætæ dupæ°amiazæ la 3 ½.

A citit cu atenflie scrisoarea. Pe fafla lui acelaøi calm øi mæ cam 
miram. Øtiam scrisoarea pornitæ din inima unui om ce simflea cele scrise 
øi plinæ de accente de sinceritate adresate unui om cu inimæ; calmul nu°l 
înflelegeam. Calm øi rece a citit°o øi unele pasagii de douæ ori, apoi mi°a 
spus: „Mæ mir. Una face øi alta scrie. Pofli sæ°i spui lui Titulescu cæ nu sunt 
mâhnit; uite aøa de puflinæ importanflæ dau lucrului acesta, cæ merg în 
excursie“.

În momentul acesta în ochii lui parcæ am zærit o læcræmare. Privea 
marea în largul ei trist øi brusc se întoarse cætre mine: „Nu øtiu ce vrea 
Titulescu; de luni de zile loveøte în mine. Mi°a trimis la Paris o telegramæ, 
ba o serie de telegrame, pe care le citeau øi copii care le cifrau. Numai 
dragostea pentru el m°a fæcut sæ rabd. M°am analizat tot øi nu væd sæ fi 
greøit faflæ de el cu nimic. Au lovit în lunga mea carieræ mulfli, a lovit încæ 
unul, acela care n°aø fi crezut; de ce? nu înfleleg. Nu mæ costæ. Mi°am zis, 
în ce mæ priveøte personal, a murit un om! Politiceøte treaba generalului 
Averescu. Nu înfleleg nimic øi nu pot pricepe ce vrea. Nu se solidarizeazæ 
cu nimeni, nu cu mine, nu cu amicii noøtri cu care a fæcut politicæ, nici 
cu guvernul, nici cu dumneata, cæci nu trebuia sæ°øi dezavueze un prieten, 
nici cu majoritæflile care i°au votat legile øi de care nu mai are nevoie. Vrea 
sæ fie singur? Nu øtiu. I se pare poate cæ locul este ocupat pentru prea 
multæ vreme?… Are sæ°l gæseascæ vacant mai curând ca ce crede! Nu sunt 
supærat, nu mæ costæ… facæ ce°o vrea, nu øtiu nimic øi nici nu vreau sæ 
øtiu. Ca om, nu am nimic, politiceøte este generalul øi majoritæflile; facæ ei 
ce°or vrea. N°am niciun ræspuns sæ°fli dau. Luni, de altfel, sunt la 
Bucureøti“.
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Ce i°am spus eu în tot acest timp nu mai înøir, am voit sæ trec cât 
mai exact tot ce mi°a spus dânsul.

Pe când isprævise Take Ionescu sæ°mi spuie cele de mai sus, vine 
doamna Adina Take Ionescu. La salutul meu mi°a ræspuns sec øi scurt 
„Bonjour Monsieur“ øi, adresându°se lui Take Ionescu, îi spune cæ timpul 
trece, sæ°øi ia pardesiul ca sæ plece. „Ispræveøte o conversaflie penibilæ, qui 
ne mène à rien…“13. Øi Cocoana era supæratæ pe Patron! Take Ionescu s°a 
sculat øi s°a dus sæ°øi ia pardesiul. Ræmas cu doamna Take Ionescu, pe un 
ton aspru îmi spune: „Je vous en veux d’être venu. C’est trop fort, et cela doit 
finir. Ce pauvre homme ne mérite pas tout ça. Il y a des hommes qui n’ont 
aucune scrupule, qui font de la démagogie. La bave vous monte à la bouche 
en pensant et les mots ne vous viennent plus…“14. Conu’ Take s°a întors cu 
haina. I°am dus pânæ la automobil. La urcare, se întoarce doamna Take 
Ionescu spre mine øi mæ întreabæ când plec. Îi spun cæ a doua zi. Mæ 
cheamæ sæ mænânc seara cu dânøii. „Oh! Non, Madame, vous m’en voulez 
trop fou que je puisse accepter…“15. „Je vous en veux en tant que représentant, 
mais contre Monsieur Raico je n’ai rien. Venez dîner avec nous à condition 
de ne plus parler de cette histoire°là.“16

Am mâncat cu dânøii, cu dna Olmazu øi dna Martha Cordescu øi 
n°am vorbit nimic de ceea ce mæ adusese la Techirghiol.

Imediat ce am sosit la Bucureøti, m°am dus la Øosea.
Am povestit Patronului tot, tot aøa cum s°a petrecut øi am cæutat 

sæ reproduc conversaflia cât mai exact, atrægând atenflia domnului Titulescu 
cæ reproduceam conversaflia ce o avusesem eu, dar cæ nu fusesem însærcinat 
sæ transmit nimic. Take Ionescu nu gæsise cu cale sæ ræspundæ la scrisoarea 
ce primise, nici în scris, nici prin mine.

Væzusem la Techirghiol un om îndurerat, sincer mâhnit. Glasul øi 
privirea nu puteau ascunde sentimente ce vorba°i încerca sæ tæinuiascæ. 
Îmi spunea cæ nu este supærat, cæ n°are nimic, nicio mâhnire, nimic, dar 
privea aøa de trist øi glasul îi era aøa de întunecat!…

Gæseam la Bucureøti un om tot aøa de îndurerat!…
Patronul iubeøte pe Take Ionescu, îl iubeøte mai mult ca ce mær

turiseøte, deøi des, des de tot spune cæ°l iubeøte.
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L°a costat mult cele petrecute øi mai ales cæ, din neînflelegerile 
dintre ei, adversarii au fæcut o armæ împotriva lui Take Ionescu. În durerea 
ce simflea pusese în scrisoarea ce am dus la Techirghiol frânturi din sufle
tul lui øi mæ întorceam færæ niciun ræspuns de la Take Ionescu, færæ o 
vorbæ… øi°l costa!

De la Techirghiol nu i°am adus o vorbæ de prietenie, nu fusese 
înfleles, bætuse în zadar la poarta unei inimi care îi era dragæ. Totul pærea 
rupt! Take Ionescu nu°l mai înflelegea! S°o fi rupt o prietenie? Poate, dar 
desigur e o ræcealæ… Se poate ca viafla politicæ sæ°i mai puie alæturi, dar 
sufletele lor cred cæ nu se vor mai apropia.

Prietenia cea mai frumoasæ a singurilor doi oameni cu mintea lim
pede care mai putea face ceva pentru flaræ s°a rupt, poate, pentru tot
deauna… mintea mi se învârteøte øi, zæpæcit, încerc sæ mæ întreb dacæ sunt 
vinovat pe cât de îmi pare de mare vina!

Ræceala dintre Take Ionescu øi Patronul a mai continuat pânæ la 
sfârøitul anului 1921 când relafliunile s°au rupt øi iatæ cum.

Patronul a plecat din nou în stræinætate. Eram la flaræ øi telegrama 
care mæ vestea sæ plec, Patronul fiind nevoit sæ se ducæ pe neprevæzute la 
Paris, nu mi°a ajuns la timp øi am plecat cu G. Dobrovici, pe atunci 
director general în Ministerul de Finanfle.

În lipsa lui din flaræ, intrigile contra legilor financiare, votate, dar 
care nu erau puse în aplicare, continuau.

Prietenia dintre cei doi oameni era mereu sæpatæ de cei ce aveau 
interes sæ°i despartæ17… intrigile politice începuseræ sæ sape øi ministerul 
Averescu øi din despærflirea takiøtilor de averescani se sconta cæderea 
guvernului.

Încep sæ circule zvonuri din ce în ce mai precise asupra cæderii 
guvernului. Presa stræinæ vorbea de eminenta [sic!] cædere a guvernului øi 
tratativele Patronului erau din aceastæ cauzæ mult zædærnicite la Paris. Ca 
sæ øtie în ce condifliuni mai poate trata, Patronul dæ o telegramæ prin 
Externe, unde era Take Ionescu titular, prin care cere informafliuni asupra 
situafliei guvernului, precizând cæ cei care trateazæ nu pot øi nu vor sæ ia 
angajamente cu un reprezentat ministru de Finanfle al unui guvern ce este 
pe cale sæ demisioneze.
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În cel mai scurt timp, Take Ionescu îi ræspunde cæ situaflia gu
vernului este perfectæ øi cæ poate, øi°l roagæ, sæ continue tratativele. În 
câteva zile, misiunea Patronului este terminatæ øi se întoarce la Bucureøti. 
Soseøte în Gara de Nord pe la 11 dimineafla øi, dupæ ce°øi face o toaletæ 
sumaræ înainte de dejun, se duce la Take Ionescu care°l primeøte cu cu
vintele: „Titulicæ, tu trebuie sæ demisionezi…“. Apoi explicafliuni, lumea 
este contra reformei financiare, guvernul este slæbit din aceastæ cauzæ, 
generalul trebuie ræsturnat øi ræsturnarea va fi græbitæ de demisia ministru
lui de Finanfle.

Patronul, indignat mai ales cæ una i se telegrafiase la Paris øi altæ 
situaflie gæseøte în flaræ, se duce la generalul Averescu.

Generalul îi spune cæ situaflia guvernului este bunæ øi cæ nimic nu°l 
face sæ se gândeascæ sæ pæræseascæ puterea. Mærturiseøte cæ se face o 
campanie contra reformei financiare pentru a zædærnici aplicarea ei, dar cæ 
dânsul, de vreme ce a susflinut øi a votat legea, o va aplica.

Divergenfla dintre Take Ionescu øi Generalul era tot atât de mare 
pe cât era de væditæ intriga flesutæ împotriva Generalului. Patronul 
declaræ lui Take Ionescu øi tuturor cæ el nu poate nici sæ pæræseascæ pe 
gen. Averescu care°i votase legile øi le punea în aplicare cu riscul situafliei 
guvernului sæu øi, mai mult, cæ nici nu se læsa a fi târât într°o maøinafliune 
împotriva Generalului pe al cærui guvern înflelege, de°acuma, sæ°l apere 
chiar împotriva takiøtilor.

Intrigile câøtigase cercurile Palatului øi Regele însuøi gæseøte nece
saræ demisia guvernului øi cere generalului Ræøcanu18, ministru de Ræzboi, 
sæ demisioneze. Deøi pentru el, militar, cererea era un ordin, refuzæ (!?).

Take Ionescu ameninflæ cu demisia dacæ întreg guvernul nu demi
sioneazæ. Generalul rezistæ øi, mai multe zile, Patronul îøi pune toatæ 
energia în apærarea guvernului, împiedicând pe Take Ionescu sæ demisio
neze, arætându°i mai ales partea imoralæ a unei abandonæri a celui din al 
cærui guvern fæcea parte.

Stræduinflele Patronului nu au reuøit decât sæ amâne câteva zile 
hotærârea lui Take Ionescu.

Când Patronul a væzut cæ Take era hotærât sæ demisioneze, i°a cerut 
sæ°i facæ numirea de ministru plenipotenfliar la Londra înainte de a 
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demisiona. Numirea s°a fæcut, Take Ionescu a pæræsit guvernul, generalul, 
la rândul sæu, prezintæ demisia întregului guvern øi Take Ionescu este 
însærcinat sæ facæ noul guvern.

Patronul, prin Paulicæ Brætæøanu, prin Nae Cæpitæneanu, prin tofli 
cu care a avut contact în acele zile, nu a ezitat sæ trimitæ vorbæ lui Take 
Ionescu cæ a fæcut o greøealæ øi sæ°i comunice impresiunea sa, cæ guvernul 
ce fæcea nu putea sæ træiascæ.

Guvernul Take Ionescu s°a prezentat înaintea Parlamentului ave
rescan øi a fost trântit. Totul n°a durat decât o lunæ! Øi s°a format un 
guvern Brætianu.

În tot acest timp, Patronul nici n°a mai fost pe la Take Ionescu, 
nici nu l°a mai væzut.

Înainte de a pleca la Londra, într°o dupæ°masæ, m°a luat cu maøina 
øi, împreunæ cu – mi se pare – Sandy Carianopol, ne°am dus la Take 
Ionescu. Nae Cæpitæneanu l°a læsat sæ înfleleagæ cæ nu este tocmai potrivit 
momentul sæ°l vadæ, întrucât conu’ Take este încæ prea supærat ca sæ°l 
primeascæ. Dupæ câteva zile, Patronul a plecat la Londra, aceasta era la 
începutul anului 1922.

În vara aceluiaøi an, Take Ionescu s°a dus în Italia. S°a îmbolnævit 
de tifos øi era ræu. Patronul telegrafia de la Londra, cerând veøti øi întrebând 
dacæ poate merge în Italia ca sæ°l vadæ. La niciuna din telegrame nu a 
primit ræspuns, nici de la bolnav, care poate nici nu vedea corespondenfla, 
nici de la dna Take Ionescu, nici de la cei ce erau cu dânsul, Mimi Plesnilæ, 
dr. Toma Ionescu19 ø.a. Take Ionescu a murit! Cei doi prieteni nu s°au 
mai væzut dupæ ræceala ce rupsese relafliunile dintre ei.

Mult timp dupæ moartea lui Take Ionescu, când Patronul urcase 
treapta mæririlor øi onorariilor în lumea internaflionalæ øi prietenia cu el 
onora, dna Take Ionescu a reluat relafliunile cu dânsul…

Nu øtiu ce au vorbit øi cum s°au explicat, dar într°o zi Patronul 
mi°a spus cæ dna Take Ionescu, cu câfliva ani în urmæ, în raport cu ziua 
când dânsul îmi povestea aceasta, i°ar fi spus, la Sinaia, cæ regretæ cæ dânsul 
s°a certat cu Take øi Patronul îmi spunea cæ i°ar fi ræspuns liniøtind°o 
întrucât conu’ Take i°ar fi spus, dar nu øtiu sæ se mai fi întâlnit, cæ n°a fost 
niciodatæ supærat pe dânsul, dar øtia cæ nevestei sale îi fæcea plæcere sæ°l 
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øtie supærat øi de aceea s°a prefæcut supærat!! Hm! Nu înfleleg… eu cred cæ 
Patronul s°a cam încruntat cæci, realmente, au fost supærafli.

Nicolae Petrescu, Din arhiva istoricæ a României (II), în Românii în istoria 
universalæ (III°1), coordonatori: I. Agrigoroaei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Uni
versitatea „Al. I. Cuza“, Iaøi, 1988, pp. 787–799; apud 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. 32–40.

NOTE

1 Nicolae Titulescu.
2 Al XLV°lea guvern (13 martie 1920–13 decembrie 1921). 
3 13 iunie 1920–13 decembrie 1921. 
4 13 iunie 1920–17 decembrie 1921. 
5 Dimitrie A. Grecianu (1859–1920). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat în drept 

al Universitæflii din Paris. A ocupat diverse posturi în magistraturæ. Fruntaø al Partidului 
Conservator. Deputat. Prefect de Iaøi (1900). Primar al oraøului Iaøi (1911–1912). În mai 
multe rânduri ministru: Justiflie (15 iunie 1906–12 martie 1907; ad interim 27 august–16 no
iembrie; 16 noiembrie 8 decembrie 1920); Lucræri Publice (11 decembrie 1916–26 ianuarie 
1918; 13 iunie–16 noiembrie 1920). În anii neutralitæflii, se aflæ în primele rânduri ale 
antantiøtilor. Se înscrie în Partidul Conservator°Democrat. 

6 Mihail Antonescu (1855–1925). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat al Facultæflii 
de Drept din Bucureøti. Doctor în drept al Universitæflii din Paris (1885). A ocupat mai multe 
posturi în magistraturæ. Membru al Partidului Conservator; al Partidului Conservator°Democrat. 
Deputat. Ministru de Justiflie (1 ianuarie–17 decembrie 1921). 

7 Constantin Garoflid (1872–1942). Om politic øi de stat român. Studii superioare în 
medicinæ øi agronomie. Membru al Partidului Conservator; al Partidului Poporului. În 1929, 
întemeiazæ Liga Agraræ. În mai multe rânduri ministru: Agriculturæ øi Domenii (8–19 februarie 
1918; 4 iunie–24 octombrie 1918; 30 martie 1926–4 iunie 1927); de stat (preøedintele 
Comitetului Agrar) (3 aprilie 1920–1 august 1921); Agriculturii (1 august–13 decembrie 1921). 
Inifliator øi preøedinte al Academiei de Agriculturæ. Membru al Consiliului Superior Economic 
(1937) øi al Consiliului Superior al Agriculturii (1937). 

8 Prinflul italian Mario Ruspoli Di Suasa era clientul lui N. Raicoviceanu – cf. La loi agraire. 
L’expropiation des sujets étrangers en Roumanie. Mémoire…, Buc., 1921.

9 Ion Peretz (1876–1935). Jurist, ziarist, dramaturg român. Licenfliat al Facultæflii de Drept 
de la Paris. A colaborat la publicafliile: „La Roumanie“, „Patria“, „La Patrie“, „Viitorul“. A 
condus ziarul „Curierul“ din Chiøinæu. Profesor de istoria dreptului românesc la Universitatea 
de la Bucureøti. A publicat: cursuri de drept roman øi de drept bizantin; ediflii critice ale unor 
pravile øi codice de legi româneøti; piese de teatru; traduceri ø.a.
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10 Constantin (Cotty) C. Stoicescu (1885–m.?). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat 
øi doctor în drept al Universitæflii din Paris. Avocat al Ministerului de Finanfle (1913–1925) øi 
membru al Consiliului Juridic al Ministerului Afacerilor Stræine. În anii 1929–1930, a fost 
trimis la Budapesta, Paris øi Atena, ca reprezentant al Ministerului Afacerilor Stræine, pentru a 
negocia diferite convenflii internaflionale cu caracter juridic încheiate de statul român. Ministru 
de Justiflie (15 februarie 1941–14 august 1942).

11 Nicolae Cænænæu (Canano) (1867–1938). Jurist øi om politic român. Membru al Parti
dului Conservator; al Partidului Conservator°Democrat; al Partidului Naflional fiærænesc. 
Deputat (1911, 1912, 1914 øi 1920). Senator (1928, 1930). Prefect de Iaøi (1899, 1904–1907). 
Primar de Iaøi (1932).

12 Cred cæ eøti omul pe care°l iubesc cel mai mult pe lume, cæci n°am avut nimic, nimic, 
împotriva ta. (fr.)

13 Care nu duce la nimic. (fr.)
14 Nu°mi face plæcere sæ væd cæ afli venit. Este prea de tot. Ar trebui sæ înceteze toate astea. 

Bietul om nu meritæ aøa ceva. Sunt indivizi care n°au niciun scrupul, care fac demagogie. Facefli 
spume la guræ gândind øi nu væ mai gæsifli cuvintele. (fr.)

15 O, nu, doamnæ. Trebuie sæ fifli teribil de supæratæ ca sæ pot accepta. (fr.)
16 Nu°mi face plæcere sæ væ væd ca mesager, dar împotriva domnului Raico n°am nimic. 

Venifli sæ luæm masa de searæ împreunæ, cu singura condiflie de a nu mai discuta despre aceastæ 
chestiune. (fr.)

17 Neîndoielnic, am putea evoca numeroase persoane care au acflionat atunci øi mai târziu în 
acest sens. Ne vom rezuma a°l aminti doar pe Nicolae Iorga. Vezi George G. Potra, Nicolae 
Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenfle, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2011, passim.

18 Ion Ræøcanu (1874–1952). General øi om de stat român. Absolvent al Øcolii de Artilerie øi 
Geniu din Bucureøti (1895–1897) øi al Øcolii Superioare de Ræzboi (1898–1900). Profesor de 
tacticæ la Øcoala de Artilerie øi Geniu øi la Øcoala Superioaræ de Ræzboi. Ataøat militar la Berlin 
(1907–1911). Ataøat pe lângæ Statul Major General francez (1916). Secretar general al Ministe
rului de Ræzboi (1 decembrie 1918–27 septembrie 1919). Ministru de Ræzboi (27 sep tembrie–
28 noiembrie 1919; 1 decembrie 1919–2 martie 1920; 13 martie 1920–13 decembrie 1921). 
Ministru de stat (5 ianuarie–4 iunie 1927; 22 iunie 1931–12 mai 1932). Deputat (1920). 
Senator (1931). General de divizie. General de Corp de Armatæ (rez.) (1932). Primar general al 
Capitalei (14 noiembrie 1942–23 august 1944). Arestat øi întemniflat la Sighet; moare în 
închisoare. 

19 Toma (Thoma) Ionescu (1860–1926). Chirurg øi anatomist român. Fondator al Øcolii 
române de chirurgie øi de anatomie topograficæ. Profesor universitar la Bucureøti øi Paris. 
Delegat al României la sesiunile Adunærii Societæflii Nafliunilor (1920–1921). Membru de 
onoare al Academiei Române (1925). 
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Nicolae Raicoviceanu

Cum l°am cunoscut pe Nicolae Titulescu

Pe la începutul anului 1909, când mæ apropiam de sfârøitul stu
diilor mele la Facultatea de Drept din Bucureøti, undeva în vara acelui an, 
mi°am luat licenfla, mæ duceam din când în când la Palatul de Justiflie. 
Deøi mæ gândeam sæ intru în magistraturæ, mæ interesa sæ ascult pledoariile 
marilor avocafli ai timpului. Pe mulfli dintre ei, datoritæ relafliilor alor mei, 
îi cunoøteam personal øi în curând, din vedere, ajunsesem sæ cunosc pe 
tofli care pe atunci însemnau ceva în baroul bucureøtean.

Într°o zi, printre coloanele Sælii paøilor pierdufli ai Palatului de 
Justiflie, îmi apæru o figuræ necunoscutæ a unui tânær ce atrægea privirile 
tuturor prin înfæfliøarea lui neobiønuitæ. Purta bærbia øi mustafla rasæ, în 
timp ce figura îi era înconjuratæ de o barbæ neagræ. Era Alexandru Suciu 
de curând înscris în barou – unde însæ o practica foarte puflin. Barba lui, 
subiect de atracflie, devenise în pufline zile mai cunoscutæ ca cel ce o purta. 
Curiozitatea în jurul lui Alexandru Suciu crescu însæ øi mai mult când a 
început sæ însofleascæ zilnic în Palatul de Justiflie pe un coleg atât de tânær, 
încât, de n°ar fi purtat robæ, ar fi fost luat drept student øi a cærui înfæfliøare 
contrasta nu numai cu a lui Suciu, dar cu a tipului comun al oricærui om. 
Era înalt, puflin adus de umeri, ca øi când înælflimea i°ar fi fost o povaræ; 
omoplaflii puflin teøifli, complet spân, cu o faflæ ca de pergament, în mijlocul 
cæreia nasul pærea mai mic ca ce era în realitate din cauza pometelor ieøite. 
Un tip de mongol în ochii cæruia strælucea o privire trædætoare a unei 
inteligenfle neobiønuite.

Fafla rasæ înconjuratæ de barba neagræ øi spânul cu aspect mongolic, 
zi de zi în Palatul de Justiflie, nedespærflifli unul de altul, era un subiect de 
curtoazie generalæ, mai ales cæ acei ce°i cunoscuseræ la Paris unde°øi fæcu
seræ studiile ne spuneau cæ Nicolae Titulescu era un mare jurist. Trecuse 
examenele cu elogii, adunase toate palmaresele øi premiile de la Facultatea 
de Drept de acolo øi refuzase sæ ræmânæ în Franfla, unde i se oferise o 
catedræ universitaræ. Ni se mai spunea cæ la toate aceste calitæfli de mare 
jurist se mai adæuga un mare talent oratoric.



157

Aflasem cæ, abia întors de la Paris, în timp ce°øi fæcea stagiul militar 
la Iaøi într°un batalion de vânætori, îøi luase agregaflia la Facultatea de 
Drept de acolo øi suplinea la catedra de Drept Civil pe marele jurist D. 
Alexandresco. Dupæ ce aflasem toate acestea despre Nicolae Titulescu, 
nedespærflitul sæu prieten nu ne mai interesa decât ca, cæutându°l pe dânsul 
în Palatul de Justiflie, sæ gæsim pe „alter ego°ul“ sæu pe care voiam, acum, 
cu orice prefl sæ°l auzim pledând. Mi°a fost dat sæ°l aud punând într°o zi 
niøte concluzii foarte scurte într°un proces la secfliunea IV°a a Tribunalului 
Ilfov. O voce puflin pifligæiatæ, aø putea spune cam spartæ, care însæ dupæ 
câteva minute se încælzea, devenea armonioasæ, se mlædia dupæ nevoia 
argumentærii øi, pe nesimflite, te cuprindea în vraja cuvântærii.

A vorbit numai vreo 10°15 minute, expunând faptele cauzei, tot 
atât de clar pe cât de puternicæ era susflinerea tezei juridice.

Am plecat din øedinflæ cu impresia cæ am ascultat un avocat cu 
totul superior celor ce auzisem pânæ atunci – øi°i auzisem pe mai tofli øi, 
desigur, pe tofli cei mari – øi cu dorinfla sæ°l ascult în alt proces mai mare.

Cursurile ce trebuia sæ urmez, pregætirea examenelor ce trebuia sæ 
dau nu mi°au îngæduit sæ°l mai întâlnesc pe Nicolae Titulescu în Palatul 
de Justiflie. Mi°am luat în varæ licenfla øi în noiembrie 1909 am plecat la 
Paris sæ fac doctoratul.

Nicolae Titulescu ræmæsese pentru mine o amintire din Palatul de 
Justiflie, despre care mult timp nu mi°a mai fost dat sæ aud. Într°o zi, 
primesc la Paris o scrisoare de la colegul øi prietenul meu Sasha Roman1, 
prin care îmi spunea cæ, înscriindu°se în barou, a intrat ca sæ°øi facæ 
practica ca secretar în biroul lui Nicolae Titulescu øi îmi fæcea elogiul 
patronului lui, care era acum unul din primii avocafli ai baroului din 
Bucureøti.

I°am ræspuns lui Sasha, felicitându°l de alegerea ce fæcuse, spu
nându°i amintirea ce pæstram despre Patronul sæu din foarte scurta øi 
singura pledoarie în care°l auzise øi cæ nu mæ miræ cæ øi°a câøtigat un loc 
de frunte în barou.

Nicolae Titulescu îmi era acum mai puflin stræin, nu mai era o 
simplæ amintire din Palatul de Justiflie. Pe lângæ el îøi flesea viitorul 
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prietenul meu øi colegul Sasha, tovaræø de toate zilele la cursuri øi cu care 
mi°am pregætit toate examenele de licenflæ.

Dar timpul iaræøi trecea øi nu mai auzeam nimic despre Nicolae 
Titulescu.

În primævara anului 1913, în preajma vacanflei de Paøte, terminasem 
de scris teza mea de doctorat øi mæ pregæteam s°o depun la decanatul 
Facultæflii, când primesc o telegramæ de la prietenul meu Sasha Roman, 
prin care mæ anunfla cæ soseøte la Paris sæ petreacæ vacanfla de Paøte.

L°am întâlnit din prima zi a sosirii sale. Træsese la Hôtel du Helder 
în Rue de Helder.

A doua zi dimineaflæ am venit din nou la Paris – locuiam în acel 
timp la St. Cloud – øi eu øi Sasha m°am dus de°am depus manuscrisul 
tezei de doctorat ca sæ pot obfline cuvenitele autorizæri pentru tipærire. 
Preparasem toate examenele de licenflæ cu Sasha øi mi°a fæcut o deosebitæ 
plæcere ca ultimul act cu care încheiam studiile universitare sæ°l pot face 
în toværæøia lui.

Am petrecut restul dimineflii cu Sasha, dar nu am putut dejuna îm
preunæ cum hotærâsem, întrucât trebuia sæ dejuneze cu Nicolae Titulescu, 
care sosise în acea zi la Paris sæ petreacæ øi dânsul vacanfla de Paøte.

Ne°am dat întâlnire pentru ora 9 p.m. la Hôtel du Helder. L°am 
aøteptat mult øi cu ræbdare, cæci îmi dædeam seama cæ întârzierea era nu 
numai explicabilæ, dar chiar legitimæ, pentru cineva care venea prima oaræ 
în viafla lui la Paris.

În fine, soseøte scuzându°se cæ m°a fæcut sæ aøtept øi îndemnându°mæ 
sæ°l însoflesc repede, cæci la uøa hotelului, într°un automobil îl aøtepta øi 
mæ aøtepta Nicolae Titulescu, adæugând cæ programul ce°l stabilisem 
pentru restul zilei cade, cæci vom petrece restul dupæ°amiezii cu Patronul 
sæu. În uøa hotelului, un automobil. Îl væd ca acum, lung, parcæ mai lung 
ca oricare, un Loraine°Dietrich, luat cu chirie pentru cât øedea la Paris. 
Nici n°am apucat sæ pun piciorul pe scaræ øi, înainte de a fi mæcar prezen
tat cu obiønuita formulæ protocolaræ, aud pe domnul Titulescu spu
nându°mi:

– Vino, domnule, suie repede, cæci am întârziat. Uite, sæ te prezint 
værului meu, Gogulefl Bæicoianu, om cu pærul lung øi violonist – øi apoi 
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cu un øir de glume pe adresa veriøorului ce øedea îmbufnat în fundul 
træsurii, având aerul cæ nu prea gusta glumele. Automobilul a pornit spre 
o adresæ ce dæduse.

Am înfleles cæ se ducea la o Doamnæ româncæ – rudæ cu dânøii – 
a cærei zi era øi trebuia sæ°i facæ vizitæ.

Ajunøi la adresa datæ, am stat cu Sasha în træsuræ câteva minute, 
timpul sæ depuie la portar niøte cærfli de vizitæ.

– Stai la St. Cloud dumneata? Aøa°mi spune Sasha. Apoi sæ luæm 
ceaiul la Pavillion Bleu.

Øi porniræm. Stræbætând Bois de Boulogne a început o ploaie 
torenflialæ de nu se mai vedea nimic prin ferestrele automobilului øi, evi
dent, cæ vinovat era Gogulefl Bæicoianu, pe socoteala cæruia începu un 
nou øir de glume.

La Pavillion Bleu, în jurul ceøtilor de ceai, conversaflia a devenit 
mai serioasæ. S°a interesat de studiile ce°am fæcut, când isprævesc, când mæ 
întorc în flaræ øi ce gândeam sæ fac odatæ întors. Sasha s°a græbit sæ ræspundæ 
pentru mine:

– Vrea sæ intre în magistraturæ, sæ facæ cariera familiei, ca tatæl sæu, 
ca unchiul sæu øi ca alfli veri mai apropiafli sau mai îndepærtafli.

– Pe tatæl dumitale îl cunosc, dar cine este unchiul dumitale?
– [Indescifrabil] de la Tribunalul din Bucureøti.
– Îl cunosc øi pe el.
Øi dupæ un øir de aprecieri elogioase pentru tatæl meu øi pentru 

unchiul meu – era øi natural sæ le facæ dacæ nu gæsise cu cale sæ tacæ – îmi 
spuse:

– Øi crezi cæ magistratura este o carieræ atât de frumoasæ încât sæ o 
preferi baroului?

– M°am deprins cu ideea, încæ dinainte de a începe Facultatea de 
Drept, ca sæ fiu magistrat øi niciodatæ n°am gândit sæ mæ fac avocat.

– Schimbæ°fli, dragæ, gândul. Sunt sigur cæ n°ai sæ regrefli.
Intervine Sasha:
– Domnule Titulescu, dacæ l°am lua cu noi în birou, poate facem 

din el un avocat, care sæ nu regrete cæ a întors spatele magistraturii.
– Când ispræveøti, domnule? Când te întorci în flaræ?
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– În iunie îmi dau teza. Pe varæ aøtept familia sæ vie sæ petreacæ 
vacanfla în Franfla øi la toamnæ sunt în Bucureøti.

– Ascultæ ce îfli spun. Pe bæiatul lui Raicoviceanu, pe nepotul lui îl 
fur eu magistraturii øi°l fac avocat. Sæ nu crezi cæ nu te cunosc. Mi°a 
vorbit Sasha de dumneata. El te ia pe garanflie øi sunt sigur cæ vom face 
împreunæ treabæ. La toamnæ eøti la noi în birou øi, ca sæ vezi cæ pe lângæ 
treabæ øi petrecem, întreabæ°l pe Sasha.

– Ei, ce zici, Nicule? mæ întrebæ Sasha.
– Când mi se oferæ ocazia sæ încep o meserie sub auspicii atât de 

ispititoare, nu mai stau la gând. Nu mi°e greu sæ væd cæ este mai bine sæ 
încep ca secretar al domnului Titulescu, decât supleant sau ajutor de 
judecætor în cine øtie ce colfl de flaræ.

– Bravo, Nicule, strigæ Sasha, parcæ repurtase el un succes.
Mai vorbiræm de cariera ce mi°o deschidea înainte dl Titulescu, ne 

mai povesti amintiri din viafla lui de student la Paris, de colegii lui, de 
profesorii ce°i avusese øi pæræsiræm Pavillion Bleu.

– Hai sæ te ducem acasæ, cæ nu trebuie sæ stai departe. Øi m°a depus 
în Rue Gounod unde øedeam.

La despærflire i°am mulflumit atât pentru locul de secretar ce°mi 
oferise, cât øi pentru dupæ°masa petrecutæ.

– Dragæ Raicoviceanu, eu peste câteva zile plec din Paris. Mæ duc, 
înainte de a mæ întoarce în flaræ, sau câteva zile pe Coasta de Azur sau trec 
prin Berlin, nu am hotærât încæ. Dacæ nu te mai væd, ræmânem înfleleøi. 
La toamnæ lucrezi cu mine!

Uøa automobilului s°a închis. Un nor de praf pe Rue Gounod øi 
Loraine a dispærut cu cel ce devenise Patronul øi care urma sæ°mi cælæuzeascæ 
primii paøi în cariera ce, în acea dupæ°masæ, în chip atât de neaøteptat, 
mi°am ales°o.

Vacanfla de Paøte a trecut. Pe dl Titulescu nu l°am mai væzut. Sasha 
s°a întors la Bucureøti øi eu am ræmas sæ°mi trec teza.

Aøteptând sæ mi se tipæreascæ teza øi sæ mi se fixeze ziua când aveam 
s°o susflin, evenimentele politice se precipitau în Balcani. Intrarea noastræ 
în campania din 1913 devenea din ce în ce mai siguræ.
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Mi°am dat însæ teza øi aøteptam, cu speranfla cæ evenimentele se 
vor potoli, cæ pærinflii øi sora mea sæ vie sæ petreacæ vara împreunæ în 
Franfla.

O telegramæ a tatælui meu însæ mæ anunflæ cæ s°a decretat mobilizarea 
øi cæ urmeazæ sæ mæ întorc neîntârziat în flaræ.

Îndatæ ce am sosit în Bucureøti, în august 1913, am plecat la 
Craiova, unde eram repartizat, øi apoi cu o unitate a Corpului I Armatæ 
în Bulgaria. Întors din campanie øi demobilizat, gæsesc pe amicul Sasha. 
Îmi spune cæ dl Titulescu, care era deputat, fæcea parte din Comisia pentru 
delimitarea frontierei româno°bulgare aøa cum fusese stabilitæ prin 
Tratatul de Pace din Bucureøti, øi cæ lipseøte din Bucureøti. Conform 
înflelegerii de la Paris trebuie sæ°mi iau locul de secretar în birou øi chiar 
în lipsa Patronului încep sæ lucrez alæturi de el øi de Nicu Ottescu, celælalt 
secretar, lucru ce am fæcut.

Dl Nicolae Titulescu a venit din când în când în Bucureøti, cu 
treburile politice øi cu nevoile însærcinærii ce avea pe graniflæ, dar nu 
începuse sæ lucreze în biroul sæu. Procesele se amânau øi pentru asta se 
ocupa Ottescu øi Sasha. Când delimitarea frontierei s°a terminat se 
apropiase Cræciunul øi dl Titulescu, acum Patronul meu, a plecat sæ 
petreacæ vacanfla de iarnæ la Paris. Terminatæ vacanfla de iarnæ, s°a întors 
øi am început sæ lucrez efectiv cu dânsul øi sæ°mi leg zi de zi viafla tot mai 
mult de dânsul, de care numai moartea lui m°a despærflit.

Nicolae Raicoviceanu, Printre coloanele Sælii paøilor pierdufli, în „Magazin 
Istoric“, an XXXIV, nr. 5 (410), mai 2001, pp. 52–53; Nicolae Petrescu, Nicolae 
Raicoviceanu – colaborator øi prieten apropiat al lui Nicolae Titulescu, comunicare 
prezentatæ la a XI°a ediflie a Zilelor „Nicolae Titulescu“, 15–16 martie 2001, în 
Caietul Simpozionului, Consiliul Judeflean Olt, Muzeul Judeflean de Istorie øi 
Artæ Olt, Slatina – Nicolae Titulescu, 2001, pp. 45–5l; apud 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. 27–31.

NOTE

1 Sasha (Saøa) Roman (Isac Silbermann) (1885–m.?). Jurist øi publicist român. Licenfliat în 
drept. A fost secretar al lui Nicolae Titulescu pânæ la intrarea acestuia în diplomaflie (1909–
1921). Consilier juridic al Legafliei britanice la Bucureøti. 
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D. Rantea 

„Nu afli ræmas nepæsætor la miøcarea øi eforturile noastre, pentru 
a lupta contra calomniatorilor flærii“

A.G.I.E.R.
Association Générale des Ingénieurs,
Étudiants et Anciens Étudiants Roumains
en Belgique

Direction du Bulletin
Nr. 818

Liège, 9 iunie 1925

Dlui ministru Titulescu
Legafliunea Românæ
Londra

 Domnule ministru, 
 Suntem în asentimentul întregii studenflimi din Belgia, când væ 
exprimæm plæcerea cu care am savurat øtirea cæ Dnia Voastræ nu afli ræmas 
nepæsætor la miøcarea øi eforturile noastre, pentru a lupta contra 
calomniatorilor flærii, pe drumul croit în mod demn de viafla intelectualæ. 
 Expansiunea øi sprijinul pe care oficialitatea belgianæ øi francezæ 
ni°l acordæ ne fac sæ uitæm dificultæflile prin care trecem øi sæ întrevedem 
o prosperare a acestei Asociafliuni Generale. 
 Dacæ ne°am adresat Dniei Voastre øi am solicitat câteva cuvinte 
pentru buletinul nostru era un gest pornit dintr°o simpatie necalculatæ øi 
cu sinceritatea ce foarte rar se gæseøte în mod spontan chiar la persoanele 
ce sunt datoare sæ se închine în fafla inteligenflei sclipitoare ce singuræ 
caracterizeazæ oameni excepflionali. 
 Era o dorinflæ ce pornea din inimæ; era convingerea cæ unul din 
miniøtri cu sufletul încæ tânær se scoboaræ cu plæcere în mijlocul nostru øi 
cu noi înainte duce lupta pentru realizarea unei idei. 
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 Øi va veni o zi, când nu vefli regreta un gest adeværat românesc, cæci 
ne place sæ credem cæ aparflinefli unei categorii de oameni, cærora trebuie 
sæ li se spunæ pe jumætate, cæci restul îl înfleleg de la sine. 
 Dacæ afli avea posibilitatea de a væ gæsi o clipæ în mijlocul nostru, 
vefli putea înflelege pe deplin gândul øi intenfliunea ce ne cælæuzeøte. Øi nu 
se øtie dacæ din aceøti cinci sute de doctori, ingineri øi studenfli, ce°øi 
completeazæ cultura într°o flaræ democraticæ ca Belgia, nu vor avea prilejul 
cel puflin unul sæ spunæ mâine, de la tribuna Parlamentului român, cæ°n 
clipa când ne luptam într°o flaræ stræinæ, de unde se dæ tonul în toatæ 
Europa, cel mai iubit ministru român a înfleles la timp gândul Asociafliunii 
øi, prin autoritatea de care dispunea, n°a pregetat o clipæ pentru binele ei 
øi al României. 
 Principele moøtenitor ne patroneazæ miøcarea aceasta øi iufleala cu 
care a ræspuns apelului nostru ne adaugæ încæ o speranflæ în deplina reuøitæ 
a operei ce ne°am propus sæ realizæm cu totul dezinteresafli. 
 Persistæm în dorinfla noastræ øi mai aøteptæm încæ pânæ la 25 iunie 
articolul dniei voastre.
 Suntem convinøi cæ alæturi de cele trimise de profesorii N. Iorga, 
E. Pittard1, Maurice Vauthier2, J. Barthelemy3 de la Sorbona øi Chapuisat, 
dir. lui „Journal de Genève“, Chevalier de Thier, dir. ziarului „La Meuse“, 
Démarteau, dir. „Journal de Liège“ etc., primul numær din buletin va 
încadra ceva din viafla øi sufletul românilor din Belgia. 
 În aøteptarea unui ræspuns urgent, væ rugæm a primi omagiile øi 
întregul nostru devotament. 

Le Président du Conseil Général
et de la Régionale de Liège
(ss) D. Rantea

Le Secrétaire°Général
(ss) P. Beceanu

Scrisoare, Liège, 9 iunie 1925, D. Rantea, preøedintele Consiliului General al 
Asociafliei Generale a Inginerilor, Studenflilor øi Foøtilor Studenfli Români din 
Belgia, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
României la Londra, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
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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. 100, pp. 651–652.

NOTE

1 Eugène Pittard (1867–1962). Profesor de antropologie la Universitatea din Geneva, pe care 
a condus°o în calitate de rector (1940–1942). A pus bazele Muzeului de Etnografie din Geneva 
(1901) øi ale Institutului elveflian de Antropologie (1912). Substanfliale studii referitoare la 
antropologia poporului român. Membru al mai multor societæfli savante din stræinætate. Membru 
al Societæflii Regale de Geografie din România. Membru corespondent stræin al Academiei 
Române (7 iunie 1919). 

2 Maurice Eugène Auguste Vauthier (1860–1931). Jurist, om politic øi de stat belgian. 
Profesor de drept administrativ øi mai apoi rector al Universitæflii Libere din Bruxelles. Ministru 
de Interne (1927). Ministru al Artelor øi Øtiinflelor (1927–1931). 

3 Joseph Barthelémy (1874–1945). Jurist, om politic øi de stat francez. Succesiv, profesor la 
Facultæflile de Drept din Lille, Aix°en°Provence, Montpellier, Paris. Deputat. Membru al 
Academiei de Øtiinfle Morale øi Politice (1927). Ministru de Justiflie în timpul regimului de la 
Vichy (1941–1943). Semnatar al unor legi privind statutul evreilor (1941) øi sancflionarea actelor 
homosexuale (1942). Inculpat pentru activitatea desfæøuratæ ca membru al guvernului de la 
Vichy; încarcerat, moare în închisoare înainte de încheierea procedurii judiciare.

Sylvio Rappaport

„Plecam înnebunit de atâta strælucire“

Golf Hotel
Beauvallon s/Mer

(Var)
în 17 august 1939

Excelenflæ,
M°afli cunoscut înaintea celuilalt ræzboi fæcând ucenicia avocaturii 

cu dl Xeni øi muzicæ cu dna Take Ionescu (vioaræ).
În Iaøul ræzboiului, am gæsit, la început, acelaøi refugiu în primi

toarea casæ a lui Froim Ficher. De acolo am pornit ca voluntar pentru a 
nu væ revedea decât în 1919, la Paris. 
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Acum douæzeci de ani, în preajma conferinflei de la Versailles, afli 
regæsit un tânær student care reprezenta la Paris „Românimea“, jurnalul 
lui Take Ionescu.

Deseori, la Hotelul Meurice, m°am strecurat în camera de baie a 
apartamentului sæu, refugiul intimilor.

D°voastræ, Excelenflæ, drul Toma Ionescu, Pavlicæ Brætæøanu, dl 
Xeni. Ce minunate junte de spirit øi avânt. Plecam înnebunit de atâta 
strælucire. Amintirea aceasta este clasatæ între cele mai rare emofliuni 
estetice ale vieflii mele.

*
Dupæ Versailles am ræmas mulfli ani la Paris unde mi°am væzut de 

studii øi apoi de treburi.
Sunt instalat la Paris øi sunt foarte deseori la Londra unde mæ 

cheamæ diferite interese.
Acum vreo lunæ – aflându°mæ la Bucureøti – m°am înfleles cu 

prietenul meu Sebastian Øerbescu – directorul „Semnalului“, singurul 
jurnal care a ræmas neclintit pe linia democrafliei – sæ preiau corespondenfla 
pentru Londra.

Pregætesc – între altele – un numær festiv – economia anglo°românæ. 
Cred cæ este foarte mult de fæcut în direcfliunea relafliilor anglo°române øi 
sunt hotærât sæ mæ ocup serios de aceastæ chestiune.

*
Aø fi fericit dacæ afli binevoi sæ mæ primifli la Cap d’Ail. Este 

bineînfleles cæ nu voi îndræzni sæ væ cer un interviu. Dacæ îmi vefli permite, 
væ voi expune pe scurt intenfliile noastre. Îndrumarea d°voastræ ar fi 
hotærâtoare.

Mai presus de toate este, însæ, dorinfla de a væ revedea øi de a retræi 
câteva minute sub vraja minunatæ a personalitæflii d°voastræ.

Cu definitivæ admiraflie.
(ss) Sylvio Rappaport

Scrisoare, Beauvallon s/Mer, 17 august 1939, Sylvio Rappaport, corespondent la 
Londra al ziarului „Semnalul“, cætre Nicolae Titulescu − AMAE, Fond 77/T.34, 
vol. 15.
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Rudolf Rauscher

„Vefli fi înscris cu litere de aur în analele facultæflii noastre“

Îmi revine deosebita onoare de a motiva în fafla acestei adunæri 
solemne hotærârea unanimæ a Consiliului profesoral al Facultæflii noastre 
de Drept prin care se acordæ domnului profesor øi senator, E.S. dr. Nicolae 
Titulescu titlul de doctor honoris causa. fiin sæ°mi exprim, în acelaøi timp, 
sentimentele de sinceræ bucurie cæ acest titlu se decerneazæ unei personalitæfli 
cu adeværat de excepflie.

Prin conferirea celui mai înalt titlu pe care îl poate acorda, Uni
versitatea noastræ doreøte sæ°øi exprime înalta prefluire faflæ de meritele pe 
care Nicolae Titulescu le°a dobândit prin activitatea sa øtiinflificæ de o 
viaflæ. De asemenea, doreøte sæ°øi exprime înalta apreciere faflæ de acest 
bærbat, care, prin activitatea sa de om de stat, dar øi în cea de organizare a 
pæcii în Europa Centralæ, a adus o contribuflie inestimabilæ la eforturile 
depuse de oamenii noøtri politici pentru îndeplinirea aceloraøi idealuri.

Nicolae Titulescu s°a næscut în anul 1882 la Craiova, în România, 
øi provenea dintr°o familie româneascæ de excepflie. Tatæl sæu, Ion (Jean) 
Titulescu, a fost preøedintele Curflii de Apel din Craiova. Nicolae Titulescu 
a absolvit cu distincflie Colegiul Regele „Carol I“ din Craiova, obflinând 
premiul de onoare dupæ examenul de bacalaureat. Pleacæ apoi la Paris 
pentru studii universitare, unde obfline titlul de laureat al Facultæflii de 
Drept øi cel de doctor în drept. Dupæ revenirea în România, practicæ 
avocatura. Activitatea sa de avocat øi cea øtiinflificæ sunt imediat apreciate 
prin numirea sa în anul 1905, la vârsta de doar 22 de ani, în funcflia de 
profesor de drept civil la Universitatea din Iaøi. Cariera sa academicæ este 
încununatæ de noi reuøite. Datoritæ succeselor obflinute în urma aparifliei 
lucrærilor sale teoretice, care capteazæ interesul atât în flaræ, cât øi în stræ
inætate, în anul 1909 este solicitat sæ predea la Universitatea din Bucureøti. 
Dintre lucrærile sale øtiinflifice menflionæm în primul rând lucrærile sale 
fundamentale din domeniul dreptului civil: La théorie des droits éventuels 
øi La Distribution du Patrimoine, precum øi cele din domeniul finanflelor: 
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L’Impôt sur le Revenu øi L’Impôt sur le Capital. Pentru meritele sale 
øtiinflifice, Nicolae Titulescu a fost ales membru al Academiei Române.

Capitala îl introduce pe Titulescu øi în vâltoarea vieflii politice. 
Aici Nicolae Titulescu îl cunoaøte pe omul de stat, Take Ionescu. Acest 
lider politic îøi dæ repede seama de calitæflile øi aptitudinile tânærului 
Nicolae Titulescu øi îl introduce în politicæ, care în acele vremuri a cu
noscut o efervescenflæ færæ precedent în România. Între Nicolae Titulescu 
øi Take Ionescu se stabileøte o adeværatæ prietenie. Take Ionescu conduce 
cu siguranflæ primii paøi în politicæ ai lui Titulescu. Nu încape nicio 
îndoialæ cæ, prin Nicolae Titulescu, Take Ionescu câøtigæ la rândul sæu un 
sprijin important în sânul propriului partid nou constituit, al aøa°numiflilor 
Takiøti, un partid de orientare democrat°conservatoare. În anul 1912, 
Titulescu devine deputat.

Ræzboiul mondial îl gæseøte pe Nicolae Titulescu orientat definitiv 
spre cariera politicæ, angajat în îndeplinirea vocafliei sale de om de stat.

În acele grele momente pentru Europa øi pentru România, soarta 
face ca în anul 1917 preøedintele nostru eliberator Masaryk sæ se apropie 
de politicienii români Take Ionescu øi Nicolae Titulescu. Atunci, la 34 de 
ani, Nicolae Titulescu era ministru de Finanfle în guvernul Brætianu–Take 
Ionescu. În clipa în care în Rusia izbucneøte revoluflia, iar armatele Pu
terilor Centrale atacæ România cu toate forflele, pe buzele liderilor noøtri 
din stræinætate se naøte întrebarea ce avea sæ se întâmple cu viitorul Rezis
tenflei noastre. În acea perioadæ grea, politicienii români Take Ionescu øi 
Nicolae Titulescu purtau discuflii cu Masaryk øi puneau bazele unei 
viitoare colaboræri între România, Iugoslavia øi Cehoslovacia. În cadrul 
convorbirilor, se profileazæ noua hartæ a Europei Centrale dupæ încheierea 
ræzboiului mondial.

Cariera politicæ a lui Titulescu este însæ în plinæ ascensiune. În anii 
1919–1920 lui Titulescu i se încredinfleazæ rolul de reprezentant al 
României la Conferinfla de Pace. Titulescu a avut atunci un rol de o 
importanflæ covârøitoare în construirea noii øi liberei Românii Mari. În 
timpul intensei sale activitæfli la Conferinfla de Pace, Titulescu face cu
noøtinflæ cu ministrul Beneš, de care°l va lega o prietenie încununatæ cu 
succes: lângæ semnætura lui Titulescu, în calitate de reprezentant al 
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României, pe Tratatul de pace de la Trianon se aflæ øi semnætura repre
zentantului nostru. Acest fapt este simbolic pentru prietenia celor doi 
politicieni, Titulescu øi Beneš, prietenie care a jucat øi cu siguranflæ avea sæ 
joace un rol foarte însemnat în construcflia pacificæ a Europei Centrale.

În anul 1920, Titulescu se întoarce în România cu aureola de 
eminent politician. România Mare traversa o perioadæ grea în politica sa 
internæ. Take Ionescu cere din nou pentru protejatul sæu un post de 
ministru în guvernul generalului Averescu. Nicolae Titulescu preia pentru 
a doua oaræ ingrata funcflie de ministru de Finanfle. Pregætirea multilateralæ 
îl ajutæ pe Titulescu sæ punæ în aplicare arta guvernærii. Titulescu proce
deazæ la o reformæ în sistemul fiscal românesc, introducând impozitul 
indirect. Reforma fiscalæ conceputæ de Titulescu devine piatra de hotar a 
sistemului fiscal românesc pânæ în zilele noastre. Titulescu este conøtient 
de succesele sale, iar gloria sa va trece rapid peste hotarele flærii, numele 
sæu fiind rostit cu respect la Paris, Londra, Geneva, dar mai ales în statele 
Micii Înflelegeri. Titulescu va considera perioada în care a deflinut porto
foliul de ministru de Finanfle drept un apogeu al carierei sale politice.

Clarviziunea politicæ øi marele sæu talent oratoric îi netezesc lui 
Titulescu drumul cætre politica externæ a României. În anul 1922, 
Titulescu este numit1 ambasador2 al României la Londra. Îøi demonstrase 
deja abilitæflile în calitate de reprezentant al României la Societatea Nafliu
nilor. În aceste posturi°cheie pentru România, la Londra øi Geneva, 
Titulescu se dovedeøte a fi omul potrivit la locul potrivit. Participæ la 
numeroase conferinfle øi reuniuni internaflionale, în cadrul cærora îndepli
neøte din ce în ce mai multe misiuni politice. Este vorba în primul rând 
de reglementarea problemelor datoriilor de ræzboi, iar ulterior de problema 
minoritæflilor, discutate în cadrul forumului de la Geneva. Intervenflia lui 
Titulescu, în calitate de reprezentant al României în Consiliul Societæflii 
Nafliunilor, din anul 1925, ræmâne înscrisæ în mod excepflional în analele 
Societæflii Nafliunilor, concluziile sale importante fiind recunoscute ca 
judicioase de însuøi preøedintele în exercifliu de atunci al Consiliului 
Societæflii Nafliunilor, Scialoja.

La propunerea lui Titulescu, s°a aprobat ca, în domeniul protecfliei 
minoritæflilor, toate statele semnatare sæ se bucure de garanflii cæ, færæ 
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acordul lor, nu va putea fi efectuatæ nicio schimbare în practica øi procedura 
privind minoritæflile aøa cum au fost consacrate prin tratate.

Numirea lui în anul 1927 în funcflia de ministru al Afacerilor 
Stræine al României, funcflie pe care, cu mici întreruperi, a îndeplinit°o 
pânæ nu demult, apare drept o consecinflæ logicæ a activitæflii politice a lui 
Titulescu, acest cunoscætor excelent al situafliei internaflionale øi europene. 
Aceastæ activitate nu poate fi prezentatæ pe scurt. România îi datoreazæ 
soluflionarea multor probleme internaflionale, ca de pildæ chestiunea 
optanflilor maghiari la Conferinfla de la Haga din anul 1929, care a adus 
prosperitate øi liniøte în apele tulburi ale politicii interne din România. 
Titulescu ajunsese o personalitate care în problemele politice înceta sæ 
aparflinæ doar poporului român. Se impunea ca un politician a cærui artæ 
a guvernærii aparflinea deopotrivæ Cehoslovaciei, dar mai ales Europei 
Centrale øi Europei în general.

Trei organizaflii de pace se sprijinæ în mod deosebit pe arta politicæ 
a lui Titulescu: Mica Înflelegere, Înflelegerea Balcanicæ øi organizarea pæcii 
în Europa de Est. În toate acestea, potrivit spuselor sale, Titulescu este, 
deopotrivæ, un slujitor al pæcii øi un apærætor al dreptului.3

Deøi pe durata mandatului lui Titulescu de ministru de Externe, 
Mica Înflelegere a cunoscut cele mai grele momente, aceastæ organizaflie 
internaflionalæ a reuøit sæ°øi demonstreze stabilitatea øi træinicia internæ. 
Propaganda revizionistæ, problema habsburgicæ, momentele grele din 
societatea europeanæ dupæ atentatul de la Marsilia, conflictul italo°etiopian 
revarsæ valurile incertitudinii asupra Micii Înflelegeri øi a pæcii în Europa. 
Cu toate acestea, în timpul preøedinfliei lui Titulescu, Mica Înflelegere iese 
mereu întæritæ pe plan intern, iar Titulescu, împreunæ cu ministrul Beneš 
øi ministrul iugoslav, pune în anul 1933 bazele trainice ale Pactului de 
organizare al Micii Înflelegeri din punct de vedere politic øi economic. 
Limitele acordurilor bilaterale se pierd treptat, însæ Mica Înflelegere apæræ 
graniflele propriilor state împotriva pretenfliilor revizioniste.

Titulescu are însæ în vedere øi interesele din Balcani ale celor doi 
membri ai Micii Înflelegeri, România øi Iugoslavia. Eforturile sale se în
dreaptæ spre organizarea Balcanilor în spiritul Micii Înflelegeri. Politica sa 
la aøa°numita Conferinflæ Balcanicæ, al cærei preøedinte a fost în câteva 
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rânduri, culmineazæ cu ceremonia semnærii, la Atena, a Pactului Înflelegerii 
Balcanice la 9 februarie 1934.

Eforturile sale de construire a pæcii europeane nu cunosc rægaz øi, 
cu o energie de invidiat, Titulescu efectueazæ în calitate de ministru al 
Afacerilor Stræine, un lung turneu european, vizitând Varøovia, Belgrad, 
Sofia, Ankara, Atena øi din nou Belgrad, înainte de a reveni la Bucureøti, 
turneu neegalat de niciunul dintre contemporanii sæi politicieni. Este 
binecunoscutæ, de asemenea, cælætoria sa din primævara anului 1935, când 
în decurs de patru zile a parcurs traseul Belgrad, Bratislava, Viena øi Paris, 
în cursul cæruia a purtat convorbiri cu politicieni cehoslovaci, iugoslavi 
øi francezi.

Pe buna sa cunoaøtere a problematicii europene se bazeazæ nu doar 
România, ci øi organizaflia de la Geneva, care apreciazæ øi recunoaøte 
capacitæflile lui Titulescu, alegându°l în funcflia de preøedinte al Adunærii 
Societæflii Nafliunilor, de douæ ori succesiv, în 1930 øi 1931.

Prietenia dintre Titulescu øi Beneš aduce øi alte avantaje Europei. 
Ambii oameni politici se stræduiesc ca eforturile de pace ale Genevei sæ 
conducæ la legæturi cu un stat aflat în afara acestei organizaflii mondiale – 
Rusia Sovieticæ. Abilitatea politicæ a lui Titulescu se materializeazæ în 
semnarea la Londra, la 3–4 iulie 1933, în calitate de ministru de Externe 
în guvernul Maniu, a Convenfliilor privind definirea agresiunii, prin care 
îndelungatul diferend dintre România øi Rusia avea sæ fie rezolvat, spre 
satisfacflia ambelor pærfli. Au fost întærite eforturile Micii Înflelegeri privind 
colaborarea cu Rusia la Geneva, iar soarta a vrut ca, în timpul preøedinfliei 
lui Titulescu, Rusia Sovieticæ sæ fie invitatæ øi admisæ, în anul 1934, ca 
membru al Societæflii Nafliunilor.

Prin munca sa asiduæ, Titulescu øi°a dobândit renumele de om de 
øtiinflæ øi de om politic eminent. Activitatea sa politicæ s°a dovedit meritorie 
øi faflæ de statul nostru. El nu se aflæ astæzi pentru prima datæ în Cehoslovacia 
øi la Bratislava. Potrivit spuselor sale, la noi s°a simflit mereu acasæ.

Excelenfla Voastræ, în cuvântarea dumneavoastræ din 11 decembrie 
1933 de la Košice afli declarat: „Mica Înflelegere este o realitate politicæ øi 
o mare realitate economicæ. Mica Înflelegere este, în acelaøi timp, øi o 
realitate psihologicæ. Suntem unifli øi unifli vom fi mereu. Aøa cum suntem 
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unifli în pace, vom fi unifli øi atunci când vom fi nevoifli sæ apæræm pacea 
prin ræzboi… Noi tofli vom apæra teritoriul slovac, aøa cum am apæra 
pæmântul nostru românesc. Între noi nu existæ diferenfle. Iubim Ceho
slovacia øi o vom apæra precum iubim flærile noastre – România øi 
Iugoslavia“.

Excelenfla Voastræ, Slovacia øi Cehoslovacia au reflinut cuvintele 
dumneavoastræ, sunt øi væ vor fi veønic recunoscætoare.

Afli subliniat adesea prietenia ce væ leagæ de preøedintele nostru 
Beneš. Facultatea noastræ de Drept a acordat titlul de doctor honoris causa 
preøedintelui nostru Beneš în acelaøi an academic în care vi°l conferæ øi 
dumneavoastræ, ca prieten al nafliunii noastre øi al preøedintelui nostru. 
Dumneavoastræ øi preøedintele Beneš, prin acest titlu de doctor honoris 
causa, vefli fi înscris cu litere de aur în analele facultæflii noastre.

Rudolf Rauscher, Expunere (l. slovacæ) la ceremonia acordærii titlului de doctor 
honoris causa al Universitæflii din Bratislava lui Nicolae Titulescu, 19 iunie 1937, 
în „Rocenka University Komenského ra studijuu wh 1936/1937“, Bratislava, 
University Komenského 1938, pp. 45–49.

NOTE

1 16 decembrie 1921.
2 Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar.
3 La 65 de ani de la acest eveniment, Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedintele 

Fundafliei Europene Titulescu, prezent la Universitatea Komensky din Bratislava, l°a elogiat pe 
ilustrul nostru înaintaø øi conaflional, rostind, 5 martie 2003, discursul „Nicolae Titulescu: 
proiectul european – trecutul, prezentul øi viitorul sæu“, publicat în Adrian Næstase, George G. 
Potra, Titulescu – Ziditor de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 469–475.

Lothar Rædæceanu

„Un diplomat cu intuiflia siguræ a realitæflilor“

Am cunoscut prima datæ pe Nicolae Titulescu la Camera Depu
taflilor, cu ocazia unei øedinfle a Comisiei de politicæ externæ la care asistam 
în calitate de reprezentant al grupului parlamentar social°democrat.
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Expunerea fæcutæ atunci de Nicolae Titulescu, ministru de Externe 
în acel timp, a culminat cu acea frazæ lapidaræ care exprima punctul central 
al concepfliilor sale: „Pace pe Nistru“.

Partidul Social°Democrat a dus tot timpul o campanie hotærâtæ 
pentru reglementarea definitivæ a raporturilor noastre cu Rusia Sovieticæ, 
în vederea stabilirii unor relafliuni de realæ prietenie cu aceastæ mare flaræ 
vecinæ, aøa cæ ne gæseam atunci în aceastæ privinflæ pe o linie de care 
Nicolae Titulescu era foarte apropiat.

În 1936, când agitafliile legionare ajunseseræ la culme, când sub 
„oblæduirea democraticæ“ a Partidului Liberal, Casele poporului erau 
asediate zile întregi de bandele huliganice færæ ca nicio autoritate sæ inter
vinæ, ne°am dat seama în conducerea partidului cæ flara alunecæ pe panta 
fascistæ øi cæ intrarea României în sfera de influenflæ a Germaniei hitleriste 
este o primejdie iminentæ.

Am fost delegat atunci, împreunæ cu reprezentantul sindicatelor, 
la Conferinfla Internaflionalæ a Muncii, sæ plec în stræinætate la Geneva, 
Paris øi Londra, pentru a atrage atenfliunea cercurilor responsabile politice 
øi organelor conducætoare ale miøcærii muncitoreøti asupra acestei primejdii 
øi a le cere o politicæ hotærâtæ de susflinere a miøcærilor democratice din 
România, o politicæ hotærâtæ de combatere a imperialismului hitlerist atât 
de ameninflætor.

Nu pot sæ spun cæ am gæsit multæ înflelegere – exceptând bineînfleles 
fruntaøii muncitorimii.

S°a væzut, de altfel, mai târziu, cum, prin slæbiciunea lor øi lipsa lor 
de curaj, conducætorii de atunci ai democrafliilor apusene au netezit ei 
înøiøi calea de ascensiune a hitlerismului, abandonând bineînfleles øi flara 
noastræ.

Dar sunt dator sæ subliniez cæ din partea lui Nicolae Titulescu – 
deøi era delegatul aceluiaøi guvern în Societatea Nafliunilor, care tolera øi 
încuraja banditismele legionare în flaræ – am avut tot sprijinul pe care el, 
în calitatea sa oficialæ, ni°l putea da.

Îmi spunea odatæ, la Geneva, cæ nu se va putea face politica externæ 
care trebuie României decât dacæ muncitorimea va avea un rol în con
ducerea flærii.
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Nicolae Titulescu n°a fost un om de stânga, dar un diplomat cu 
intuiflia siguræ a realitæflilor.

Aceastæ mare figuræ va ræmâne în istoria poporului nostru.

Lothar Rædæceanu, Titulescu, un diplomat cu intuiflia siguræ a realitæflilor, în 
„Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

Nicolae Rædescu

„M.S. Regina […] a regretat mult øi nu de pufline ori am auzit°o 
spunând: «Ce mult îmi lipseøte Titulescu»“

Londra, 25 iulie 1925

Iubite domnule ministru, 
Pærerea de ræu ce am avut când am sosit la Londra øi nu v°am gæsit 

a fost – în parte cel puflin – øtearsæ de mulflumirea ce mi°afli fæcut, dându°mi 
noutæfli de la St.°Moritz. 

M.S. Regina fusese încunoøtinflatæ la timp de cauzele care v°au 
împiedicat sæ fifli prezent, când a sosit aici. A regretat mult øi nu de pufline 
ori am auzit°o spunând: „Ce mult îmi lipseøte Titulescu“. 

Vedefli dar, cæ lipsind din Londra, afli fæcut sæ se vadæ mai bine 
sentimentele ce vi le pæstreazæ. 

Pe  Principesa Elena am gæsit°o mâhnitæ când am venit, fiindcæ 
fusese fæcutæ sæ creadæ cæ ospitalitatea ce trebuise sæ væ cearæ v°a nemulflumit. 
I°am arætat cæ a fost indusæ în eroare întrucât se dæduse interpretare greøitæ 
la fapte care trebuie cu totul altfel sæ fie înflelese – øi acum, pe deplin 
mulflumitæ, îøi urmeazæ tratamentul. 

Cei de la Legaflie sunt tofli foarte drægufli øi n°am decât sæ le fiu 
recunoscætor pentru toate amabilitæflile lor. 

Asupra proiectelor noastre nu pot sæ væ dau prea multe læmuriri. 
Hotærât este cæ la 10 august vom pleca spre St. Briac. Asupra mersului 
mai departe al cælætoriei nu s°a luat nicio hotærâre. 
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Poate cæ în drumul spre flaræ sæ avem plæcerea sæ væ vedem la Geneva 
dacæ aceea va fi linia ce vom urma. 

Dorind sæ aflu cât mai bune veøti asupra sænætæflii dv., væ rog a 
transmite doamnei omagiile mele respectuoase øi a primi încredinflarea 
sentimentelor mele de devotatæ prietenie. 

(ss) Colonel N. Rædescu

Scrisoare, Londra, 25 iulie 1925, colonel Nicolae Rædescu 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:20.

Nicolae Rædescu

„În vremuri de grea cumpænæ, ai fost pus la încercæri, cu uøurinflæ 
fli°ai croit drum spre culmi, pe care n°au putut sæ le atingæ decât 
puflini aleøi“

Londra, 22 martie 1928

Iubite domnule ministru,
Acum, dupæ ce Savel1 împreunæ cu ajutoarele lui va fi sfârøit poate 

sæ claseze pe categorii mærturiile de admiraflie venite din toate colflurile øi 
exprimate pe toate tonurile; cer îngæduinfla øi pentru mine, cel din coada 
grosului, sæ°mi dezvælui simflæmintele færæ ocol øi færæ ascunziøuri. 

Ce vor fi spus alflii, nu øtiu. Eu însæ, chiar de°ar fi sæ mæ iei la rost, 
voi mærturisi cæ grozav m°am bucurat de cum au ieøit lucrurile cu optanflii. 
Øi am sæ spun pentru ce. 

M°am tot gândit la ceea ce ai fæptuit d°ta într°o viaflæ întreagæ de 
om în trebile flærii. Øi sæ vezi ce°am gæsit. 

De câte ori, în vremuri de grea cumpænæ, ai fost pus la încercæri, 
cu uøurinflæ fli°ai croit drum spre culmi, pe care n°au putut sæ le atingæ 
decât puflini aleøi. 

Cercetând însæ gloata celor care°øi îndreaptæ privirea spre zæri, am 
gæsit°o în mare disproporflie faflæ de înælflimea la care zburæ øoimul. 
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În toamna anului trecut, când ai izbutit sæ ieøi biruitor dintr°o 
luptæ, în care oricare altul ar fi cæzut înfrânt, în afaræ de 2–3 inøi cærora 
le°a fost dat sæ te vadæ istovindu°te, în vreme lungæ de nopfli albe øi zile de 
nemâncare, nimeni nu s°a trudit sæ pætrundæ în adâncurile celor petrecute 
la Geneva. 

Dacæ fiecare recunoøtea cæ Titulescu a avut succes, niciunul nu 
încercæ sæ°øi dea seama de uriaøa bætælie în care fuseøi angajat. 

De°ai fi câøtigat øi acum, în mod definitiv procesul; de°ai fi avut 
încæ alte multe øi nenumærate izbânzi; minuni de ai fi fæcut – flara tot n°ar 
fi ajuns sæ vadæ, în toatæ strælucirea lui, pe omul care de atâtea ori a pus°o, 
cu falæ, în vaza lumii. 

A trebuit sæ vinæ insuccesul (?!) pentru ca, în sfârøit, sæ se iveascæ 
prilejul care sæ°l flintuiascæ într°un cadru din care nimic øi nimeni nu°l va 
mai putea doborî øi care sæ deschidæ orizonturi ce poate cæ altfel ar fi 
ræmas încæ mult timp în ceaflæ. 

Øi eu sæ n°am dreptul sæ mæ bucur din toatæ inima când „insuccesul“ 
a avut un astfel de rezultat? 

Iubite domnule ministru, chiar dacæ mi°ai spune cæ n°am acest 
drept – cu riscul de a sævârøi o insubordonanflæ – eu tot voi ræmâne la 
pærerea mea. 

Cât despre rezultatul final al optanflilor, eu nu duc niciun fel de 
grijæ. 

Fac o nouæ prinsoare pe cinci sticle, cæ zicætoarea bætrâneascæ: 
„Cine râde la urmæ, râde mai bine“, n°are sæ dea greø. 

Cel care râde la sfârøit, va fi tot Nenea Nicu.
Dumnezeu sæ°i dea sænætate øi viaflæ lungæ ca sæ poatæ îndeplini 

chemarea de la care, de aci înainte, nu se va mai putea abate. 
Cu rugæmintea de a crede în sentimentele mele de devotatæ 

dragoste, 
(ss) N. Rædescu

Scrisoare, Londra, 22 martie 1928, general de brigadæ Nicolae Rædescu cætre 
Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al României – Hoover Archives, 
Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIV:20.
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NOTE
1 Savel Rædulescu.

Nicolae Rædescu

„Strælucita conferinflæ ce ai flinut în capitala flærii nemfleøti. 
Nu°mi mai ræmâne decât sæ°fli exprim øi eu întreaga admiraflie“

Bucureøti, 11 mai 1929

 Iubite domnule ministru, 
Aranjasem cu Savel1 sæ vin la Geneva pe timpul sesiunii de pri

mævaræ, aceasta numai în scopul de a te vedea.
 Din nefericire am fost flintuit în casæ de o gripæ urâtæ, astfel cæ 
n°am putut sæ°mi satisfac dorinfla.

Îmi pusesem apoi în minte sæ°fli ies în cale la Berlin. Gripa însæ 
mi°a læsat drept amintire o otitæ, de care n°am scæpat nici pânæ acum.

A trebuit sæ mæ mulflumesc cu citirea criticilor elogioase din presa 
întregii lumi privitoare la strælucita conferinflæ ce ai flinut în capitala flærii 
nemfleøti. Nu°mi mai ræmâne decât sæ°fli exprim øi eu întreaga admiraflie 
øi sæ privesc cu mulflumire cum se deschide calea spre culmea în zarea 
cæreia eu privesc demult, dar în care poate cæ încæ n°a sosit momentul sæ 
te aøezi. 

Øi ce mæ mulflumeøte mai mult este faptul cæ întreaga lume de aici 
ajunge sæ vadæ lucrurile aøa cum eu le væd de multæ vreme.

Ce gânduri ai pentru varæ, fiindcæ atunci nædæjduiesc sæ nu mai fie 
nimic care sæ mæ împiedice sæ te caut acolo unde te vei gæsi. Doresc foarte 
mult sæ te væd øi pe d°ta øi pe doamna, cæreia, pentru moment, vei fi aøa 
de bun sæ°i transmifli omagiile mele cele mai respectuoase. 

Prin flaræ lucrurile merg destul de greu.
Bunævoinflæ este destulæ. Însæ la moøtenirea dezastruoasæ se adaugæ 

lucru pe sub ascuns, færæ niciun scrupul, al celor care au læsat°o. 
Nædejdea este ca Dzeu sæ°i lumineze odatæ pe cei care pæcætuiesc.
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Situaflia se va putea schimba în bine sau în ræu, dupæ cum va fi øi re
colta, asupra cæreia pânæ acum nu se poate face nicio apreciere temeinicæ. 

Rugându°te sæ crezi în sentimentele mele de devotatæ øi nestræmutatæ 
prietenie, 

Ræmân al d°tale, 
(ss) N. Rædescu

Scrisoare, Bucureøti, 11 mai 1929, general de brigadæ Nicolae Rædescu 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:20.

NOTE

1 Savel Rædulescu.

Andrei Rædulescu

„Munceøte pentru triumful ideii de pace øi, îndeosebi, pentru 
apærarea drepturilor sfinte ale neamului românesc“

Domnilor colegi,
În baza art. 3 din Statutele Academiei, din care rezultæ cæ Secfliunea 

istoricæ cuprinde în cadrul ei øi øtiinflele sociale, unde intræ – necontes
tat – øi dreptul, am onoarea sæ væ propun ca în locul de membru activ, 
vacant la aceastæ secfliune, sæ alegefli un jurist.

În acest loc vacant væ propun sæ alegem pe dl Nicolae Titulescu, 
membru onorar al Academiei noastre.

Personalitatea dlui Titulescu este aøa de cunoscutæ øi aøa de elogios 
apreciatæ, atât în flaræ, cât øi în stræinætate, încât cred cæ nu este necesar sæ 
stæruiesc asupra valorii activitæflii øi lucrærilor sale.

D°Sa este – færæ discuflie – un mare învæflat øi unul dintre cei mai 
distinøi juriøti ai noøtri.
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Încæ din tinerefle, lucrarea sa Essai sur une théorie générale des droits 
éventuels l°a aøezat între cercetætorii de seamæ ai chestiunilor juridice.

De atunci a dezvoltat o activitate continuæ øi de mare importanflæ 
în acest domeniu. Profesor de drept civil, conferenfliar, publicist, a adus 
contribuflii originale în specialitatea Dreptului.

Chemat de timpuriu la înalte demnitæfli în stat, a lucrat intens în 
câmpul øtiinflelor sociale. Reformele sale financiare, expunerile de motive, 
susflinerea lor, împreunæ cu feluritele sale manifestæri, sunt dovezi preflioase 
despre concepfliile sale øi despre valoarea lor din punct de vedere øtiinflific.

Cea mai însemnatæ activitate, însæ, a desfæøurat°o pe terenul dreptu
lui internaflional, unde s°au ivit – dupæ ræzboi – atâtea greutæfli øi probleme, 
de a cæror cercetare øi rezolvare numele sæu este strâns legat.

Situaflia înaltæ – øi foarte mægulitoare pentru noi – pe care a avut°o 
la Societatea Nafliunilor, expunerile aøa de profund documentate în chestiu
nea optanflilor, apærarea noastræ, cu o energie neîntrecutæ în lupta datæ pe 
aceastæ chestiune øi – în genere – strælucita sa activitate, dezvoltatæ în acea 
instituflie, precum øi la atâtea conferinfle internaflionale, activitate constatatæ 
øi în publicafliile oficiale, l°au consacrat – pe bunæ dreptate – ca unul din 
cei mai valoroøi specialiøti în dreptul internaflional.

Pentru marile sale merite a fost ales membru în diferite instituflii øi 
organizaflii øtiinflifice din stræinætate.

Pe lângæ valoarea sa ca om de øtiinflæ øi activitatea°i rodnicæ în 
domeniul vieflii internaflionale, pe lângæ participarea la mari acte istorice, 
trebuie sæ menflionæm øi pasiunea cu care munceøte pentru triumful ideii 
de pace øi, îndeosebi, pentru apærarea drepturilor sfinte ale neamului 
românesc.

Socotesc, dar, cæ Academia Românæ trebuie sæ°l onoreze, chemân
du°l în rândurile membrilor ei activi.

Andrei Rædulescu, Scrisoare trimisæ membrilor Academiei Române prin care 
propune alegerea lui Nicolae Titulescu ca membru activ, Bucureøti, 22 mai 1935, 
în „Universul“, 4 iulie 1935.
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Paul Rædulescu, I. Adamescu

„Credinflæ nestræmutatæ întru învingerea românismului“

Când toate subvalorile îøi fac loc în viafla noastræ politicæ, când 
oamenii mici lipsifli de talent øi culturæ sunt ridicafli la rangul de con
ducætori, când oamenii mari sunt din ce în ce mai rari, un om, a cærui 
vigoare, al cærui talent, a cærui putere de luptæ pentru credinfla nestræmutatæ 
întru învingerea românismului, s°a ridicat øi conduce aceastæ permanentæ 
luptæ de cincisprezece ani încoace.

Numele lui Nicolae Titulescu a trecut de mult hotarele flærii 
noastre.

Acest gigant al politicii externe, acest apærætor înverøunat al pæcii, 
este astæzi cea mai popularæ figuræ politicæ, cel mai iubit om din Europa.

Miile de muncitori manuali øi intelectuali din întreaga lume – paci
fiøti convinøi – îøi pun toatæ speranfla în opera lui Nicolae Titulescu.

La Liga Nafliunilor, în Parlamentul Român, la Ministerul de 
Externe, Nicolae Titulescu ræmâne acelaøi tribun al pæcii, care cautæ în 
orice împrejurare sæ aducæ o nouæ garanflie altarului sfânt al pacifismului.

Am crezut de datoria noastræ sæ scriem numele celui mai bun, celui 
mai mare român, în aceste pagini, ca un modest omagiu pentru ceea ce a 
fæcut øi face Nicolae Titulescu.

Lucrarea de faflæ, færæ pretenfliuni literare, n°are decât un singur 
merit: græieøte adeværul.

Paul Rædulescu, I. Adamescu, Modest omagiu marelui român, omul pæcii, Nicolae 
Titulescu, Tiparul Românesc, [Bucureøti, 1934], pp. 5–6.
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Savel Rædulescu

„Negocierile magistrale pe care le°afli desfæøurat“

 [Bucureøti], 1 noiembrie 1939
Dragæ domnule ministru, 
Se împlinesc astæzi 14 ani de când ne°am îmbarcat pe Aquitania, 

pentru a merge în America, sub conducerea dv. 
Ne°am angajat atunci de a ne aminti mereu de aceastæ cælætorie 

spre Lumea Nouæ.
Angajamentul a devenit o tradiflie. Îl împlinesc astæzi cu plæcere, 

amintindu°mi emofliile Americii øi negocierile magistrale pe care le°afli 
desfæøurat.

Væ rog sæ gæsifli în aceste rânduri sentimentele mele de profundæ 
gratitudine pentru încrederea pe care mi°afli acordat°o atât de graflios 
atunci øi væ rog sæ credefli, dragæ domnule ministru, în devotatele mele 
sentimente de afecfliune.

Savel

Scrisoare (fr.), [Bucureøti], 1 noiembrie 1939, Savel Rædulescu cætre Nicolae 
Titulescu − AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

Savel Rædulescu

„A fost unul din purtætorii de torfle de luminæ, ce încearcæ sæ 
deschidæ drumuri noi în organizarea internaflionalæ a lumii“

[…] Titulescu a cunoscut culmile prestigiului în viafla internaflionalæ, 
a cunoscut însæ øi nemærginita amæræciune ce i°a fost sfârøitul vieflii sale 
politice.

Titulescu øi°a închis ochii departe de flaræ, sub imaginea celei mai 
mari încleøtæri ce a cunoscut omenirea.

El, aprigul luptætor pentru flara lui, pentru pace, sfârøea sub impre
siunea celui mai crunt ræzboi øi sub viziunea flærii sale trunchiate.
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Câtæ nespusæ amæræciune va fi dus cu sine în clipa despærflirii lui 
de viaflæ!

A fost Titulescu un înfrânt? Nu. A fost unul din purtætorii de torfle 
de luminæ, ce încearcæ sæ deschidæ drumuri noi în organizarea internaflionalæ 
a lumii. A fost unul din cei ce luptæ pentru o aøezare nouæ, fundatæ pe 
conviefluire paønicæ între popoare.

Încercærile trecutului nu au fost zadarnice, cæci din experienfla lor 
se va clædi aøezarea ce nu va mai cunoaøte, poate, eclipse atât de dureroase 
ca aceea a ræzboiului actual.

A fost Titulescu un simplu vizionar, aøa cum au gândit sau au 
încercat sæ°l înfæfliøeze unii din compatrioflii sæi? Nu. A fost un mare realist, 
cæci pe realitæflile politice øi°a clædit politica sa.

Cei puflini care au avut privilegiul de a intra în «laboratorul» lui 
intelectual au cunoscut øi îndoielile øi îngrijorærile øi speranflele sale.

Câte observafliuni aspre nu mi°a fost dat sæ aud asupra politicii lui 
Titulescu, cu câtæ temeritate nu mi s°a afirmat felul cum i s°a atras aten
fliunea asupra greøelilor sale, de cætre oameni care poate abia l°au væzut. 
Desigur, astæzi vor fi uitat øi vor fi devenit admiratori sau susflinætori ai 
politicii sale. Câfli dintre aceøtia nu vor deveni, poate, colaboratori!

Nu. Titulescu nu a fost un simplu vizionar. A fost unul din marii 
patriofli care øi°au dat seama cæ numai în cadrul organizærii øi securitæflii 
internaflionale se putea garanta flærii sale dezvoltarea ei fireascæ. A fost 
unul din cei care, mai presus de toate, øi°a pus gândirea øi acfliunea în 
apærarea pæcii, în slujba ei.

Cu viziunea sa excepflionalæ øi impresionantæ, cu logica sa strânsæ, 
øi°a fæurit drumul politicii sale pe care l°a urmat cu hotærâre, spre a adapta 
øi integra interesele flærii în miøcarea politicæ generalæ.

A înfleles cæ supleflea pe care o presupune politica externæ, nuanflele 
pe care le prezintæ sinuozitæflile sub care apare uneori, nu trebuie øi nu pot 
schimba direcfliunea drumului ei definit de interesele permanente ale flærii, 
ce se cer sæ fie urmærite færæ øovæire.

Îmi reamintesc de viziunea sa claræ asupra viitorului øi a ræzboiului, 
în mai1 1937, cu ocazia unui dejun în [la] flaræ, în ultima conversafliune cu 
d. Winston Churchill.



182

Nu pot uita despærflirea – ce trebuia sæ fie pentru totdeauna – din 
vara anului 1939, când, cu o logicæ impecabilæ, pærea cæ°mi demonstreazæ 
evenimentele ce aveau sæ urmeze atât de curând.

Unul din oamenii noøtri politici cu mare vazæ îmi spunea, anul 
trecut, cum, din conversafliunile ce a avut în diferite flæri cu oameni de 
stat, reflinuse cæ în 1940 Titulescu îi fæcuse descrierea viitorului, cea mai 
apropiatæ faflæ de cele ce aveau sæ se întâmple.

Aceastæ viziune nu era numai o însuøire care la Titulescu lua forme 
excepflionale, ci øi rezultatul unui lung studiu, al unei adânci cunoaøteri a 
chestiunilor internaflionale øi al unei mature gândiri.

Din realitæflile politice øi cu viziunea limpede a viitorului, Titulescu 
øi°a împletit politica sa, pe care a condus°o cu hotærâre øi mæiestrie, pe 
care a expus°o cu sinceritate øi mare elocinflæ.

Fundamentul pe care se reazimæ construcfliunea politicæ a lui 
Titulescu este principiul indivizibilitæflii pæcii øi al organizærii solidaritæflii 
în fafla agresiunii.

Nu putea concepe cæ ræzboiul ar putea cuprinde o parte a lumii 
færæ ca cealaltæ sæ nu fie influenflatæ, nu putea concepe ca un stat ce ar fi 
suferit o agresiune sæ poatæ fi socotit ca un izolat destinat sæ cadæ, færæ ca 
prin cæderea lui sæ nu atingæ pe alflii. Dezinteresarea nu putea fi o solufliune, 
cæci cei ce puteau înlætura agresiunea astæzi, erau sæ fie atacafli mâine, øi 
numai solidarizarea tuturor putea prezenta o stavilæ împotriva agresorului. 
Desigur, dacæ formularea acestui principiu era uøoaræ, punerea lui în 
practicæ prezenta atâtea greutæfli. […]

Savel Rædulescu, Politica lui Titulescu (I), în „Universul“, 13 septembrie 1944.

NOTE

1 În realitate în iunie 1937.
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Savel Rædulescu

„Trudæ øi mândrie pentru flara ce øi°a iubit°o øi a cinstit°o“

Preocupat pânæ la obsesie de apærarea fruntariilor flærii, înflelegând 
realitæflile øi scrutând viitorul, Titulescu îøi fæureøte øi începe politica sa, 
care a obflinut aprobarea flærii øi a partidelor mari politice.

Departe de dânsul gândul de a se rezuma numai pe Pactul Societæflii 
Nafliunilor, aøa cum unii din criticii sæi au afirmat°o; a înfleles mai bine 
decât tofli detractorii sæi øi slæbiciunile øi infirmitæflile mecanismului gene
vez, ca unul care a studiat, a cunoscut øi a practicat mai mult Pactul Socie
tæflii Nafliunilor; a înfleles, însæ, øi avantagiile ce prezintæ acest organism.

Nealterând nimic din politica sa faflæ de marii aliafli, Titulescu alcæ
tuieøte sistemul de apærare a fruntariilor flærii, întærind alianflele existente, 
reluând relafliunile cu URSS øi fæurind altele noi. […]

Europa Orientalæ nu putea fi despærflitæ de Europa Occidentalæ øi 
numai un sistem de organizare unitar ar fi putut constitui o pavæzæ contra 
viitoarei agresiuni ce se întrevedea.

În aceastæ situafliune øi cu aceeaøi viziune claræ a viitorului, intervine 
concepfliunea lui Titulescu, a cærei finalitate era crearea unui sistem de 
pacte de asistenflæ mutualæ ce nu ar fi permis statului agresor sæ poatæ, 
rând pe rând, sæ°øi exercite agresiunea contra fiecærui stat în parte, în timp 
ce celelalte s°ar fi socotit – pentru cât de scurtæ vreme! – sub iluzia efemeræ 
a unei securitæfli. În fafla tuturor gata de a°øi îndeplini obligafliunile de 
asistenflæ, statul agresor ar fi ezitat mult, chiar dacæ cursa ce urma nu°l 
putea duce decât la agresiune. Apoi, agresiunea odatæ dezlænfluitæ øi°ar fi 
gæsit desigur un sfârøit mai repede øi nu ar fi dus la atâtea dezastre.

Politica lui Titulescu flintea la un sistem de pacte de asistenflæ între 
statele Micii Înflelegeri øi Uniunea Sovieticæ axate pe pactul franco°rus, 
pre cum øi între statele Micii Înflelegeri øi Franfla; în sfârøit, o lærgire a asis
tenflei între statele Micii Înflelegeri øi între statele Înflelegerii Balcanice. […]

În vara anului 1936, dupæ reîntoarcerea sa la Conferinfla Strâm
torilor de la Montreux, Titulescu, autorizat de guvernul flærii, începe 
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negocierile cu Uniunea Sovieticæ pentru un pact de asistenflæ axat pe 
pactul franco°rus øi ajunge la câteva concretizæri.

O lunæ mai târziu, la 29 august 1936, fiind încæ în stræinætate, 
Titulescu era înlocuit din guvernul flærii øi înlæturat de la conducerea 
politicii externe a României.

Nu e momentul de a judeca nici felul cum a fost înlæturat, nici 
înlæturarea sa.

Titulescu a cunoscut apoi cea mai cumplitæ adversitate.
Prestigiul sæu neliniøtise, politica lui supærase pe cei ce°l socoteau o 

piedicæ serioasæ în politica internaflionalæ ce avea sæ urmeze.
Amæræciunea ce a cunoscut a fost nespusæ øi i°a græbit sfârøitul. […]
Politica lui Titulescu presupunea desigur o mare artæ øi un mare 

prestigiu în conducerea ei. Reprezentanflilor de flæri mici le trebuiesc nu 
numai însuøiri excepflionale, ci øi o mare dibæcie pentru a câøtiga dreptul 
la inifliative în politica internaflionalæ.

Titulescu a reuøit, prin prestigiul sæu, prin arta sa, sæ dobândeascæ 
acest drept øi sæ dea politicii României o mare strælucire.

Mulfli din cei ce au væzut aceastæ strælucire nu au bænuit poate 
niciodatæ câtæ fræmântare, cât zbucium a necesitat øi cât de tumultoasæ a 
fost viafla lui Titulescu.

Inteligenfla sa cuprinzætoare, de o scânteietoare strælucire a luminat 
øi a încælzit pe cei ce au putut sæ°l apropie. Magia verbului sæu a miøcat øi 
a vræjit pe cei ce au putut sæ°l asculte.

Øi°a împletit viafla din trudæ øi mândrie pentru flara ce øi°a iubit°o 
øi a cinstit°o.

Oriunde øi pretutindeni unde a putut øi°a spus cuvântul sæu cu 
autoritate, cu hotærâre øi cu credinfla de neînvins a drepturilor flærii sale.

Conjurafliunile întunericului au putut zædærnici concepfliunea 
politicæ a lui Titulescu, lumina ei însæ nu a putut fi stinsæ.

Savel Rædulescu, Politica lui Titulescu (II), în „Universul“, 14 septembrie 1944.
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Savel Rædulescu

Un vizionar excepflional

Rareori un român a jucat un rol atât de activ øi determinant în 
istoria politicæ øi într°o acfliune diplomaticæ, de la care de obicei noi, ca øi 
celelalte flæri mai mici, nu aveam sæ aøteptæm decât rezultatele øi sæ tragem 
consecinflele.

Atunci ræsunæ în vocea lui accentele maturitæflii sale politice øi se 
rotunjeøte vederea lui generalæ despre lume øi rosturile ei. Cu cât lupta 
este mai vie, cu atât armele sunt mai crude, cu atât parcæ gândirea lui 
Titulescu se înalflæ.

Glasul lui devine din ce în ce mai grav, luptætorul devine apostol, 
juristul a devenit filosof, oratorul, predicator.

Sentimentul dreptæflii apare acum în cea mai mare strælucire. 
Titulescu luptæ pe toate fronturile pentru dreptate, pentru pace.

Luptæ pentru nafliune, pentru drepturile nafliunilor care au câøtigat 
un ræzboi prin sacrificii comune øi care au stabilit o ordine pe care înfleleg 
sæ o adapteze, dacæ împrejurærile obiective o cer øi dacæ acordul comun 
între oamenii de bunæ înflelegere o poate stabili. El luptæ øi pentru dreptatea 
nafliunilor mici, ieøite sau consolidate din trecutul ræzboiului, care nu pot 
sæ prospere decât în stare de pace.

Vizionar excepflional, Titulescu vede cu mult înainte de începerea 
ræzboiului ororile færæ seamæ pe care acesta le va reværsa asupra omenirii.

Generozitatea înflelepciunii lui Titulescu îi îngæduie sæ arate 
vræjitorilor ræzboiului cæ, pe deasupra tuturor, vor fi primii øi cei mai greu 
pedepsifli în jocul acesta cu agresiunea.

Încrezætor în justiflia imanentæ, celor ce°i spun cæ forfla primeazæ øi 
cæ ræzboiul este suprema selecfliune, el ræspunde cæ existæ o altæ forflæ: 
aceea a dreptului.

Titulescu opune dreptului forflei, forfla dreptului.
Îmi reamintesc de câte ori credinfla lui în fundamentele morale ale 

societæflii internaflionale îl punea în fafla celor ce°i arætau cæ faptele sunt 
contra lui. La tofli le ræspundea cæ timpul este cu credinfla lui.
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Øi°a conservat încrederea în legile moralei internaflionale în toate 
furtunile ce a cunoscut, mânat de crezul lui.

A purtat torfla de luminæ pe drumul obscur unde omenirea s°a 
angajat pentru un moment, învins întru început, convins însæ de victoria 
de mâine.

Savel Rædulescu, Un vizionar excepflional, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

Savel Rædulescu

„This Man Did Good“

La 25 de ani de la trecerea lui Titulescu în lumea amintirilor, când 
timpul îfli îngæduie sæ priveøti în perspectivæ, când detaliile se estompeazæ, 
îmi apare mai luminoasæ ca oricând figura lui Nicolae Titulescu.

Unul din acei rari oameni care au întrunit însuøirile de mare gân
ditor øi în acelaøi timp de realizator, Titulescu a însemnat un moment de 
mæreflie în istoria politicii externe contemporane a flærii.

Opera sa de acum încolo va lua dimensiunile ei adeværate øi va 
vorbi viitorului.

Pelerin al pæcii, crezând cu stæruinflæ într°o mai bunæ organizare a 
lumii, mesajul sæu de pace va ræsuna mereu.

Dacæ ar fi sæ pun un „motto“ politicii lui Titulescu, aø spune cæ s°a 
stræduit sæ înlocuiascæ „dreptul forflei“ prin „forfla dreptului“; a militat 
pentru ideea moralæ a politicii internaflionale; a crezut într°o pace ce nu 
poate fi menflinutæ decât luptând pentru ea; øi mai presus de toate, 
Titulescu a fost un mare român øi un mare patriot care øi°a pus toatæ 
fiinfla lui în slujba apærærii flærii, a suveranitæflii øi independenflei ei.

Titulescu a fost o excepflionalæ bogæflie de daruri, o mare strælucire 
intelectualæ, o risipæ generoasæ de însuøiri, care, doar la intervale mari ale 
istoriei unei flæri, se întrunesc asupra unui om.

Mulfli au cunoscut pe Titulescu ministrul, pe Titulescu orator, pe 
Titulescu diplomat, pe Titulescu jurist. Mai puflini au cunoscut diversitatea 
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øi multiplele însuøiri ale omului. Ca unul ce am avut marele privilegiu de 
a mæ bucura de încrederea øi afecfliunea sa, de a°i fi fost cel mai apropiat 
colaborator pânæ la sfârøitul vieflii sale politice, ca unul ce i°am cunoscut 
activitatea øi însuøirile, îmi revine poate datoria – atunci când mi se cere – 
de a destæinui, mai ales celor ce nu l°au cunoscut, multiplele, complexele 
øi bogatele daruri øi a prezenta coordonatele ce definesc omul.

De o inteligenflæ cu totul excepflionalæ, ce depæøea cu mult pe cea 
obiønuitæ, Titulescu avea o mare putere de a°øi însuøi specificul øi relafliile 
ideilor, pentru a ajunge la generalizare øi la soluflii ingenioase, cu o rapi
ditate uimitoare.

Verbul sæu era uøor, clar, logic, când fermecætor, când sever sau 
incisiv, iar mæiestria elocinflei sale îl fæcea sæ fie considerat drept unul din 
cei mai mari oratori ai epocii sale pe scena internaflionalæ.

Elocinfla sa plinæ de elan a cæpætat cu timpul o sobrietate pe cât de 
impunætoare, pe atât de fermecætoare. Cei ce l°au auzit pe Titulescu, nu 
vor uita vraja elocinflei sale.

Discursurile mari, Titulescu øi le pregætea printr°o aprofundatæ 
studiere øi cercetare a chestiunii øi singura preocupare îi era efectul con
vingætor al argumentelor, succesiunea øi dozarea lor. Forma îi venea vor
bind øi rareori øi°a pregætit øi finalul vreunui discurs.

Însemnærile lui pe care le fæcea erau pufline øi laconice. Îmi reamin
tesc de discursul de deschidere al Societæflii Nafliunilor din anul 1931, 
când pentru a doua oaræ consecutiv – situaflie nemaiîntâlnitæ – era ales 
preøedintele ei; câteva însemnæri pe un plic. Îl însofleam spre Adunare. 
Stætea în automobil tæcut øi îngândurat. Discursul a fost strælucit. Ziarul 
englez „Times“ sublinia a doua zi în articolul de fond – lucru puflin 
uzitat – importanfla conflinutului acelui discurs; forma, când era vorba de 
Titulescu, se subînflelegea ca excepflionalæ.

În replicæ – dupæ argumentarea adversarului – Titulescu apærea øi 
mai prestigios, øi mai strælucitor. Argumentele adversarului erau disecate, 
interpretate, de cele mai multe ori respinse cu o vioiciune, o spontaneitate 
øi un elan captivant øi uluitor.

Societatea Nafliunilor a auzit pe Titulescu în intervenflii ce au durat 
zile întregi øi în care Titulescu a fost scânteietor. Persoane din flæri stræine 
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veneau sæ°l ascute pe acest mare orator ce era Titulescu. Øi numai cei 
din jurul sæu au øtiut câtæ dæruire de sine reprezentau duelurile sale 
oratorice.

Pentru a încerca efectele argumentærii sale, Titulescu le înfæfliøa 
adesea unora din colaboratorii sæi øi din expresia ascultætorilor era în stare 
sæ înfleleagæ valoarea lor de convingere, precum øi îndreptærile ce trebuiau 
aduse spre a se apropia de perfecfliune.

Titulescu a debutat ca orator în viafla publicæ prin discursul din 
decembrie 1913 în Camera Deputaflilor ca raportor la mesaj. Discursul a 
fost atât de strælucit (deøi avea numai 31 de ani), încât s°a cerut afiøarea. 
Take Ionescu, marele orator øi om politic al timpului, sub autoritatea 
cæruia Titulescu øi°a început viafla publicæ, a scris a doua zi în ziarul sæu 
„La Roumanie“ unul din cele mai frumoase articole despre Titulescu, 
prezicându°i ascensiunea sa politicæ øi oratoricæ øi urându°i sæ nu cunoascæ 
amæræciunile pe care oamenii politici le au de suferit de cele mai multe 
ori; øi Titulescu le°a cunoscut din plin, la sfârøitul vieflii sale.

Pregætirea primului discurs în Camera Deputaflilor l°a determinat 
pe Titulescu sæ studieze toate dezbaterile parlamentare de la 1866 încoace, 
pentru a cunoaøte recenta istorie politicæ a flærii. Aøa înflelegea, ca ales al 
nafliunii, sæ°øi pregæteascæ intrarea în viafla publicæ øi în tainele elocinflei 
parlamentare.

Dar dominantele însuøirilor lui Titulescu aø putea spune cæ erau 
acelea de jurist øi de vizionar al evolufliei politicii internaflionale.

Laureat al Facultæflii de Drept din Paris, primul clasat la un concurs 
pe toate universitæflile din Franfla, Titulescu avea o gândire juridicæ rar 
întâlnitæ. Aø spune cæ dominanta însuøirilor lui Titulescu era geniul sæu 
juridic. L°am væzut de atâtea ori interpretând Pactul Societæflii Nafliunilor 
cu o mæiestrie care îl fæcuse de altfel sæ fie considerat ca unul din marii 
interprefli ai acestui pact. Era în acelaøi timp un creator de drept, care, 
ajutat de marea sa inteligenflæ, de marele sæu talent, de intuiflia sa politicæ, 
îl fæcea bogat în soluflii ingenioase care te uimeau prin rapiditatea cu care 
le enunfla.

Profesorul C. Stere de la Iaøi îmi spunea cum la examenul de 
docenflæ – în calitate de preøedinte – l°a întrebat pe Titulescu, care venea 
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de la Facultatea de Drept din Paris, despre o teorie germanæ de drept, 
foarte recentæ øi pe care acesta nu o putea cunoaøte. Dându°i câteva 
elemente, Titulescu a refæcut, spre uimirea comisiei, acea teorie germanæ; 
iar preøedintele i°a prezis cæ va ajunge foarte departe în mânuirea dreptului 
øi îl considera ca un spirit juridic cu totul excepflional.

La Titulescu, viziunea øi intuiflia politicæ a viitorului erau uluitoare. 
De o mare sensibilitate, înzestrat cu atâtea daruri, aveai impresia cæ 
presimte viitorul. Mi s°a întâmplat de multe ori ca, atunci când presimflea 
politica lui ameninflatæ, deøi toate aparenflele se împotriveau credinflei sale, 
sæ constat mai târziu cæ presimflirea nu°l înøelase. Øi pentru a nu cita decât 
ultima din nenumæratele sale intuiflii politice pe care a mai putut sæ mi le 
împærtæøeascæ, voi reaminti cæ în luna august 1939 mæ aflam la dânsul în 
sudul Franflei. În acea epocæ aveau loc negocieri importante. Contrar 
oricærui temei, færæ nicio informaflie, Titulescu îmi prezicea evenimente 
contrarii oricærei aparenfle. Întors în flaræ la mijlocul lunii, am constatat 
peste douæ sæptæmâni îndeplinirea neaøteptatæ a celor ce°mi spusese. 
Unul din miniøtrii noøtri în stræinætate, care îl auzise în acele momente 
pe Titulescu, numai din politefle nu îmi spunea cæ acesta avea desigur 
vedenii politice.

Înzestrat cu aceastæ intuiflie politicæ excepflionalæ, dublat cu un 
simfl de orientare, cu darurile sale de inteligenflæ, talent øi spirit juridic, 
Titulescu nu putea fi decât un mare diplomat. Øi a fost unul din cei mai 
mari diplomafli ai epocii sale, un diplomat european, un precursor al 
organizærii pæcii, un strælucit ministru al Afacerilor Stræine al României.

Diplomaflia sa, Titulescu a pus°o în primul rând în serviciul flærii 
sale, a suveranitæflii øi independenflei ei.

Convins adept al pæcii, câteodatæ herald patetic al ei, Titulescu 
voia înlæturarea ræzboiului øi o epocæ de pace. Totul trebuia organizat 
pentru o pace durabilæ. Era convins cæ flara sa, cu poporul ei plin de atâtea 
virtualitæfli, va ajunge într°o mai lungæ perioadæ de liniøte care a lipsit 
istoriei noastre, sæ°øi dea mæsura posibilitæflilor.

Când l°am cunoscut pe Titulescu – la una din nenumæratele con
ferinfle la care a participat – am ræmas fascinat de verbul sæu, de autoritatea 
de care se bucura, de acfliunea sa, de prestanfla øi de farmecul sæu, de 
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prieteniile ce avea. Titulescu se rostea ca un egal al Marilor Puteri, øtiind 
desigur sæ°øi limiteze intervenfliile sale când interesele flærii sale o cereau, 
sau când pacea lumii trebuia menflinutæ sau organizatæ. Prietenia lui 
Titulescu era apreciatæ prin toate însuøirile ce le risipea cu atâta stræ lucire. 
Am asistat la conversafliile sale cu Austen Chamberlain, MacDonald, 
Churchill, cu Briand, Tardieu, Herriot, Paul°Boncour, cu Stresemann, 
cu Masaryk, cu Litvinov, pentru a nu cita decât foarte puflini, øi mærturi
sesc cæ mæ simfleam mândru ca român de prestigiul øi strælucirea lui 
Titulescu.

Titulescu a fost øi un mare profesor. Profesor de drept civil – 
memorabile prelegeri, mai întâi la Iaøi, apoi la Bucureøti, øi mai ales pro
fesor prin vocaflie. A profesat puflin, cæci îndeletnicirile publice l°au flinut 
mult timp în afara hotarelor flærii. Nu cred cæ din toate formele de activitate 
ale lui Titulescu sæ fi fost vreuna care sæ°i fi plæcut mai mult decât aceea 
de profesor. De altfel, a ræmas profesor în ale diplomafliei cu colaboratorii 
sæi, cæutând sæ°i læmureascæ øi sæ°i iniflieze. Astfel, colaborarea cu Titulescu 
era pasionantæ – cu toate greutæflile pentru unii de a împærtæøi orarul sæu 
de lucru sau cældura camerei sale – de aceea tofli cei care øi l°au apropiat 
pe Titulescu îi pæstreazæ o amintire duioasæ, plinæ de recunoøtinflæ øi de 
admiraflie.

Titulescu era înzestrat øi cu o mare putere de muncæ. Era în stare 
sæ lucreze zile de°a rândul în camera sa, mulflumindu°se cu o masæ mai 
puflin decât frugalæ, øi studiind sau scriind pânæ în zorii zilei.

Memoria lui Titulescu era de asemenea excepflionalæ. Avea o 
memorie vizualæ øi auditivæ rar întâlnite. Adesea citeam împreunæ un text 
ce°l interesa, øi de la prima lecturæ era în stare sæ reproducæ pasaje întregi. 
Cât de mult îl ajuta în argumentafliile sale aceastæ memorie prodigioasæ, 
este lesne de înfleles.

Titulescu era øi un om fermecætor ce ræspândea simpatie, cælduræ, 
tinerefle, optimism øi un „causeur“ cum rar am întâlnit. O searæ întreagæ 
era în stare sæ povesteascæ cu o vioiciune de nedescris, cu un lux de umor, 
cu o vervæ de considerafliuni øi observaflii de haz, iar în acelaøi timp cu o 
seriozitate puflin obiønuitæ, evenimentele politice la ordinea zilei, preocu
pærile sale, sau din lecturile sale.
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Titulescu avea o deosebitæ simpatie pentru tineri. Era mulflumit 
când venea în contact cu dânøii øi îi cerceta cu interes øi bunævoinflæ asupra 
preocupærilor øi ideilor lor. Cât timp a fost ministrul flærii la Londra, 
Titulescu invita la masæ, o datæ sau de douæ ori pe an, pe tofli studenflii ce 
se aflau la øcolile din Londra. Se întreflinea cu ei, îi întreba de studiile øi 
înclinafliile lor.

Titulescu a fost marele apærætor al drepturilor flærii pentru care nu 
øi°a precupeflit nici timpul, nici inteligenfla, nici sænætatea. Mi°a læsat grija 
de a fi înmormântat la Braøov, în Ardealul pentru care luptase atât de 
mult øi pe care îl iubea.

Titulescu era un om bun, care øtia sæ se plece pe durerea semenului 
sæu. Iubea oamenii, le cæuta apropierea øi nu cred sæ fi fost cineva care – 
spunându°i cæ duce lipsæ de bani sau cæ e bolnav – el sæ nu fi fæcut tot ce 
era posibil.

Ajunsese foarte cunoscut ca un apærætor strælucit al pæcii øi reputaflia 
lui trecuse de mult fruntariile flærii. Pretutindeni era întâmpinat cu o 
foarte mare prefluire øi deferenflæ. Din atâtea întâmplæri îmi voi reaminti 
una din cele mai miøcætoare. Ieøeam împreunæ seara de la un restaurant 
din cartierul Halelor din Paris. Un cæruflaø, conducându°øi calul ce trægea 
o cæruflæ imensæ cu zarzavat, se desprinde din øirul lui øi venind în faflæ îl 
întreabæ dacæ este Titulescu. La ræspunsul afirmativ, cæruflaøul îi întinse 
mâna spunându°i: „Suntefli un apærætor al pæcii øi un prieten al Franflei. 
Dafli°mi voie sæ væ strâng mâna“.

Am schiflat însuøirile, darurile bogate ale lui Titulescu. Desigur, ca 
orice este omenesc, va fi avut øi imperfecfliuni, în orice caz minore. Adver
sarii lui Titulescu – cæci politica este plinæ de adversitæfli øi de adversari – 
s°au complæcut sæ le dea importanflæ øi chiar sæ le transforme adesea în 
legende. Era greu de suportat în politicæ strælucirea atâtor însuøiri, færæ sæ 
nu se caute a le umbri, cum se putea.

Dar pentru a înfæfliøa omul, în toate manifestærile sale, pentru a da 
o imagine cât mai apropiatæ, trebuie sæ adaug – cum am mai avut ocazia 
sæ aræt – cæ la Titulescu totul era farmec, miøcare, viaflæ, flacæræ, tumult. 
Râzând, supærat, blând, mânios, suplu, intransigent, captivant, autoritar, 
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însufleflit de încredere sau chinuit de îndoialæ, a purtat în el siguranfla 
drumurilor de mâine.

Øi°a închis ochii departe de flaræ, acum un sfert de veac, când 
omenirea se gæsea în cea mai grozavæ øi sângeroasæ încleøtare, când flelurile 
vieflii lui de herald al pæcii øi de apærætor al drepturilor flærii, se præbuøiseræ. 
Dar timpul i°a dat dreptatea care poate fi satisfacflia unei viefli de prodigioasæ 
activitate.

Când în vara anului 1936 Titulescu era înlocuit la Ministerul 
Afacerilor Stræine de cætre „forflele întunericului“, când verbul sæu nu mai 
avea sæ ræsune la Societatea Nafliunilor øi ideile sale sæ lumineze scena 
internaflionalæ, un ministru al Afacerilor Stræine, reprezentant al unei 
mari puteri din Apus, ar fi spus: „România va reintra în fruntariile sale“, 
el înflelegând prin aceasta cæ se termina cu politica de mare putere ce 
fæcea Titulescu graflie prestigiului øi însuøirilor sale, în slujba pæcii øi a 
României.

Iar în toamna aceluiaøi an 1936, când nu se øtie dacæ va scæpa de o 
boalæ grea, un mare ziar englez a publicat pe prima paginæ fotografia mare 
a lui Titulescu sub titlul – probabil ca epitaf – THIS MAN DID GOOD, 
acest om a fæcut bine.

Savel Rædulescu, Portret, în „Secolul 20“, nr. 3, 1966, pp. 115–118.

Constantin Rædulescu°Motru

„N°a putut fi atins de manierele «caflaveneøti» care au încercat 
sæ°l loveascæ“

[…] Aceastæ discufliune îmi aduce aminte încæ o strælucitæ figuræ a 
Universitæflii, care lipseøte studenflimea de imensa d°sale contribufliune, 
dar øi de regalul færæ egal al prezenflei d°sale la catedræ. Preøedinte al Ligii 
Nafliunilor, mare european øi strælucit cancelar al afacerilor externe (nu 
zicem fostul, pentru cæ a fost øi va fi conducætorul permanent al afacerilor 
noastre externe, n°a putut fi atins de manierele „caflaveneøti“ care au 
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încercat sæ°l loveascæ. Pentru aceasta s°ar fi cerut ca cineva sæ aibæ suprafafla 
europeanæ øi greutatea unui Titulescu. Aøa, priveøte din înælflimea senioru
lui mojicia politicianistæ øi°øi vede de treabæ.

– Domnule decan, rechemarea domnului Nicolae Titulescu în Univer
sitate n°ar constitui un element de realæ împæciuire pentru tineretul uni
versitar, cæruia i s°ar da astfel putinfla sæ guste o viaflæ studenfleascæ aøa cum 
numai „Alt Heidelberg“ al lui Meyer°Forster o zugræveøte?

– Cred cæ acum, când domnul Nicolae Titulescu – færæ a discuta 
cauzele – este oarecum mai liber, rechemarea øi revenirea strælucitului 
nostru diplomat s°ar impune. Domnul Nicolae Titulescu, ale cærui servicii 
aduse flærii cu greu ar putea fi apreciate la adeværata lor valoare, este øi 
unul din cei mai reputafli profesori ai Facultæflii de Drept. Aø aplauda din 
toatæ inima revenirea d°sale, care nu°ar stânjeni deloc laborioasa activitate, 
pe care o desfæøoaræ d°sa în lumea internaflionalæ.

„Aurora“, an XVI, nr. 129, 27 ianuarie 1937, p. 3.

Joachim von Ribbentrop

„Politica fatalæ a lui Titulescu“

Ministrul de Externe al Reichului a deschis discuflia referindu°se la 
marile schimbæri care au avut loc în cursul anului trecut în situaflia 
internaflionalæ. Germania s°a stabilit atât de puternic pe continent încât 
anglo°saxonii nu vor mai putea efectua o debarcare în Europa. În ciuda 
tuturor încercærilor ei de a angrena øi alte flæri în ræzboi, în vederea atingerii 
flelurilor proprii, Anglia este acum epuizatæ din punct de vedere militar. 
Acest fapt aruncæ o luminæ semnificativæ øi asupra valorii promisiunilor 
britanice cu privire la o garanflie. În legæturæ cu aceasta, el trebuie sæ 
recunoascæ în mod deschis cæ Germania a fost dezamægitæ de faptul cæ o 
flaræ ca România, cu care Reichul german nu are nimic de disputat, s°a 
eliberat numai dupæ multe ezitæri de politica fatalæ a lui Titulescu øi a 
acceptat garanflia britanicæ, care în acea perioadæ era îndreptatæ în mod 
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exclusiv împotriva Germaniei. Germania nu a dat niciodatæ României 
vreun prilej de neliniøte øi, în consecinflæ, acceptarea garanfliei britanice a 
provocat o profundæ nemulflumire în Germania. […]

Relatare a convorbirii dintre ministrul de Externe al Reichului, Joachim von 
Ribbentrop, øi prim°ministrul României, Ion Gigurtu, în prezenfla lui Mihail 
Manoilescu, ministru de Externe al României, convorbire care a avut loc la Fuschl, 
pe data de 26 iulie 1940, la orele 12,00 noaptea, în Documents on German Foreign 
Policy. 1918–1945, Series D (1937–1945), vol. X, June 23–August 31, 1940, Her 
Majesty’s Stationary Office, London, 1957, doc. nr. 232.

Emil Riegler°Dinu

„N°am uitat niciodatæ cæ mi°afli fost profesor“

Viena, 6.VII.1928

Domnule ministru,
Aflu tocmai printr°o scurtæ informaflie din „Adeværul“ nu de „nu

mire“ (aceea mæ importæ obiectiv mai puflin), dar de intenflia ce o avefli de 
a nu numi ataøafli de presæ decât gazetari bucureøteni. Îmi permit sæ væ 
scriu personal (nu printr°un pamflet în gazetæ, cum ar face un pamfilist 
[sic!] loial øi curajos, cu atât mai mult cu cât n°am uitat niciodatæ cæ mi°afli 
fost profesor.

Cred cæ talentatul tip de gazetar Pamfil Øeicaru (a fæcut din nefe
ricire øcoalæ) nu°i exportabil. De altminteri se confirmæ cæ tocmai Lucian 
Blaga øi Virgil Zaborowski, care nu sunt ziariøti de profesiune, sunt cei mai 
bine cotafli la Ministerul nostru de Externe. Consecinfla logicæ ar fi apoi ca 
sæ nu mai numifli în posturile de miniøtri decât oameni din cariera 
diplomaticæ.

De aceea îmi iau voia sæ°mi menflin cererea pentru numirea mea ca 
ataøat de presæ într°un loc vacant pe baza publicisticii intense, desfæøuratæ 
de 10 ani în flaræ øi stræinætate. 
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Aøtept de la Domnia Voastræ ræspunsul pe care°l nædæjduiesc 
favorabil.

Cu respectoase omagii,
(ss) Emil Riegler°Dinu

Scrisoare, Viena, 6 iulie 1928, Emil Riegler°Dinu, publicist, cætre Nicolae 
Titulescu, ministru al Afacerilor Stræine al României – ANIC, Fond N. Titulescu, 
1917–1940, Fond 1720, dosar nr. 321.

Valter Roman

„Salutul øi expresiunea recunoøtinflei sincere“

Cu marele nostru diplomat øi patriot Nicolae Titulescu, fost mi
nistru de Externe de°a lungul multor ani, m°am „întâlnit“ de trei ori. 
Personal nu l°am cunoscut niciodatæ, dar tumultuoasele øi tragicele 
evenimente din anii premergætori celui de°al Doilea Ræzboi Mondial 
m°au pus nu o datæ în „contact“ cu acest mare om de stat, de talie 
internaflionalæ.

Dupæ venirea lui Hitler la putere în Germania, pericolul fascismului 
øi al ræzboiului ameninfla tot mai mult soarta popoarelor europene øi a 
întregii lumi. Forflele democratice de pretutindeni s°au pus în miøcare 
pentru a bara drumul fascismului øi ræzboiului. Miøcarea de Front Popular 
câøtigase pe plan european, în anii 1935–36, poziflii destul de impor tante. 
E suficient sæ amintesc victoria în alegeri a Frontului Popular în Spania 
(februarie 1936), victoria ræsunætoare a Frontului Popular în Franfla (iunie 
1936), victoria forflelor democratice unite în alegerile parlamentare 
parfliale din flara noastræ, în judeflele Mehedinfli øi Hunedoara (februarie 
1936) ø.a.

Datoritæ presiunilor crescânde ale Germaniei hitleriste asupra flærii 
noastre øi mobilizærii forflelor brutale ale Gærzii de Fier în interiorul 
flærii, care militau fæfliø pentru o alianflæ strânsæ cu Hitler, pericolul fasci
zærii flærii øi al împingerii ei în braflele Germaniei hitleriste se accentua 
continuu.
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În aceste împrejuræri, Partidul Comunist Român øi°a definitivat 
concepflia sa strategicæ øi tacticæ; ea consta din crearea unui front larg 
antifascist cu participarea tuturor forflelor sociale øi a partidelor politice 
interesate în oprirea evolufliei evenimentelor politice cætre un deznodæmânt 
fatal pentru flara noastræ.

Nicolae Titulescu, cunoscut øi recunoscut pe arena europeanæ øi 
mondialæ ca un mare adept al ideii de securitate øi de colaborare europeanæ, 
al încheierii unor înflelegeri dintre diferite state pentru a împiedica evoluflia 
nefastæ a evenimentelor, pentru a îngrædi extinderea ciumei brune, a 
desfæøurat o activitate susflinutæ în vederea atingerii acestor obiective. Este 
cunoscutæ øi atitudinea lui Titulescu faflæ de republicanii spanioli în timpul 
ræzboiului civil din Spania.

Apreciind luciditatea øi realismul gândirii sale în numeroase acfliuni 
diplomatice întreprinse, Partidul Comunist Român øi°a manifestat, în 
special în ultimii ani ai activitæflii lui Titulescu, aprobarea sa faflæ de 
orientarea pe care el s°a stræduit s°o imprime politicii externe a României, 
impunându°øi nu rareori punctul de vedere împotriva celorlalfli membri 
ai cabinetelor din care fæcea parte. Presa legalæ øi cea ilegalæ a PCR a spri
jinit poziflia militantæ a lui Titulescu pentru întemeierea relafliilor inter
naflionale pe principiile suveranitæflii øi egalitæflii statelor, pentru securitate 
colectivæ, împotriva politicii de agresiune a flærilor fasciste, care ameninflau 
independenfla naflionalæ øi integritatea teritorialæ a multor flæri din Europa, 
printre care øi a României; pentru crearea unui climat de bunæ vecinætate 
în zona geograficæ în care e situatæ România; pentru stabilirea de relaflii 
diplomatice øi încheierea unui tratat de asistenflæ mutualæ cu URSS.

Dupæ cum se øtie, Titulescu a fost înlæturat din guvern la 29 august 
1936, într°un sfârøit de sæptæmânæ. Pentru oricine cunoøtea evoluflia 
evenimentelor politice era clar cæ acest act al lui Carol al II°lea øi al guver
nanflilor de atunci ai flærii era expresia intenfliilor lor nemærturisite fæfliø de 
a imprima orientærii externe a României o altæ direcflie decât cea pentru 
care milita Titulescu.

Înlæturarea lui Titulescu a avut un ecou imediat øi puternic în 
opinia publicæ din flaræ øi de peste hotare. Compoziflia guvernului nu 
fusese modificatæ decât în ce privea persoana ministrului de Externe. 
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Guvernul spera astfel sæ amâne cât de cât difuzarea øtirii øi în mæsura 
posibilitæflilor sæ atenueze reacfliile pe care, incontestabil, evenimentul 
avea sæ le provoace în cancelariile europene. Dar a doua zi vestea era cu
noscutæ la Paris, unde a fost primitæ cu consternare, Titulescu fiind 
apreciat ca un partizan înfocat al prieteniei dintre România øi Franfla.

Fiind, atunci, la Paris, am putut urmæri mai de aproape diferite 
reacflii faflæ de mæsura drasticæ de scoatere, færæ niciun „preaviz“, a lui 
Titulescu din guvern.

La numai o zi dupæ îndepærtarea lui Titulescu, avea loc tradiflionala 
serbare popularæ organizatæ de „L’Humanité“, în cadrul cæreia era 
programat sæ ia cuvântul Maurice Thorez1, secretar general al Partidului 
Comunist Francez. Între Partidul Comunist Francez øi partidul nostru 
exista o legæturæ permanentæ. Intenflionând sæ se refere în cuvântul sæu la 
semnificaflia evenimentelor petrecute în ziua precedentæ în România øi în 
dorinfla de a°øi preciza unele date, Thorez a flinut sæ se consulte cu unii 
dintre comuniøtii români aflafli atunci la Paris. A avut loc o scurtæ 
întrevedere, Thorez expunându°øi punctul sæu de vedere – care coincidea 
cu al nostru – øi, totodatæ, solicitându°ne câteva læmuriri suplimentare.

În cuvântarea flinutæ la serbare, Thorez øi°a exprimat dezaprobarea 
faflæ de îndepærtarea – øi încæ într°un mod incalificabil – a unui om de o 
realæ valoare care contribuise considerabil la ridicarea prestigiului patriei 
sale pe plan internaflional. Thorez spunea: „Aceasta reflectæ atitudinea 
inconsecventæ øi oscilantæ a guvernului român, reflectæ o anumitæ tendinflæ 
de reorientare a politicii externe a României lui Carol øi dæ apæ la moara 
acelor forfle din interiorul României care luptæ pentru apropierea de 
Germania hitleristæ“. În acelaøi spirit a fost caracterizatæ mæsura guvernului 
român øi în articolele prin care „L’Humanité“ comenta evenimentul.

Înlæturarea din guvern a lui Titulescu a fost veøtejitæ ca un act 
potrivnic intereselor flærii noastre øi cauzei pæcii. Îndepærtarea lui din 
postul de ministru de Externe, pe care°l ocupase mult timp, nu l°a împie
dicat pe N. Titulescu sæ°øi continue opera de propovæduitor al ideilor 
pentru care militase ca diplomat. Ba chiar se poate spune cæ în fafla cursului 
pe care°l luau evenimentele internaflionale, el se ancora tot mai mult în 



198

convingerile sale øi – în ciuda amæræciunii pe care o resimflea faflæ de 
situaflia în care fusese pus, a proastei stæri a sænætæflii sale øi în special a 
diferitelor încercæri ale reacfliunii interne øi internaflionale de a°l compro
mite, a°l distruge moraliceøte øi chiar fiziceøte – el continua sæ se manifeste 
activ øi sæ°øi formuleze cu øi mai multæ energie concepfliile privind modul 
de organizare a relafliilor interstatale în scopul salvgardærii pæcii.

Ræzboiul din Spania se afla atunci în plinæ desfæøurare. Curând 
dupæ rebeliunea fascistæ din iulie 1936, la inifliativa Franflei øi Angliei 
fusese încheiatæ o convenflie internaflionalæ cu privire la neintervenflia în 
ræzboiul spaniol, sub motivul necesitæflii localizærii conflictului. România 
aderase la convenflie, dar Titulescu formulase rezerva cæ aceastæ adeziune 
„constituie un caz particular care nu poate crea un precedent øi cæ nu 
implicæ pentru guvernul român obligafliunea de a recunoaøte principiul cæ 
un guvern legal nu poate obfline la cererea lui un ajutor de la un alt guvern 
împotriva unei rebeliuni“.

Dar poziflia lui Titulescu, potrivit cæreia victima unei agresiuni 
este îndrituitæ sæ cearæ øi sæ obflinæ sprijin de la alte guverne, avea sæ capete 
o øi mai marcantæ expresie dupæ ce se convinsese de caracterul falimentar 
al politicii de „neintervenflie“, încælcatæ nu numai de flærile fasciste, ci chiar 
de Franfla øi Anglia, inifliatoarele ei. Ajunsese pânæ la noi, pe front, øtirea 
potrivit cæreia N. Titulescu, ministru de Externe fiind, inifliase unele 
înlesniri pentru a fi pusæ la dispoziflia guvernului Frontului Popular o 
cantitate de armament – respectiv tunuri øi avioane – din Franfla, destinatæ 
iniflial României.

Este interesantæ din acest punct de vedere urmætoarea informaflie 
obflinutæ dintr°un document aflat în arhiva Ministerului Afacerilor 
Interne, document în care sunt arætate cauzele înlæturærii lui Titulescu de 
la conducerea Ministerului de Externe.2

„Pânæ la 10 septembrie 1936 urmau sæ soseascæ în România 100 
de tunuri øi 3 escadrile de avioane care au fost comandate de guvernul 
român la uzinele din Franfla. La începutul lunii septembrie 1936 a fost 
trimis la acele uzine d. subsecretar de stat Caranfil3, care a constatat cu 
surprindere cæ tunurile øi avioanele comandate de România au fost de 
mult gata, însæ d. Titulescu, care fusese personal la uzine, a spus cæ flara 
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româneascæ nu are nevoie de acel armament øi de avioane øi cæ pot sæ le 
trimitæ în Spania, care solicitase øi ea asemenea materiale. Acele tunuri øi 
avioane, dupæ cum rezultæ din rapoartele date de agenflii de spionaj ai 
Germaniei øi Angliei, ar fi fost debarcate parte în Barcelona, iar celelalte 
în Bilbao øi îndreptate spre frontul comunist din Spania. Aceastæ faptæ, la 
care se mai adaugæ øi cele specificate la punctele nr. 1, 2 øi 3 de mai sus [øi 
care se referæ la poziflia lui Titulescu în problema agresiunii italiene 
împotriva Etiopiei øi la Conferinfla de la Montreux – n. V.R.] a fost adusæ 
la cunoøtinfla Majestæflii Sale Regelui Carol al II°lea øi din aceastæ cauzæ d. 
N. Titulescu a fost debarcat de la Ministerul Afacerilor Stræine, færæ a mai 
fi consultafli ceilalfli membri ai guvernului.“

Discuflia în jurul atitudinii concrete a lui Titulescu cu privire la 
sprijinirea Republicii spaniole, în timpul ræzboiului civil, nu s°a stins nici 
astæzi. Existæ unii istorici, cum este øi Jacques de Launay4, care în cartea 
sa, editatæ în 1978 în Elveflia, cu titlul Titulescu et l’Europe, susfline cæ 
problema armamentului de fabricaflie francezæ, cedat de Titulescu în 
favoarea republicanilor spanioli, nu ar corespunde adeværului, cæ aøa ceva 
n°ar fi avut loc, cæ nu aceasta ar fi fost una din ultimele picæturi care l°ar 
fi determinat pe Carol al II°lea øi pe cei din jurul lui sæ°l demitæ pe 
Titulescu din postul de ministru de Externe. Existæ alfli istorici din flaræ øi 
stræinætate care încearcæ sæ dovedeascæ contrariul. Multe din argumentele 
invocate de aceøti istorici par a fi juste, în concordanflæ cu realitatea.5

Celor care am luptat în cadrul Brigæzilor Internaflionale în timpul 
ræzboiului civil din Spania ni se pare cæ ipoteza sprijinirii de cætre Titulescu 
(øi nu numai de cætre el) a eforturilor republicane este cea veridicæ. În 
afara multor argumente øi diferitelor documente diplomatice ale timpului, 
noi consideræm cæ se mai pot øi trebuie invocate øi altele, care aruncæ o 
luminæ mai claræ asupra acestei probleme controversate.

Trebuie sæ spunem cæ, deøi guvernul român de atunci nu avea 
nicio simpatie pentru cauza republicanilor spanioli, urmærind øi reprimând 
orice acfliune de solidaritate din partea forflelor democratice, socialiste, 
comuniste din flaræ, totuøi, sub presiunea opiniei publice, îøi fæcea loc, 
chiar în sânul cercurilor conducætoare, o oarecare diferenfliere în atitudinea 
faflæ de ræzboiul civil din Spania.
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O parte a burgheziei, care nu vedea cu ochi buni ascensiunea 
hitlerismului, înflelegând cæ politica sa agresivæ øi revanøardæ ca øi a aliaflilor 
sæi reprezintæ un pericol øi pentru suveranitatea øi independenfla flærii 
noastre, pentru integritatea sa teritorialæ, manifesta într°un fel înflelegere 
faflæ de lupta Spaniei republicane împotriva forflelor fasciste. Aøa se explicæ 
cum a fost posibil – în special în prima parte a ræzboiului – ca în România 
sæ se contracteze øi sæ se expedieze spre Valencia øi Barcelona cantitæfli 
relativ importante de petrol necesare armatei republicane. Numai în 
decurs de câteva sæptæmâni (martie – aprilie 1937) organele Siguranflei øi 
presa semnalau prezenfla în portul Constanfla a trei vase petroliere spaniole 
– „Zoroza“, „Compero“ øi „Remedios“ – sub pavilion republican. Deøi 
organele informative urmæreau orice miøcare a echipajului sau a persoanelor 
cu care acesta intra în contact, vasele au pæræsit portul cu încærcætura 
respectivæ. Pânæ în august 1937, asemenea transporturi de combustibil se 
efectueazæ øi prin intermediul unor petroliere engleze.

Atitudinea predominantæ a cercurilor guvernante se caracterizeazæ 
însæ, dupæ cum am væzut, prin zædærnicirea oricæror forme de solidarizare 
cu lupta republicanilor spanioli.

În sprijinul tezei cu privire la atitudinea lui Titulescu e cazul sæ 
subliniem cæ, chiar dupæ debarcarea sa, el continua sæ sprijine (politic øi 
moral) lupta republicanilor spanioli. Aøa se explicæ faptul cæ, cu ocazia 
deschiderii Congresului Societæflii medicale de pe litoralul Mærii Medi
terane, în aprilie 1937, congres pe care el îl prezidase, Titulescu a pronunflat 
un scurt discurs deosebit de semnificativ pentru poziflia sa.6

Expunându°øi pærerea cu privire la modul cum ar trebui înflelese 
principiile ce stau la baza Pactului Nafliunilor, cât øi cu privire la modi
ficærile ce s°ar impune pentru a°l transforma într°un instrument eficace al 
menflinerii pæcii, el avea în vedere, cu certitudine, situaflia concretæ creatæ 
în Spania. „Nu Pactul – spunea el –, ci oamenii sunt aceia care au eøuat… 
Experienfla ne°a arætat cæ sancfliunile economice neînsoflite de sancfliuni 
militare sunt ineficace… Dacæ deci, din punctul de vedere al securitæflii, 
dacæ deci, pentru fiecare agresiune, puterile interesate din regiunea respec
tivæ øi°ar lua obligaflia sæ acorde asistenflæ victimei, s°ar substitui concepfliei 
grandioase a Pactului actual o concepflie mai modestæ, dar ne°am gæsi pe 
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un teren solid. // Sancfliuni economice universale, sancfliuni militare re
gionale øi aplicarea concomitentæ a celor douæ feluri de sancfliuni – iatæ cei 
trei factori care ar transforma în puflinæ vreme Geneva într°o realitate 
politicæ efectivæ.“

Ecoul acestor consideraflii øi în special al pozifliei privind ajutorul 
acordat victimei agresiunii – rod al unei concepflii profund umaniste – 
aveam sæ°l regæsim øi cu alte împrejuræri. Mæ voi referi concret la unul 
dintre acestea.

Øtiind cæ se aflæ în sudul Franflei, bolnav øi dezamægit de atitudinea 
capitulantæ a unor cercuri guvernante laøe, ne°am gândit atunci sæ°i 
trimitem un semn al prefluirii noastre. Era dupæ bætælia de la Guadalajara, 
la sfârøitul lui martie 1937, bætælie în care armata republicanæ dobândise 
o strælucitæ victorie asupra forflelor militare ale fascismului italian, covâr
øitor superioare ca numær øi armament. Prima unitate româneascæ consti
tuitæ la acea datæ, divizionul român de artilerie, în cadrul primei brigæzi 
internaflionale (a XI°a) øi care avea sæ se transforme puflin dupæ aceea 
într°un regiment de artilerie motorizat, îøi îndeplinise cu cinste misiunile 
de luptæ în acfliunile militare desfæøurate pe frontul de la Guadalajara øi în 
general în luptele anterioare, pentru apærarea Madridului. Era deci un 
bun prilej de a°i trimite un salut øi pentru a°i exprima simpatia øi admiraflia 
noastræ. La aceastæ concluzie ajunsese în unanimitate grupul de voluntari 
din divizionul român de artilerie. Telegrama, expediatæ la sfârøitul lunii 
martie, suna astfel:

„Excelenflei Sale
Domnului Nicolae Titulescu, fost preøedinte al Ligii Nafliunilor, 

fost ministru de Externe al României.
Excelenflæ,
Divizionul de artilerie român din armata republicanæ spaniolæ, 

care luptæ pe sol stræin pentru cauza justifliei sociale, a libertæflii øi a pæcii 
mondiale, væ trimite dvs., marele om de stat, salutul øi expresiunea 
recunoøtinflei sale sincere.

În spiritul pæcii indivizibile øi al securitæflii colective, reprezentate 
cu atâta tærie øi autoritate de dv., am venit noi, fiii autentici ai poporului 
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român, în Spania Frontului Popular, sæ apæræm cu arma în mânæ bunul 
nostru naflional øi viitorul poporului nostru.

Rezistenfla de fier a tinerei armate populare spaniole pe frontul 
Jaramei øi contraatacul victorios din Guadalajara, la care am avut onoarea 
sæ participæm øi noi, au fost douæ victorii în favoarea securitæflii flærii 
noastre øi a independenflei naflionale româneøti.

Osteneala dv. øi sângele românesc værsat pe flærâna spaniolæ pentru 
menflinerea pæcii mondiale trebuie sæ devinæ chezæøia victoriei poporului 
român în lupta sa pentru libertate øi pace.

Comandant Valter Roman“.
Puflin timp dupæ aceasta, la mijlocul lui aprilie, primim ca ræspuns 

urmætoarea telegramæ, în care se simte rezonanfla unor accente prezente øi 
în discursul din care am citat mai sus:

„Dlui Valter Roman, comandantul de artilerie al Brigæzii XI Inter
naflionale. Sincere mulflumiri pentru atenflia dumneatale plinæ de cælduræ. 
Când pacte nu sunt respectate øi oameni de stat devin falimentari, 
îmi face o deosebitæ plæcere sæ pot felicita ostaøi români, care, acflionând 
în spiritul echitæflii øi dreptæflii, reînvie, departe de patrie, virtuflile 
stræmoøeøti.

N. Titulescu“.
În acest context doresc sæ mai menflionez un lucru øi anume cæ 

atunci când se formase prima unitate româneascæ în cadrul Armatei repu
blicane spaniole – un divizion de artilerie –, în oraøul Murcia (nu departe 
de litoralul Mærii Mediterane), în ianuarie 1937, noi primisem pentru o 
baterie tunuri franceze Schneider°Creuzot de 75 mm, cu care fusese în
zestratæ aceastæ unitate. Primisem în acelaøi timp øi vechi tunuri germane 
Krupp de 77 mm øi tunuri sovietice de 77,2 mm.

Îmi amintesc cæ în acea vreme, în discufliile cu Ludwig Renn, 
marele scriitor german øi øef al statului major al Brigæzii XI Internaflionale, 
el fæcea aluzii clare la faptul cæ aceste tunuri (în cadrul unui lot mai mare) 
sosiseræ din Franfla în Spania republicanæ. Nouæ, românilor, ne°au fost 
repartizate atunci trei tunuri. E greu de precizat cu toatæ certitudinea dacæ 
acest lot de tunuri franceze era cel la care renunflase Titulescu în favoarea 
republicanilor spanioli, dar este un lucru cât se poate de verosimil.
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Mi se pare însæ cæ telegrama lui Titulescu adresatæ voluntarilor 
români din Brigæzile Internaflionale constituie o mærturie deosebit de 
valoroasæ, care confirmæ într°un fel ipoteza de mai sus øi care reflectæ 
profunda înflelegere de cætre acest mare diplomat a proceselor istorice, 
clarviziunea gândirii sale social°politice.

Vreau sæ relatez încæ o „întâlnire“ cu Nicolae Titulescu.
În martie 1941, Titulescu se stingea din viaflæ, izolat øi dezamægit, 

departe de patrie, în Franfla invadatæ de hitleriøti. Dar toate strædaniile 
cercurilor reacflionare de a°l desfiinfla ca om politic n°au reuøit sæ°l împingæ 
la anonimat øi timpul – cel mai nepærtinitor judecætor al valorilor – n°a 
aøternut peste el uitarea. La trei ani de la moartea lui Titulescu, am auzit 
din gura unui om a cærui activitate conferea spuselor sale o greutate 
deosebitæ, un strælucit elogiu fæcut celui dispærut. Maksim Litvinov – cæci 
despre el este vorba – era în acea vreme locfliitor al comisarului poporului 
pentru Afaceri Externe al URSS. Convorbirea în decursul cæreia øi°a 
exprimat pærerile pe care le voi relata mai jos s°a desfæøurat la începutul 
lunii august 1944. Era o discuflie neprotocolaræ, în cadrul cæreia au fost 
abordate diferite aspecte ale ofensivei sovietice în plinæ desfæøurare, 
viitoarea înfæfliøare a Europei, perspectivele de desfæøurare a evenimentelor 
în diferite flæri, problema Transilvaniei. La un moment dat Litvinov s°a 
interesat de situaflia din România. Aøa a venit vorba despre Titulescu.

„A fost un mare diplomat – a început Litvinov –, unul din cei mai 
iluøtri ai perioadei dintre cele douæ ræzboaie.“

Va fi citit, oare, ministrul sovietic pe figura mea o oarecare uimire 
faflæ de aceastæ atât de categoric elogioasæ apreciere, sau avea alte gânduri, 
nu øtiu nici astæzi. Fapt este cæ a început sæ explice metodic øi minuflios pe 
ce îøi baza pærerea.

În esenflæ el aprecia cæ:
„Lui Titulescu, diplomat înzestrat cu o mare perspicacitate politicæ, 

îi erau foarte clare cæile øi mijloacele prin care putea fi asiguratæ securitatea 
colectivæ europeanæ, integritatea øi suveranitatea statelor mici.

El a fost printre puflinii diplomafli care øi°au dat seama, în condifliile 
când venise Hitler la putere în Germania, cæ numai prin mæsuri colective 
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ale tuturor statelor europene, bazate pe o înflelegere între Uniunea Sovie
ticæ, Franfla øi Anglia s°ar fi putut bara calea ræzboiului.

Titulescu era nu numai un doctrinar, ci øi un om de acfliune care 
milita cu pasiune pentru ideile sale.

În ce mæ priveøte – spunea în continuare Litvinov – nu pot uita 
faptul cæ într°o serie întreagæ de probleme faflæ de care reprezentanflii 
flærilor occidentale nu s°au arætat receptivi, 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“.

Terminând aceastæ relatare, pe care o ascultasem cu o atenflie øi 
interes mærit, Litvinov mai adæugæ: „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“.

Øi parcæ pentru a sublinia øi mai mult aprecierile sale deosebit de 
pozitive despre Titulescu, Litvinov adæuga: „Acum se aflæ în lucru la noi 
un dicflionar diplomatic øi pot sæ væ asigur cæ aprecierile cu privire la 
Titulescu vor fi aprecieri pozitive“.

Mi°am amintit cuvintele acestea citind, la apariflia Dicflionarului 
diplomatic sovietic, articolul consacrat diplomatului nostru, scris într°un 
spirit apropiat de acela al aprecierilor auzite.

Valter Roman, O evocare. Nicolae Titulescu, în „România Literaræ“, an XIII, 
nr. 7, 14 februarie 1980, pp. 20–21.
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NOTE

1 Maurice Thorez (1900–1964). Om politic øi de stat francez. Secretar general (1930–1964) 
øi preøedinte (1964) al CC al PC Francez. Membru al Comitetului Executiv (1928–1943) øi al 
Prezidiului Comitetului Executiv (1939–1943) al Internaflionalei Comuniste. De mai multe ori 
ministru øi deputat (1932, 1936, 1945, 1946). Condamnat la moarte în contumacie (în anii 
1939–1943 a dezertat în URSS); a fost amnistiat dupæ Eliberare. 

2 Arhiva MAI, Buletine Informative, octombrie 1936, vol. III, nota nr. 2 988 din 9 octombrie 
1936 [n. V.R.]. 

3 Nicolae Gh. Caranfil (1893–1978). Inginer øi om de stat român. Studii la Universitatea 
din Gand øi la Universitatea din Cambridge. Subsecretar de stat la Apærarea Naflionalæ a Aerului 
(27 aprilie 1935–29 august 1936; 29 august–13 noiembrie 1936). Ministru al Aerului øi Marinei 
(13 noiembrie 1936–3 ianuarie 1937). La 20 februarie 1948 i se retrage cetæflenia românæ. Face 
parte din Comitetul Naflional Român fondat la Washington (6 aprilie 1939) øi întemeiazæ 
(împreunæ cu George Duca) Fundaflia românæ pentru asistenfla socialæ. Membru corespondent 
al Academiei Române (23 mai 1940); repus în drepturi (3 iulie 1990) ca membru al Academiei 
Române. 

4 Jacques de Launay. Istoric belgian de expresie francezæ. Este cunoscut cititorilor români 
din urmætoarele lucræri: Istoria secretæ. Mari controverse ale contemporaneitæflii (1970); Ultimele 
zile ale fascismului în Europa (1985); Mari decizii ale celui de°al Doilea Ræzboi Mondial (1988); 
Istoria secretæ a petrolului (1989); A cincea valizæ. Titulescu øi Europa (1993); Istoria secretæ a 
Cominternului (1919–1943): Eøecul unei speranfle (1993); Morfli misterioase ale istoriei contem
porane: Istoria secretæ a timpurilor noastre (1993); Psihologie øi sexualitate la mari contemporani 
(1993); Marea præbuøire: 1944–1945 (1996).

5 George G. Potra, Certitudine øi probabilitate privind elementele declanøatoare ale crizei de 
guvern din 29 august 1936, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura 
Junimea, Iaøi, 1982, pp. 275–293.

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

„Contra lui Titulescu“

În momentul de faflæ însæ, Arciszewski a reuøit sæ opreascæ opinia 
publicæ din sferele superioare în sensul unei atitudini negative faflæ de 
politica rusofilæ a lui Titulescu. Chiar øi în sânul guvernului s°au auzit 
voci critice. Mai ales miniøtrii Inculefl, Franasovici, precum øi cei doi 
frafli Angelescu, sunt în mod vædit pornifli împotriva lui Titulescu. Sub 
influenfla lui Arciszewski, ei au cerut ministrului Afacerilor Stræine sæ 
dezmintæ øtirile în legæturæ cu semnarea Pactului. Rezultatul lor a fost 
publicarea astæzi a acestui celebru comunicat. Fapt este cæ acfliunea lui 
Arciszewski a provocat în opinia publicæ româneascæ o puternicæ luptæ 
între concepflii. Vocile care îl atacæ pe Titulescu se ridicæ din multe pærfli, 
iar tineretul naflionalist este puternic pornit împotriva lui. […] Arciszewski 
este foarte nemulflumit de Centrala din Polonia. Simte mare lipsæ de in
struc fliuni øi de informaflii explicative, færæ de care – dupæ cum se crede – 
desfæøurarea unei lupte eficace contra lui Titulescu, contra argumentelor 
sale, este aproape imposibilæ. Consideræ cæ acfliunea sa prezentæ nu este 
suficient de puternic sprijinitæ din flaræ øi asta îl enerveazæ. Se plânge de 
presæ; ar fi vrut sæ aparæ în ea voci care sæ trateze aøa cum trebuie problema 
polono°românæ. 

Raport (pol.), [Varøovia, octombrie 1935], Tadeusz Romer cætre Jan Szembek, în 
Diariusz i teki Jana Szembeka, vol. 1, p. 383.

Lucien Romier

„Popularitatea lui devine periculoasæ pentru Europa“

[…] Nu øtiu cât de popular o fi în România ministrul dv. de 
Externe, însæ popularitatea lui devine periculoasæ pentru Europa. Cât 
despre Franfla, ea încearcæ acum un simflæmânt nou, acela de a fi geloasæ 
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cæ românii au pe cel mai bun orator de grai francez în persoana dlui 
Titulescu. […]

Lucien Romier, Conferinflæ flinutæ la Ateneul Român, sub egida Asociafliei 
„Prietenii gândirii øi artei franceze“, solemnitate prezidatæ de Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, øi Léfèvre d’Ormesson, trimisul extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar al Franflei în România, Bucureøti, 7 mai 1935, în 
„Universul“, 9 mai 1935.

Tomás António Garcia Rosado

„Una dintre figurile cele mai proeminente ale vieflii inter
naflionale“

Væ este cunoscutæ istoria acestui nobil Ordin, care este cel mai 
vechi din toate ordinele europene, deoarece dateazæ din anul una mie trei 
sute. Preøedintele Republicii a voit sæ exprime, conferindu°væ aceastæ 
înaltæ distincfliune, toate sentimentele amicale ale Portugaliei faflæ de 
România øi gratitudinea noastræ de a fi væzut restabilitæ legafliunea 
României la Lisabona1. Dar prin conferirea acestui Ordin, guvernul meu 
a voit sæ aducæ un omagiu persoanei dumneavoastræ, care, prin activitatea 
îndelungatæ ce afli desfæøurat în chestiunile externe2, afli devenit una dintre 
figurile cele mai proeminente ale vieflii internaflionale.

Tomás António Garcia Rosado, Discurs rostit de…, ambasadorul Republicii 
Portugalia la Londra, cu ocazia remiterii lui Nicolae Titulescu a marelui cordon 
al Ordinului Christ, conferit de preøedintele Republicii Portugalia, Londra, 22 
mai 1930, în „Universul“, 25 mai 1930.

NOTE

1 La 30 ianuarie 1922, Ministerul Afacerilor Stræine de la Bucureøti, comunica, printr°o 
telegramæ circularæ, suprimarea misiunilor României de la Madrid, Lisabona, Haga, Cristiania, 
Helsinki, Tokio øi Cairo. Informând asupra reacfliilor pe care aceastæ hotærâre le°a avut în lumea 
politicæ portughezæ, Ion Tresnea°Grecianu, ministrul României la Lisabona, relata, în raportul 
din 18 februarie 1922, trimis Centralei Ministerului Afacerilor Stræine de la Bucureøti, asupra 
întrevederii avute cu ministrul de Externe al Portugaliei: „Dl Barbosa de Magalhaes a luat act de 
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comunicarea ce°i fæcusem øi mi°a spus cæ «atunci când a citit în ziare øi a auzit din zvon public 
cæ România suprimæ legafliunea sa din Portugalia, nu i°a venit sæ creeazæ; acum însæ, cæ°i dau 
aceastæ veste în mod oficial, pricepe foarte bine motivele ce au împins guvernul român, ba chiar, 
cu tot sincerul regret care îl resimte de a vedea dispærând din Lisabona una din legafliunile cele 
mai simpatice, aprobæ aceastæ mæsuræ care probeazæ cuminflenia guvernului român de a nu ezita 
sæ ia mæsuri radicale când este vorba de a salva finanflele flærii. Aceastæ mæsuræ ar trebui sæ 
serveascæ de pildæ Portugaliei, ale cærui finanfle sunt øi ele în stare precaræ». Despærflindu°mæ de 
dl ministru al Afacerilor Stræine, l°am asigurat din nou de sincera dorinflæ a guvernului român 
de a continua øi mai departe raporturi de cordialæ amiciflie cu o flaræ de care ne leagæ originea 
latinæ øi, acum de curând, alianfla în Marele Ræzboi“. La 26 martie 1928, Cancelaria diplomaticæ 
de la Bucureøti – condusæ de cætre Nicolae Titulescu – comunicæ Ministerului de Externe al 
Portugaliei reînfiinflarea Legafliei României la Lisabona øi acreditarea lui Alexandru Gurænescu 
ca însærcinat cu afaceri (ridicat la 20 iunie 1930 la rangul de trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar).

2 Dupæ încheierea sesiunii de la Madrid a Consiliului Societæflii Nafliunilor, Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, întreprinde o scurtæ vizitæ 
la Lisabona (22–23 iunie 1929), având întrevederi øi convorbiri cu comandantul Manuel 
Quintão Meirelles, ministrul de Externe al Portugaliei; cu Augusto de Vasconcellos, øeful 
Secretariatului portughez la Societatea Nafliunilor, fost prim°ministru al Portugaliei; înalfli 
funcflionari din Ministerul de Externe. La încheierea vizitei, Nicolae Titulescu are o întrevedere 
cu António Oliveira Salazar. Vezi George G. Potra, Titulescu–Portugalia. 36 de ore la extremitatea 
romanitæflii occidentale, comunicare susflinutæ la Fundaflia Europeanæ Titulescu øi  Asociaflia de 
Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, Secflia Istoria diplomafliei româneøti, Casa 
Titulescu, 3 februarie 2005; publicatæ în Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu – Ziditor 
de mari idealuri, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 
2008, pp. 101–116.

Alfred Rosenberg

„Dacæ Regele ar avea intenflia certæ de a schimba cursul lui 
Titulescu“1

 29 mai 1934
 Goga a propus Regelui sæu o schimbare a politicii francofile. Dupæ 
cum ne°a informat Goga prin omul sæu de încredere, Carol ar fi de acord. 
El [Goga – n. tr.] ar veni cu plæcere, pentru a activa deocamdatæ ca mi
nistru de Interne, pânæ la ræsturnarea definitivæ a orientærii. Dar marea 
afacere de compensaflie trebuie sæ fie realizatæ.
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 26 decembrie 1934
 Ataøarea României de Germania meritæ într°adevær toate eforturile. 
Schickedanz2 ar trebui sæ vorbeascæ în mod particular cu Regele, pentru a 
discuta în prealabil un tratat de prietenie; cu ambasada „noastræ“ nimic 
nu se poate face. Ambasadorul von Schmidt°Dehn se fotografiazæ særutând 
mâna cardinalilor, consilierul de ambasadæ are relaflii de camaraderie cu 
evrei care aflâflæ josnic împotriva noastræ (Braunstein). Cu asemenea 
elemente sæ faci politicæ germanæ? […].
 
 21 ianuarie 1935
 Lecca a sosit iar în Bucureøti. O schimbare: Averescu a ræmas cu 
liberalii øi iese din combinaflia plænuitæ. Intenflia Regelui Carol ræmâne 
însæ în principiu în vigoare. Mare congres al lui Goga, de aci textul sæu. 
Goga a fost la Roma, aici i s°a fæcut curte. Roma tatoneazæ în toate direc
fliile, în loc sæ se concentreze asupra Mærii Mediterane.
 La o vizitæ la legaflia peruvianæ, ministrul plenipotenfliar român 
Comnen mi°a comunicat urmætoarele: Göring i°a declarat Regelui Carol, 
øi apoi lui, în problema revizuirii ungare: Noi [nemflii – n. tr.] ne°am 
bætut destul pentru alte popoare, sprijinirea Ungariei împotriva României 
din partea Germaniei nu vine în considerare. La întrebarea, dacæ aceasta 
este numai pærerea lui personalæ, Göring ar fi ræspuns: este pærerea 
Führerului. Acelaøi lucru l°ar fi comunicat Göring peste 2 zile ministru
lui plenipotenfliar iugoslav. Comnen a fost fericit sæ raporteze aceasta 
Bucureøtiului. A fost acolo øi a predat apoi lui Neurath3 o declaraflie a lui 
Titulescu, potrivit cæreia România se stræduieøte sæ ajungæ în relaflii tot 
mai bune cu Germania. Comnen a adæugat aci expresia satisfacfliei sale 
faflæ de declarafliile lui Göring. La care Neurath øi°ar fi ridicat degetul: 
Chiar aøa nu stau lucrurile! Desigur, Germania nu va purta ræzboi pentru 
Ungaria. „Dar øi noi suntem revizioniøti øi vom acorda sprijin moral 
Ungariei în næzuinflele sale revizioniste“. 
 La care Comnen a întrebat: existæ oare în Germania douæ sau mai 
multe persoane care conduc politica externæ? A devenit foarte emoflionat 
øi m°a implorat sæ nu spun nimænui nimic despre aceastæ întrebare, la care 
eu am ræspuns cæ trebuie sæ°i comunic aceasta Führerului; iar apoi i°am 
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explicat punctul nostru de vedere: Noi am combætut mereu punctul de 
vedere francez cu privire la unirea „învingætorilor“ øi a „învinøilor“. De 
aceea, pentru noi nu existæ un front al revizioniøtilor ca atare, ci examinæm 
situaflia de la caz la caz. Desigur, existæ dictate din 1919, care trebuiesc 
revizuite, alte tratate care ar urma sæ fie discutate ulterior, dar øi din acelea 
care, timp foarte îndelungat, n°ar mai putea fi refæcute.
 Bunul Comnen încerca vizibil sentimentul de a fi spus prea multe 
øi teama cæ M.A.E. ar putea sæ afle ceva; øi°a øters transpiraflia pe frunte øi 
m°a rugat din nou sæ pæstrez discreflia. 
 M.A.E. s°a dovedit øi de aceastæ datæ neschimbat. 
 A doua zi s°a prezentat, trimis de Comnen, prinflul Caragea [?] din 
Bucureøti, noul aliat al lui Averescu øi al liberalilor, ca reprezentant al unei 
„noi grupæri de partid“ øi a vorbit, de asemenea, despre dorinfla sa de a se 
apropia Germaniei.

 2 februarie 1935
 Am avut 2 convorbiri amænunflite cu Führerul. El a declarat cæ este 
foarte sceptic faflæ de orice promisiuni privind mari schimbæri iminente în 
viafla partidelor din România. Ar saluta însæ dacæ eu aø putea sæ plec la 
Regele Carol øi sæ°i raportez apoi direct [Führerului – n. tr.] cæ acesta 
[Regele – n. tr.] este ferm hotærât sæ modifice cursul. La aceasta, l°am 
trimis imediat pe Lecca la Bucureøti4, cu indicaflia de a mi se repeta in
vitaflia fæcutæ de Goga numai în cazul în care aø putea avea o convorbire 
amplæ – pe cât posibil la Sinaia – cu Regele, dar øi aceasta ar avea un rost 
numai în cazul dacæ Regele ar avea intenflia certæ de a schimba cursul lui 
Titulescu. […].
 Am propus ca tratativele comerciale germano°române sæ fie amâ
nate pânæ dupæ convorbirea cu Regele Carol, pentru a nu acorda un succes 
domnului Titulescu. România a ajuns la capæt øi trebuie sæ°øi caute noi 
prieteni. Führerul este de acord. 
 La dorinfla Führerului i°am raportat în scris cazul Comnen–
Göring–Neurath. El este convins, cæ Comnen a spus la braøoave; acum 
ar fi cazul de a scæpa, în sfîrøit, la Berlin de acest reprezentant al lui 
Titulescu.
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 6 februarie 1935
 Lecca a telegrafiat din Bucureøti: Totul e în regulæ. Soseøte mâine, 
deci în proximele zile voi face o vizitæ Regelui Carol5.[…]

 24 februarie 1935
 Lecca a telefonat cu câteva zile în urmæ din Bucureøti: Directorul 
general [adicæ Regele] ræmâne ferm, dar se pune accent pe faptul ca la 
vizita mea anumite personalitæfli sæ fie prezente, altele – absente din flaræ. 
Concurenfla din sud [adicæ Italia] lucreazæ febril. M°am mirat totuøi, cæ 
încæ nu a sosit aici, dupæ cum se vede curajul Regelui nu este chiar atât de 
mare. Dar el luptæ de acum pentru existenfla sa, deoarece mareøalul 
Averescu a lansat un apel împotriva lui. Îi ræmân Goga, Iorga. Cam puflin. 
Problema este, ce face armata. Deci, dacæ va fi sæ plec, nu am sæ°l las în 
îndoialæ cu privire la sau–sau. Sau îndepærtarea de la Paris øi Praga – 
atunci, ajutor german. Sau ræmâne situaflia veche – atunci oprirea oricærui 
ajutor economic primit prin noi. În situaflia economicæ actualæ a României, 
aceasta înseamnæ o lovituræ foarte grea.

 26 februarie 1935
 Lecca s°a întors. El a vorbit de douæ ori cu Regele. Acesta este 
foarte mulflumit de vizita pe care intenflionez sæ i°o fac. În cursul acestei 
luni el îl va alunga pe Titulescu, va forma un minister6 cu Goga øi Vaida 
øi va urma un curs nou, aøa cum i°am propus noi. Lecca consideræ cæ 
Carol øtie foarte bine cæ luptæ pentru existenfla sa, întrucât mareøalul 
Averescu s°a aliat cu liberalii împotriva Regelui. Poporul însæ este de pe 
acum univoc pentru o orientare germanæ. Carol roagæ, însæ, ca vizita mea 
sæ aibæ loc dupæ reorganizarea guvernului; aceasta din motive de politicæ 
internæ. Nu vrea sæ se spunæ, cæ reorganizarea a fost urmarea vizitei mele. 
În schimb, vizita mea nu va fi „particularæ“, ci oficialæ. Voi fi primit la 
frontiera româno°polonæ de cætre un comisar special al Regelui.
 Întrucât mai avem deci câteva sæptæmâni, îl rog pe Lecca sæ se 
întoarcæ la Bucureøti (unde va putea sæ facæ faflæ de Rege primele aluzii la 
problema Ungariei) øi sæ plece apoi – øi din însærcinarea acestuia [a Rege
lui – n. tr.] – la Belgrad, în scopul de a°l câøtiga øi pe prinflul Paul pentru 
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întreaga aceastæ chestiune. Fireøte, este o utopie ca pânæ la sfârøitul lui 
martie sæ ajungem la traducerea în fapt a dizolværii Micii Antante, dar sæ 
speræm cæ se va porni în aceastæ direcflie în interesul vital al tuturor øi 
pentru adeværata pacificare a întregului spafliu dunærean, care datoritæ 
uneltirilor cehoslovace este tot mereu supus unor noi perturbaflii. În rest, 
Regele a transmis din nou rugæmintea insistentæ, sæ nu se încheie niciun 
acord comercial cu guvernul actual øi sæ nu se trimitæ niciun comisar la 
Bucureøti, înainte de instaurarea noului guvern. Am sæ°i telefonez încæ o 
datæ confidenflial lui Schacht, ca sæ nu se întâmple nicio panæ.

Das Politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren 1934/1935 und 
1939/1940, ed. dr. Hans°Günther Seraphim, München, 1964, pp. 36, 62–63, 
66–67, 69, 72–73, 73–74. 

NOTE

1 În legæturæ cu politica externæ a celui de al treilea Reich faflæ de România øi amestecul brutal 
al Oficiului de Politicæ Externæ al Partidului Naflional Socialist al Muncii din Germania – 
Aussenpolitisches Amt (A.P.A) der N.S.D.A.P., situat la Berlin, pe Wilhelmstrasse 70 A, condus 
de Alfred Rosenberg, vezi George G. Potra, Proiectele diplomafliei hitleriste vizeazæ România, în 
„Magazin Istoric“, an XIII, nr. 4 (145), aprilie 1979, pp. 36–41; Idem, Ratatul pseudoprofet din 
Wilhelmstrasse nr. 70 A, în „Magazin Istoric“, an XIV, nr. 2 (155), februarie 1980, pp. 42–46.

2 Schickedanz (n.?–1945). Adjunct al lui Alfred Rosenberg la Oficiul de Politicæ Externæ al 
N.S.D.A.P. (Aussenpolitisches Amt). A avut un rol important în organizarea øi desfæøurarea 
operafliunilor de subversiune ale celui de°al treilea Reich împotriva României. În 1941, siguri de 
victorie în ræzboiul pe care erau pe punctul de a°l porni împotriva URSS, Hitler øi anturajul sæu 
au fæcut numiri în posturile de comisari ai Reichului pentru teritoriile ocupate. Schickedanz a 
fost numit comisar al Reichului pentru Caucaz. În 1945 s°a sinucis.

3 Konstantin von Neurath (1873–1956). Jurist, diplomat øi om de stat fascist german. 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar în Danemarca (1919–1921); ambasador în Italia 
(1921–1930); Marea Britanie (1930–1932). Ministru de Externe (2 iunie–17 noiembrie 1932; 
3 decembrie 1932–28 ianuarie 1933; 30 ianuarie 1933–5 februarie 1938). Guvernator al 
Boemiei øi Moraviei (21 martie 1939–24 august 1943). În 1946, Tribunalul militar internaflional 
de la Nürnberg l°a condamnat la 15 ani închisoare pentru crime împotriva pæcii, crime de 
ræzboi øi crime împotriva umanitæflii. Eliberat în 1953, dupæ ce a suferit un atac de cord.

4 Vizitele lui Radu Lecca la Bucureøti au dobândit un caracter metodic. Este sigur cæ emisarul 
cercurilor hitleriste a folosit aceste prilejuri nu numai pentru întâlniri øi convorbiri cu Regele, ci 
øi pentru a lua contacte cu alfli oameni politici români, susceptibili în opinia oficialitæflilor 
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naziste sæ acflioneze, direct sau indirect, pentru o modificare a orientærilor de politicæ externæ 
româneascæ.

5 Ecoul formal imediat al demersului realizat prin Radu Lecca la Bucureøti, l°a fæcut pe 
Alfred Rosenberg – cel puflin în primele momente – sæ exulte de bucurie, sæ creadæ cæ partida a 
fost câøtigatæ, cæ a obflinut dintr°un singur foc schimbarea mult doritæ øi aøteptatæ. Într°o discuflie 
purtatæ, la 15 octombrie 1936, cu Jan Szembek, informându°l pe demnitarul polonez asupra 
proiectatei cælætorii a lui Alfred Rosenberg, Mihail Manoilescu afirma: „Regele Carol, care 
iniflial s°a învoit sæ°l primeascæ, dupæ aceea însæ, sub influenfla lui Titulescu, øi°a schimbat 
decizia. Aceasta este cu atât mai de regretat, cæci pânæ acum Regele nu a avut niciodatæ prilejul 
sæ vie în contact cu careva din reprezentanflii celui de°al treilea Reich“ – Diariusz i teki Jana 
Szembeka, vol. 2, pp. 310–311. Færæ a contesta o intervenflie a lui Nicolae Titulescu în acest 
sens, nu credem totuøi cæ demersul ministrului român al Afacerilor Stræine a fost singurul 
element care a determinat hotærârea lui Carol al II°lea de a nu mai invita pe Alfred Rosenberg. 
Existând totuøi o asemenea pærere, nu este greu de imaginat care a fost reacflia cercurilor 
hitleriste, în general, a celor de la Aussenpolitische Amt, în special, faflæ de rolul pe care Nicolae 
Titulescu l°ar fi avut în torpilarea intenfliei lui Alfred Rosenberg de a vizita Bucureøtiul în scopul 
cunoscut.

6 Cabinet, guvern.

Solomon Rosental

„Patriotismul tæu luminat øi geniul tæu politic vor øti sæ serveascæ 
din plin nu doar cauza României, ci øi, de asemenea, a civilizafliei 
ameninflate, de a cærei soartæ este indisolubil legatæ“

Villa Loïla
Avenue du Golf

Hossegor (Landes), 20 octombrie 1939

Dragul meu prieten,
Mæ græbesc sæ°fli mulflumesc pentru telegrama de ieri ce°mi trans

mite øtiri bune în ce te priveøte øi pe doamna Titulescu.
În ce ne priveøte, ræmânem pe loc, în aøteptarea evenimentelor. 

Nu trebuie sæ væ spun cæ sunt absolut convins de victoria Franflei øi Angliei 
øi sper cæ în România toatæ lumea împærtæøeøte aceastæ convingere. Acordul 
anglo°franco°turc, ce marcheazæ o întærire a Înflelegerii Balcanice, al cærei 
principal artizan afli fost, are o mare importanflæ pentru situaflia, în general, 
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øi pentru aceea a României, în particular. Îfli adaug informaflia apærutæ în 
„Le Figaro“; ea a fost difuzatæ ieri seara în termeni elogioøi de cætre Radio 
Londra. Nu pot sæ øtiu ce este, dar sunt sigur cæ dacæ afli fæcut demersul 
indicat, afli acflionat, ca întotdeauna, doar în interesul flærii. Trebuie sæ 
speræm cu ardoare, nu doar pentru flara noastræ, ci pentru întreaga Europæ 
sæ fii în mæsuræ sæ reiei, pe eøichierul diplomatic, întreaga ta activitate 
efectivæ. Patriotismul tæu luminat øi geniul tæu politic vor øti sæ serveascæ 
din plin nu doar cauza României, ci øi, de asemenea, a civilizafliei 
ameninflate, de a cærei soartæ este indisolubil legatæ.

Vom fi fericifli sæ avem din când în când un semnal dætætor de øtiri 
despre voi.

Soflia mea øi fiul meu mi se alæturæ pentru a væ transmite cele mai 
bune uræri øi amintiri.

Al tæu foarte afectuos devotat,
(ss) S. Rosental

Scrisoare (fr.), Hossegor (Landes), 20 octombrie 1939, Solomon Rosental cætre 
Nicolae Titulescu − AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

Solomon Rosental

„Sentimentele de mare admiraflie, de stimæ øi de afecfliune pe 
care le am pentru dumneavoastræ“

Villa Loïla
Avenue du Golf

Hossegor (Landes), 3 mai 1940

Dragul meu prieten,
Sunt furios øi am în continuare grave tulburæri cardiace. Tocmai 

am aflat, dintr°o scrisoare pe care soflia mea a primit°o în aceastæ dimineaflæ 
din partea cumnatei sale, despre încercarea acesteia, indiscretæ, nesæbuitæ 
øi necuviincioasæ, încercare pe care o condamn în modul cel mai energic. 
V°am telegrafiat øi væ reînnoiesc toate scuzele mele. Dacæ aø fi fost prevenit, 
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aø fi încercat sæ o fac sæ înfleleagæ cæ nu se cuvenea sæ cearæ, unei înalte 
personalitæfli ca dumneavoastræ, un asemenea serviciu. Sentimentele de 
mare admiraflie, de stimæ øi de afecfliune pe care le am pentru dumneavoastræ 
øi care sunt infinit mai sus de legæturile ocazionale, de rudenie prin alianflæ, 
îmi impun datoria de a adæuga cæ, dupæ pærerea mea, nu se cuvine sæ dafli 
nicio urmare acestei încercæri, înalta dumneavoastræ poziflie nepermiflând 
sæ accepte asemenea încercare, care mi se pærea cu totul inadmisibilæ. 
Dacæ, totuøi, contrar sfatului lipsit de orice echivoc, dumneavoastræ vefli 
judeca sæ acflionafli cu mai multæ îngæduinflæ, eu væ voi cere sæ luafli în 
considerare via mea dezaprobare a încercærii øi sæ binevoifli, în consecinflæ, 
sæ nu luafli în considerare regretabilele mele legæturi de rudenie øi de a nu 
pronunfla numele meu în aceastæ chestiune.

Aø fi fericit dacæ vefli binevoi sæ°mi trimitefli, prin intermediul 
unuia dintre secretarii dumneavoastræ, o informaflie foarte succintæ.

Mii de scuze, încæ o datæ, øi cele mai bune simflæminte.
Al dumneavoastræ foarte devotat

(ss) S. Rosental

[P.S.] V°aø fi foarte îndatorat dacæ vefli pæstra aceastæ scrisoare doar 
pentru dumneavoastræ pentru a mæ feri de încurcæturi în cæsnicia mea.

Scrisoare (fr.), Hossegor (Landes), 3 mai 1940, S. Rosental cætre Nicolae Titulescu, 
la [Paris] – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

Dumitru D. Roøca

„Titulescu nu improviza niciodatæ“

Færæ îndoialæ, lupta dusæ de Titulescu øi°a alimentat forfla°i øi 
elanul, niciodatæ slæbite, din douæ mari izvoare.

Unul dintre acestea este uøor discernabil: el este, propriu°zis, lumi
noasa inteligenflæ a lui Titulescu, hrænitæ – în afaræ de o excepflionalæ cul
turæ de specialitate – de o serioasæ culturæ generalæ (istoricæ cu deosebire, 
dar øi filosoficæ). Datoritæ acestei împrejuræri, ascuflita minte a lui Nicolae 
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Titulescu pætrundea prompt nu numai în adâncul problemei dezbætute, 
ci miøcându°se în acelaøi timp pe o arie foarte vastæ, øtia sæ lege totdeauna 
conflinutul esenflial al problemei relativ particulare de o mare idee generalæ, 
adesea chiar de un principiu universal, ori de conflinutul unei valori 
generale a culturii umane. Øi, aici rezidæ în bunæ mæsuræ puterea de 
convingere a demonstrafliilor titulesciene.

Însæ, oricât de pætrunzætoare i°ar fi fost inteligenfla øi oricât de 
serioasæ cultura generalæ øi de mare talentul, Titulescu n°ar fi putut realiza 
mai sus°amintitele conexiuni logice, dacæ el n°ar fi fost în acelaøi timp øi 
un mare muncitor. Cæci – contrar aparenflelor pe care ar putea sæ le creeze 
eventual eleganfla lucrului finisat la extrem care erau cuvântærile øi de
monstrafliile lui – Titulescu nu improviza niciodatæ. Totul la el era elaborat 
în prealabil pânæ în cele mai mici amænunte, totul se sprijinea pe cea mai 
precisæ øi mai completæ informaflie. Astfel, fundamentatæ pe cunoaøterea 
cea mai exactæ a datelor problemei în discuflie, logica lui Titulescu, rigu
roasæ øi suplæ totodatæ, cuprindea în sinteze, care se condensau adesea în 
formule sugestive øi atotcuprinzætoare, mormane mari de fapte øi analize 
de amænunt pe care ea se ridica. Cu alte cuvinte, în orice împrejurare øi°n 
fafla oricærui preopinent, Titulescu se înfæfliøa stæpân desævârøit pe pro
blemæ, øi°n acelaøi timp stæpânit, obsedat chiar, de ea. O discuta øi o 
rediscuta zile întregi, cu mare pasiune, în fafla colaboratorilor sæi, o întorcea 
pe toate laturile, se contopea total, aø zice, cu teza pentru care pleda.

Al doilea izvor care a alimentat cu apa lui întæritoare lupta lui 
Nicolae Titulescu pentru independenfla øi integritatea teritorialæ a patriei 
sale, lupta împotriva puterilor întunericului care ameninflau aceastæ inde
pendenflæ, adicæ împotriva fascismului, trebuie cæutat în anume convingeri 
provenite din aderarea færæ rezerve a lui Titulescu la anumite valori de 
culturæ, convingeri umaniste care înglobau, færæ îndoialæ, în sfera lor 
iubirea de patrie, dar o øi depæøeau.

Iatæ, anume, despre ce este vorba. În cursul unei revelatoare con
vorbiri pe care am avut cinstea s°o am cu Titulescu, atunci preøedinte al 
Societæflii Nafliunilor, am aflat cæ sus°amintitele legæturi pe care mintea lui 
reuøea sæ le facæ între probleme relativ limitate øi mari idei generale, care 
în spiritul lui aveau prestigiu de principii indiscutabile øi reprezentau 
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valori universal°umane, se sprijineau pe un fond ferm de convingeri pe 
care le°aø numi filosofice, numite de altfel aøa de Titulescu însuøi: „Sunt øi 
eu, în felul meu, filosof, – îmi spunea – eu cred în drepturile imprescriptibile 
ale omului, ale insului uman øi ale popoarelor, în dreptul la existenflæ liberæ 
al tuturor popoarelor øi deci øi°n dreptul poporului meu… Consider aceste 
drepturi ca valori veønice, dobândite prin grele lupte øi jertfe de sânge de 
popoarele civilizate, valori ce trebuie afirmate øi apærate împotriva acelora 
care le neagæ; øi apærate înainte de toate prin organizarea pæcii“. […].

Angajând toatæ puterea sa de muncæ øi toatæ strælucirea talentului 
sæu pentru a organiza pacea împotriva celor ce pregæteau ræzboiul de agre
siune, Nicolae Titulescu, luptætor pentru apærarea drepturilor patriei sale, 
era deci profund încredinflat cæ lupta pentru toatæ umanitatea progresistæ 
øi iubitoare de pace, încredinflat cæ aceastæ acfliune a sa se integra în mersul 
înainte al istoriei universale.

Am spus mai sus „organizarea pæcii“. Expresia este a lui Titulescu. 
Societatea Nafliunilor era în ochii lui un instrument, încæ slab dar infinit 
perfectibil, în vederea acestui scop, adicæ în vederea organizærii pæcii. „Am 
sæ mæ întorc în flaræ, îmi spunea cu altæ ocazie. Am sæ°mi reiau activitatea 
la catedræ, însæ la o catedræ de S o c i e t a t e a  N a fl i u n i l o r“.

Cu acel prilej, gândindu°mæ la ceea ce ar fi putut da în øtiinfla 
dreptului omul care se plimba agitat în fafla mea, dacæ ar fi ræmas la 
catedræ, am aruncat, nu færæ oarecare aprehensiune, întrebarea: „Aban
donând cercetarea øtiinflificæ pentru fræmântærile pe care vi le cauzeazæ lupta 
ce ducefli în câmpul plin de capcane al politicii internaflionale, nu regretafli 
uneori cæ afli jertfit «eternul» pentru «efemer»?“ „Nu – mi°a ræspuns – 
deoarece nu vezi? – ca sæ vorbesc øi eu ca filosofii – cæ «efemerul» este azi atât 
de ameninflætor încât dacæ nu punem cu toflii umærul øi nu organizæm pacea, 
riscæm sæ pierdem, pentru secole poate, ceea ce ai numit «etern», intrând 
într°o lume a cærei lege cârmuitoare ar fi dreptul forflei, lume în care noi, 
popoarele mici, date fiind mijloacele de deznaflionalizare actuale, am fi 
desfiinflate, læsând prin pieirea noastræ sæ disparæ – vorbesc iaræøi ca un filosof! 
– o contribuflie originalæ posibilæ la patrimoniul cultural al umanitæflii“.

Færæ îndoialæ, latura „filosoficæ“ a acestor convingeri ale lui 
Titulescu – deøi poate fi întrezæritæ – n°ar fi fost niciodatæ explicit arætatæ 
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în discursurile øi pledoariile lui politice. Ele fac însæ parte integrantæ din 
structura sufleteascæ a omului care a fost Nicolae Titulescu.

Îmbinarea unei inteligenfle atât de pætrunzætoare øi atât de stæpânæ 
pe un vast material de informaflie, cu convingeri atât de neclintite, sunt 
douæ componente sufleteøti care în activitatea desfæøuratæ de Titulescu 
s°au convertit în caldæ pasiune, explicând în bunæ mæsuræ farmecul cuce
ritor al personalitæflii sale. Evident, nu se poate øti exact cât de conøtient 
era Titulescu de acest farmec. Instinctiv însæ, cred cæ°øi dædea seama de 
puterea lui, deoarece a fæcut foarte frecvent uz de aceastæ putere ca de un 
procedeu suplimentar în acfliunile politice pe care le întreprindea. Anume, 
Titulescu, fin psiholog cum era, simflea cæ în anumite cazuri, pentru a 
mæri øansele de a câøtiga adeziunea la tezele pentru care tocmai pleda, de 
a obfline cel puflin neutralitatea preopinentului, nu era suficient sæ de
monstreze cu logica faptelor øi a raflionamentelor, ci mai era nevoie øi de 
contactul personal cu oamenii pe care dorea sæ°i convingæ; øi încæ de un 
contact personal, realizat într°o ambianflæ psihologicæ potrivitæ. De aici 
numeroasele lui recepflii øi mese, faimoasele lui „cheltuieli“, atât de mult 
exploatate împotriva lui de cætre politicienii bugetivori ai burghezo°mo
øierimii de acasæ. Or, contact personal cu Titulescu, în condifliile propice 
create de Titulescu, însemna uneori câøtig de cauzæ, însemna oarecum 
cucerirea preopinentului prin farmecul personal al amfitrionului, farmec 
ce venea sæ încoroneze cu forfla sa învæluitoare argumentele de fapt øi de 
drept pe care se sprijinea teza în discuflie.

Færæ îndoialæ cæ mai sus°menflionatele elemente ale structurii 
sufleteøti a lui Nicolae Titulescu – la care s°a adæugat marele sæu talent de 
expresie – explicæ, pe planul lor, prestigiul extraordinar de care s°a bucurat 
marele om de stat român, atât în fafla opiniei publice a popoarelor iubitoare 
de pace, care i°au aprobat acfliunea, cât øi în fafla adversarilor fasciøti ai 
pæcii, care l°au detestat, ba l°au ameninflat øi cu moartea.

D.D. Roøca, Nicolae Titulescu – o scurtæ evocare, în „Steaua“, Cluj, nr. 3, 1966, 
pp. 97–99.
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Grigore Roøu

„Ameflit de o glorie alunecoasæ øi trecætoare“

La locul de frunte al ziarului nostru, cu data de 13 mai, d. deputat 
Atta Constantinescu publicæ articolul sæu: D. N. Titulescu cautæ un punct 
de sprijin.

De la început øi pânæ la sfârøit, observafliunile, din acest articol, ale 
dlui deputat Constantinescu sunt în totul øi juste øi justificate øi deplin 
confirmate de un bun simfl sænætos øi de aceea ne luæm øi noi îngæduinfla 
sæ°i facem în rândurile acestea câteva comentarii.

Tardivitatea ieøirii din nou în arena politicæ a dlui N. Titulescu, pe 
care cu delicateflæ o evidenfliazæ d. deputat, n°are altæ explicaflie decât cæ, 
vædit intenflionat, d. Titulescu a læsat sæ se scurgæ o îndelungæ øi în destu
lætoare vreme, pentru ca vælul uitærii sæ se aøtearnæ, sæ întunece anume 
fapte øi manifestæri, care l°au pus øi pe D°Sa în situafliuni personale ne
plæcute øi într°o adâncæ contradicflie cu sentimentul general, cu însæøi 
nafliunea româneascæ, care°i împrumutase toatæ autoritatea de a reprezenta, 
oriunde se înfæfliøa øi trebuia sæ se înfæfliøeze.

Greøeala dlui N. Titulescu, pe care d. deputat, prin subtilitatea sa, 
o lasæ numai sæ se întrevadæ, stæ tocmai în faptul de a se fi læsat ræpit, de a 
se fi încântat, ca øi o femeie frumoasæ, de o idee øi de a se fi robit ei, cu o 
forflæ irezistibilæ, cu toate cæ izbea în plin realitatea cea adeværatæ øi de°a 
dreptul opusæ celor mai intime simfliminte româneøti, iar întrebarea ce°øi 
pune dacæ, un om ca D°Sa, a putut vorbi, la o datæ într°un fel øi la altæ 
datæ foarte apropiatæ într°alt fel, despre Italia, nu°i menitæ decât sæ semene 
nedumerire, îndoialæ øi o schimbare oarecum de judecare în mintea acelora 
care se conduc mai mult de aparenfle øi de un deplasat sentimentalism. Cæ 
d. Titulescu vorbeøte românilor prin presa stræinæ øi cautæ un punct de 
sprijin al vorbelor øi faptelor sale în mærturii stræine, faptul pleacæ dintr°o 
obiønuitæ øi comunæ rætæcire româneascæ, potrivit cæreia mulfli conaflionali 
de°ai noøtri ne uitæ, dacæ chiar nu ne disprefluiesc pe de°a°ntregul, de 
îndatæ ce se îndepærteazæ de flaræ, de cum trec hotarul.
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Iar d. Titulescu, în speflæ, ameflit de o glorie alunecoasæ øi trecætoare, 
pare°se cæ alunecase pe povârniøul uitærii øi a obârøiei øi a flærii sale. Nu se 
mai considera, pe sine, pare°se, român, ci numai un mare european. 
Nu mai era cetæfleanul unei flæri, a flærii româneøti, trimis de ea sæ°i apere 
øi sæ°i lege cât mai bine interesele ei, în mijlocul intereselor contrarii ale 
celorlalte flæri, ci un fel de cetæflean al continentului nostru bætrân, în care 
socotea cæ numai el cântæreøte, iar flara pe care o reprezenta poate fi 
nebægatæ în seamæ.

Fæcea øi desfæcea astfel multe lucruri dupæ propriile sale concepflii, 
færæ sæ se preocupe de flaræ, dupæ simpatiile pe care el øi le cultiva în lumea 
zisæ mare a Europei, dupæ interesele ei mai mult decât dupæ ale flærii 
noastre. Mare dreptate de aceea are d. deputat Atta Constantinescu când, 
liniøtit øi blajin, îl dojeneøte pentru flinuta sa politicæ faflæ de Italia øi 
îndeosebi pentru nestræmutarea sa în privinfla sancfliunilor împotriva 
acestei flæri, când alte flæri, direct interesate, erau cu totul mlædioase. Øi 
face øi bine d. deputat, pentru cæ se cuvine în sfârøit a se øti odatæ pentru 
totdeauna øi de cætre oricine vrea sæ øtie cæ România azi face „o politicæ de 
demnitate româneascæ“, singura care meritæ a fi fæcutæ.

Domnul deputat Atta Constantinescu a ridicat numai discret øi 
foarte puflin vælul care acoperæ politica, vorbele øi faptele dlui Titulescu. 
Va avea, færæ îndoialæ, prilejul øi va fi la largul sæu în ziua în care în sfârøit 
d. Titulescu se va recunoaøte iaræøi român, va reveni în flaræ øi va deschide 
gura sæ sfâøie vælul acesta cu totul.

Gr. Roøu, Comentarii pe marginea unui articol, în „Miøcarea“, 18 mai 1937; 
apud 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. 84, pp. 847–848.
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Grigore Roøu

„Titulescu are încæ naivitatea de a crede cæ am putea duce casæ 
bunæ cu cine totdeauna ne°a înøelat øi ne momeøte necontenit“

 O lunæ ne mai desparte numai pânæ sæ se împlineascæ anul øi sæ 
dæm peste ziua în care d. N. Titulescu s°a væzut pus în retragere. Ani de°a 
rândul, patrusprezece la numær, ni se pare, a stat D°Sa necurmat la 
Ministerul de Externe.
 Øi se pærea – lumea fusese deprinsæ cu aceastæ idee, prin atâtea øi 
atâtea sugestii – c°ar putea ræmâne acolo pe viaflæ. Un ministru, mare 
specialist, mare maestru într°ale diplomafliei. Ce înælflare, ce mæreflie pen
tru un om! Dar, într°o zi, într°o bunæ zi, o furtunæ, ca din senin stârnitæ, 
a învârtejit lucrurile øi d. Titulescu a auzit cæ a ræmas ca simplu cælætor 
prin flæri stræine… Ce præbuøire neaøteptatæ øi dureroasæ.
 Neîndoios, credem noi, D°Sa va fi gæsit mângâierea în nestatornicirea 
lucrurilor omeneøti, în necurmatele øi neprevæzutele prefaceri politice, în 
tainicele surprinderi ale diplomafliei mai ales øi la urmæ poate chiar øi în 
ingratitudinea unei flæri, care n°a apucat sæ°l priceapæ bine øi întru totul.
 Iar flara aceasta nu pricepe acum øi°øi aratæ nedumerirea ei, de ce 
fostul ei ministru de Externe n°a gæsit încæ vremea sæ se reîntoarcæ acasæ. 
Boala grea, dupæ punerea sa în retragere, ca øi convalescenfla pentru 
întremarea puterilor, flara le°a apreciat øi le înflelege.
 Neînfleles ræmâne pentru ea faptul cæ, dupæ acestea, d. Titulescu 
deloc nu s°a græbit sæ°øi îndrepte paøii pe calea de întors acasæ, ca øi cum 
ori cæ se simte cu vreo vinæ oarecare faflæ de ea, ori cæ, prins de vraja 
mæririi øi a gloriei, o disprefluieøte, când færæ de ea, cu toate acestea, oricâtæ 
valoare personalæ ar fi avut d. Titulescu, n°ar fi însemnat totuøi nimic.
 Presa, aceeaøi presæ care fæcea cor în jurul persoanei øi activitæflii 
sale diplomatice. ne aduce øi azi diferite øtiri despre fostul nostru ministru 
de Externe, nu øtim øi nu putem øti dacæ cu øtiinfla sau færæ ea a D°Sale. 
Scrie acum aceastæ presæ cæ D°Sa s°a îndrumat spre Paris øi Londra, unde, 
zice°se, ar fline niøte conferinfle, tot aøa øi la Bratislava.
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 Dacæ francezii øi englezii øi alte neamuri simt nevoia øi plæcerea de 
a°l auzi pe d. Titulescu conferenfliind, cu mult mai mare cuvânt ar putea 
stæpâni aceste sentimente pe români. Cæ are legæturi øi øi°a fæcut prieteni 
buni printre stræini, nu ne trece prin cap sæ tægæduim, dar acasæ, în flaræ, 
are frafli øi rude, care l°ar vrea printre dânøii, care doresc sæ iasæ din 
nedumerirea lor øi°s necæjifli oarecum când væd cæ°øi gæseøte vorbæ øi pe 
mai departe cu d. Litvinov, reprezentantul Uniunii Republicilor Sovietice. 
Ei îøi aduc astfel aminte de o vorbæ stræbunæ: Timeo danaos et dona ferentes1, 
mæ tem adicæ de greci, ziceau ei, øi de cei ce umblæ cu daruri, øi°i prinde 
frica øi se cutremuræ la gândul cæ d. Titulescu are încæ naivitatea de a 
crede cæ am putea duce casæ bunæ cu cine totdeauna ne°a înøelat øi ne 
momeøte necontenit.

Gr. Roøu, Nedumerire, „Miøcarea“, 3 iunie 1937; apud Nicolae Titulescu, Opera 
politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea a II°a, volum 
îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, Daniela Boriceanu, 
Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, 
doc. nr. 112, pp. 930–931.

NOTE

1 Mæ tem de greci, chiar când aduc daruri (lat.) – Vergiliu, Eneida, (II, 49).

Vintilæ Russu°Øirianu

„Cei doi uriaøi pæøesc agale, brafl la brafl“

Constantin Brâncuøi1, Nicolae Titulescu.
Ce „olteni“! În fermecata lor cobiliflæ au purtat aur românesc care 

a bætut toate valutele, peste tot globul pæmântesc.
Am avut norocul sæ asist la o întâlnire a lor, pe care aø putea°o 

numi istoricæ.
Titulescu venea foarte des la Paris. Simplu ministru al flærii la 

Londra2, el era, de fapt, permanentul ministru de Externe al României.
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Acest jurist de supremæ clasæ, superb orator, diplomat°stea, cu 
drepturi certe în istoria politicæ a vremii, om de vastæ culturæ, inteligenflæ 
scæpærætoare, spirit acid øi seducætor, limpede øi ordonat cu rigoare, cu o 
comprehensiune justæ øi adâncæ a tuturor gamelor intelectuale, avea un 
mic cælcâi al lui Achile: artele.

Aøa s°a fæcut cæ „misterul Brâncuøi“ a fost, pânæ la un moment, o 
problemæ dificilæ, chiar sâcâitoare pentru el.

Am fost, mai întâi, martor la „enunflarea“ problemei de cætre el în
suøi. În 1926 eram secretarul lui Octavian Goga. Prin mai, soseøte în flaræ 
Titulescu. Sunt foarte buni amici. Se complac mult în contact direct.

Dejun, în doi, la Capøa, într°un salon separat.
Vreo trei ore, au developat, au depænat, au flesut politicæ – internæ 

øi externæ.
Precum era ritualul stabilit, pe la patru, vin „sæ°l iau“ pe Goga la 

Parlament3. Cei doi „mari“ îøi ræcoresc gâtlejurile cu suc de grep øi de 
portocale. Finalul convorbirii este mai uøor, mai simpatic. Adæstæm la un 
filtru. La un moment, Titulescu vorbeøte, cu plæcere, despre succesele 
europene ale lui Enescu, Gogu Georgescu4, Traian Grozævescu5.

Le descrie cu mândrie ræsunetul.
Goga, clipind:
– Bun, bun! Dar pe Brâncuøi îl uifli?
– Deloc. Acela mæ macinæ, mæ sâcâie ræu, Goga!
– Ce spui? V°afli certat?
– Da’ de unde! Dar mi°a pus o problemæ dificilæ. Mi°a creat un 

complex…
– Perfect. Asta înseamnæ cæ te°a impresionat puternic. N°ai greøit. 

Va fi cel mai mare sculptor al vremii. E imens!
– fii°e uøor sæ vorbeøti cu darul tæu excepflional în aprecierea 

operelor plastice… Eu îl am foarte puflin. Dar nu pot suferi nimic obscur 
în mine. Ei, pe Brâncuøi n°am reuøit sæ°l descifrez. Cinstit o spun. Simt cæ 
este ceva neobiønuit de mare în sculptura lui, dar nu am ajuns sæ°i înfleleg 
limbajul. Pricepi cât de stupid poate fi un lucru cam ca acesta: citeøti cu 
admiraflie o carte celebræ øi fli°e imposibil sæ°i povesteøti subiectul!… Aøa 
sunt eu cu Brâncuøi. Øi în fafla unei lumi occidentale care îl ridicæ în slavæ, 
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eu, dublul lui compatriot, fac pe papagalul! Este inadmisibil. Va trebui sæ 
rezolv problema asta: sæ învæfl vocabularul creafliei lui, sæ øtiu ce vrea, sæ 
înfleleg drumul pe care a mers, sæ pot vorbi despre el cu propriile mele 
cuvinte!

Øi, sârguincios, metodic cum era, Titulescu a rezolvat „Problema“ 
Brâncuøi.

Am fost prezent la „prima lecflie“. În primævara lui 1928, Titulescu 
trecuse Canalul Mânecii øi domicilia, ca de obicei, la Paris, la Hôtel 
Chatham.

Aveam un prieten, ataøat la Legaflie, bæiat bun (de o raræ frumusefle), 
Sandu Stænescu6. Oltean, get°beget øi el. Sunæ într°o dimineaflæ la mine.

– Hai, Rusule, în ambasadæ!
„Øeful“ (aøa îi spuneau lui Titulescu cei din jur) ne trimitea la 

Brâncuøi, sæ°l convingem, neapærat, sæ fie invitatul lui Titulescu la dejun, 
a doua zi. (Stænescu, în calitate de oltean, chiar din judeflul lui Brâncuøi, 
avea oarecare trecere la el.)

Clopoflim în Impasse Ronsin. Avem noroc. Brâncuøi ne surâde. 
Ne cântæreøte puflin capetele, din ochi (cum ai cerca pepeni), apoi zice:

– Vin.

*

Douæ sau trei ore fascinant de interesante au fost pentru mine. Sun
tem patru, la o masæ largæ, rotundæ, în largi fotolii de bambus, în largul 
spafliu al celebrului pavilion Henri IV, pe terasæ, la Saint°Germain.

Ziua e splendidæ: o rochie de bal spumoasæ, pe trupul primæverii.
Sub noi, imensa øerpuire verde cu scânteieri de argint a Senei.
În depærtare, ca pe zarea halucinantæ a unei Fete°Morgane, în 

pulbere de aur fin, se creioneazæ minunata siluetæ a Parisului…
Un prânz ales (rânduit chiar de Titulescu). „Marele român euro

pean“, cu verva lui scânteietoare, ne°a legænat într°o conversaflie plæcutæ, 
variatæ, despre tot, despre toate. L°au amuzat pe Brâncuøi mai ales 
incidentele øi faptele din protipendada politicæ a lumii, pe care le povestea 
Titulescu. La coniac øi cafea, o micæ tæcere. Brusc, zâmbetul lui Titulescu 
a stat, glasul sunæ mæsurat, serios.
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– „Meøtere Manole“, îi spune lui Brâncuøi, am sæ°fli fac o mare 
rugare.

Brâncuøi, cu ochiul lui de drac:
– S°auzim!
– Doresc sæ°mi dai o lecflie.
– De diplomaflie?…
– Nu. De „Brâncuøi“!
– Hei, lasæ ghicitorile diplomatice, ministrule! Vino la chestie. 

Atunci, „elevul“ Titulescu (cæci øtia sæ fie, oricând, un elev cuminte, atent, 
sæ învefle de la oricine), îi explicæ lui Brâncuøi simplu, clar, „perplexitatea“ 
lui în fafla „misterului Brâncuøi“. Dorinfla, nevoia lui imperativæ de a°l 
pricepe, de a°i putea comenta creaflia, cu propriile sale puteri.

– Øtii, încheie Titulescu, când eøti obligat sæ frecventezi atâta lume 
ca mine, este penibil sæ faci pe papagalul…

Parcæ°i amuzat Brâncuøi. Zâmbeøte øiret.
– Înfleleg, nu øtii cum sæ vorbeøti despre mine.
Dar Titulescu nu surâde. Îi ræspunde cu aceeaøi simplitate øi 

seriozitate.
– Exact. Øi vreau sæ øtiu. Vreau sæ învæfl sæ øtiu. Øi te rog sæ mæ 

ajufli. Suntem doar români øi olteni amândoi, nu?
Iatæ cæ øi fæuritorul „pæsærii mæiestre“ deschide poarta spre 

seriozitate. Se îndreaptæ, ’nalflæ capul, catæ atent la Titulescu øi conchide, 
cu o vibrare pe care vrea s°o ascundæ dupæ glasul alb:

– Da… olteni øi rumâni suntem. Amândoi…
Douæ clipite, tace. Apoi, se apleacæ spre Titulescu:
– Ei, øi ce vrei sæ øtii?
– Tot.
– Tot?! Cam lungæ poftæ ai…
– Sæ zicem, un tot… limitat, concede Titulescu. Uite, Brâncuøi, 

eu nu concep cæ poate exista un adevær autentic care sæ nu poatæ fi expus 
clar øi înfleles limpede de orice minte normalæ. Nu?

– Fireøte.
– Ei bine, existæ un „adevær Brâncuøi“. Eu nu spun mister. Adevær! 

Acest adevær vreau sæ°l cunosc. Eu nu sunt un mare cunoscætor în artele 
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plastice. Cred totuøi cæ sunt în stare sæ pricep acest „adevær Brâncuøi“, 
dacæ mi se aratæ clar. Câte formulæri, supoziflii, afirmæri n°am citit øi n°am 
auzit! Nu m°au læmurit. Ce eøti: avangardist, dadaist, cubist, sur°realist, 
baroc abstracflionist? Ce este arta dumitale nouæ? Cum ai ajuns la acest fel 
de a sculpta? Ce vrei sæ comunici lumii?… Astea vreau sæ le øtiu. De la 
dumneata, meøtere Manole. De la dumneata. Doresc sæ te admir nu 
bâjbâind, ci cu ochii deschiøi.

(Atât de mult se încælziseræ cuvintele în frazarea acelui mare orator 
care a fost Titulescu, încât am væzut – ca niciodatæ – un Brâncuøi „prins“, 
cucerit).

Câteva clipe a tæcut, cântærind parcæ un gând, cu privirea la 
Titulescu. O privire, alta decât cea de toate zilele. Era emoflie. Pe care øi°a 
ascuns°o brusc, într°un tot bonom øi un zâmbet de unchiaø:

– Am auzit cæ dintr°a°întâia primaræ, pânæ în vârful doctoratelor, 
ai luat numai nota zece…

Titulescu: un gest.
– …apæi, n°am sæ te las corigent la „materia Brâncuøi“… Vezi, în 

general, când e vorba în artæ de ceva nou, lumea vrea sæ fie ceva senzaflional, 
øi cautæ mereu sofisticæri, termeni afectafli. Eu nu sunt nici sur°realist, nici 
cubist, nici baroc, nici altceva de soiul æsta. Eu, cu noul meu, vin din ceva 
foarte vechi…

Pe acest ton bonom, calm a început acel lung monolog al lui 
Brâncuøi. Apoi, treptat, a urmat o adeværatæ desfæøurare. Uimit am fost 
câteva clipe. Niciodatæ – nici eu, nici atâflia alflii cu care am discutat despre 
el – nu l°am auzit pe fæuritorul „coloanei infinite“ vorbind despre el mai 
mult de câteva cuvinte, aruncate øi acelea, ici, colo, la diferite prilejuri. 
Cum de are Titulescu atâta trecere la el, determinându°l sæ°øi iasæ din 
felul lui de°a fi, sæ mærturiseascæ, în larg cuprins, o adeværatæ profesie de 
credinflæ?

Îmi dædeam seama cæ nu era numai faptul cæ „europeanul“ român 
era øi el oltean. Øi øtiam cæ nu era nici voinfla de a face plæcere unei per
sonalitæfli cu înalte funcflii. Brâncuøi era cu totul în afaræ de asemenea 
plecæciuni. Dimpotrivæ…
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Peste multe luni – într°o zi de bunæ dispoziflie, în hoinærealæ prin 
mahalalele cu baluri populare – am îndræznit sæ°l întreb pe Brâncuøi cærui 
fapt s°a datorat dæruirea acelor confidenfle lui Titulescu.

fiin minte: s°a oprit din mers, m°a mæsurat lung øi a spus apæsat, 
serios:

– Se cuvenea mai mult ca oricui, sæ°i fac o plæcere, chiar un 
serviciu… Eu citesc ziare din an în paøte, dar mulfli mi°au spus, engleji, 
americani, franceji, cæ Titulescu, talent de mâna întâia, este azi cel mai 
mare apærætor al Pæcii. A fæcut øi face mult pentru pace! Pricepi, Prâsleo?

(Am înfleles, mi°am reamintit ura cumplitæ a lui Brâncuøi împotriva 
ræzboiului. Nu era numai conceptualæ, cu rezonanfle morale, sociale. Era 
øi ceva temperamental. Turba øi tuna, chiar øi numai când i se amintea de 
ræzboi…).

*

Da. A urmat acel ceas de confidenfle brâncuøiene. Unic. Cel puflin 
pentru mine. Unic. Nuclear încærcat de interes øi emoflie artisticæ.

În „jurnalul meu de bord“, în care, la Paris, îmi consemnam 
momentele, întrevederile importante, am notat atunci, rezumativ, spusele 
lui Brâncuøi.

Evocându°le în frazele lui, simple øi gemând de conflinut, fireøte, 
nu pot afirma cæ le°am reflinut sutæ la sutæ. Dar pot susfline cæ nu risc sæ 
denaturez sensurile. Vorbesc în frazarea lui, cæutând°o cât mai aproape de 
adevær, pentru cæ în cuvinte reproductive, de°ale mele, aø risca, sigur, sæ 
dau ceva exact (poate), dar rece, didacticizat.

*

– Eu, a urmat Brâncuøi, am fost întâi de toate flæran. fiæran am 
ræmas øi azi… (era superb spunând asta, cu ochi diamantin øi barbæ în 
ræscoalæ). – fiæranul? Rumânul? Îl øtii. Unul cântæ din frunzæ, altul – din 
fluier. Unul coace argilæ, zugræveøte oale… Eu am cioplit. De copil, m°a 
chemat lemnul øi cuflitul. Apoi, piatra øi dalta. Arama øi ciocanul. Aveau 
pesemne, sæ°mi spunæ ceva. Le°am ascultat. Øi°am ajuns, aøa, sæ am øi eu 
de spus ceva, prin glasul lor. Le°am învæflat limba. Mulfli ani, pânæ am 
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cuprins bine meseria. Am ajuns sculptor. Am mers øi eu, o bunæ bucatæ de 
vreme, pe cæi bætute. Am „fæcut sculpturæ“… (accent de uøoaræ ironie). Aø 
fi nedrept sæ°mi reneg perioada aceea. Am sculptat cu râvnæ øi aprindere. 
Unele bucæfli, capete de copil, Muza, Ruga, câteva portrete, îmi plæceau. 
Poate cæ erau, printre ele, øi bucæfli care nu erau mai proaste decât ale unor 
confrafli „consacrafli“…

(Punctul pe acea primæ perioadæ îl pune sorbind, încet, din paharul 
de vechi „Pommard“).

– Pânæ când, într°o bunæ zi, nu mi°a mai plæcut ce fæceam… 
Deloc.

Parcæ cere o reconfirmare întrebarea, lentæ, a lui Titulescu:
– Nu fli°a plæcut ce fæceai?!…
– Nu mi°a mai plæcut. Era important. Cæci plæcerea cu care lucreazæ 

artistul e inima artei lui. Færæ inimæ, nu°i artæ. Cea dintâi condiflie e sæ°fli 
placæ flie, sæ îndrægeøti, sæ iubeøti fierbinte ceea ce faci. Sæ fie bucuria ta. 
Prin bucuria ta, sæ dai bucurie oamenilor. Când m°am læmurit bine cæ 
nu°mi mai place ce fac, a venit, vezi bine, întrebarea: de ce nu°mi mai 
place? Patru cuvinte. Ani de zile mi°au trebuit pânæ sæ ajung sæ°mi ræspund 
øi sæ pæøesc pe calea mea adeværatæ. Priveam îndelung sculpturi d°ale 
altora – din cei cu talente sigure – øi pe ale mele. Ce mæ supæra? Frumos 
cioplit, frumos dæltuit, frumos lustruit, migælos øi bine redate detaliile, 
nimic de zis. Dar, dar nu°i viu. Parcæ sunt fantome. Încremeniri! Eu vreau 
sæ dau viaflæ, miøcare, avânt, bucurie. Mæ supæra tot mai mult impresia de 
criptæ, de funerar, pe care mi°o dædea sculpturile acelea. Încet, încet, 
drumul mi s°a croit singur…

(Cu o miøcare uøoaræ, aproape neobservatæ, Titulescu a tras spre el 
cartonul pe care sta scris „masæ rezervatæ“, a scos din vestæ un creionaø de 
aur. Ca un student conøtiincios, marele „european“ ia note… Momentul 
are ceva aproape solemn.)

Øi repetæ, în surdinæ, ca o întrebare, cuvintele lui Brâncuøi:
– S°a croit singur? Nu eøti prea modest?
O clipæ, meøterul aproape s°a ræstit:
– Nu. Eu nu sunt modest. Nu°mi place fæflærnicia… Da, calea s°a 

deschis singuræ, din judecatæ în judecatæ, din încercare în încercare. Eu, 
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de pe când eram abia un bæieflan øi hoinæream pe mal de apæ ori prin 
pædure, am avut o credinflæ – cæ orice lucru, fiinflæ sau nefiinflæ, are un 
suflet. Aøa cred øi acum. Øi°atunci, la ræspântia meseriei mele, am zis: el, 
acest suflet al subiectului trebuie sæ°l redau. Cæci sufletul va fi mereu viu. 
Sau, dacæ vrei, ideea subiectului. Aceea nu moare niciodatæ în cel ce 
priveøte opera de artæ. Din contræ, creøte în el, ca viafla din viaflæ.

(A tæcut aici câteva clipe, nu mi°am dat seama de ce, a privit parcæ 
peste noi. Apoi a vorbit iaræøi, cu liniøte, limpede.)

– De la gândul acela, ajungi în chip firesc la concluzia cæ nu 
amænuntul creeazæ opera, ci ceea ce este esenflial. Am lucrat mult sæ gæsesc 
modul care sæ°mi uøureze calea ca sæ aflu, pentru fiecare subiect, for
ma°cheie, care sæ rezume cu putere ideea acelui subiect. Desigur cæ asta 
m°a dus spre arta nefigurativæ. E un rezultat. Eu niciodatæ nu mi°am 
propus: hai sæ fac eu o artæ nouæ, sæ uimesc lumea cu o træsnaie. Eu, la 
cæpætâi cu dorinfla mea, cu plæcerea mea, am judecat simplu, aøa cum vezi, 
øi am ajuns la ceva tot simplu, grozav de simplu. La o sintezæ care sæ 
sugereze ceea ce vreau sæ redau. Øi am tot cæutat, ani mulfli, sæ ajung sæ 
scot din lemn, din bronz, din marmoræ, acel diamant ascuns – esenflialul – 
aøa cum îl scot minerii din adâncul pæmântului. (S°a stins ultimul cuvânt. 
Brâncuøi soarbe iaræøi lent din paharul pe care l°am umplut.)

Titulescu este, vizibil, foarte aderent la spusele meøterului. Se leagæ
næ uøor din øale, vorbeøte:

– Da. E limpede øi simplu…
(Zâmbeøte.)
…ca silogisticæ. Dar, spune°mi, dacæ nu te plictisesc abuziv, cum 

se traduce practic concluzia artisticæ atât de claræ?
Zâmbeøte øi Brâncuøi:
– Tot simplu. Cum sæ°fli spun? Ai ceva talent la desen?
– Deloc. Zero!
– Atunci, uite, tot cu logica (râde), la asta mi se pare cæ ai ceva 

talent… Ai væzut vreuna din „pæsærile“ mele?
– Væzut? Cred cæ vreo oræ am contemplat douæ din ele…
– Ei, la multæ lume au plæcut. Mai mult: au fost înflelese intenfliile 

mele. Direct, intuitiv. Ce°am fæcut, practic? Am aruncat deoparte aripile 
øi ciocul, ghearele øi creasta, ochii øi picioarele…
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Titulescu surâde:
– De n°a mai ræmas nimic din pasære!…
– Nimic din banal. Dar toatæ esenfla pæsærii, ideea, sufletul ei: 

câteva linii, în anumit unghi, øi curbe, care redau vertiginoasa avântare în 
væzduh. Ideea de pasære: zborul!

Îl priveam pe Titulescu în acel moment.
Era, tot, numai atenflie.
– Înfleleg, meøtere Manole, spune. De la Aristotel øi Boetius7 pânæ 

la Lalande8, nimeni n°ar putea nega perfecflia silogisticii dumitale. Dar de 
ce acea extremæ, acea nuclearæ condensare în sculpturile dumitale, 
condensare în care cuprinzi totul?

Pupila lui Brâncuøi sægeteazæ spre Titulescu:
– Aha! Va sæ zicæ fæceai un joc de modestie? Væd cæ nu erai prea 

departe de adevær!… De ce ? Pentru cæ eu am cæutat, øi caut, øi voi cæuta 
mereu, forma°cheie care sæ fie adeværul esenflialului. „Cocoøul“ meu nu e 
cocoø. „Pasærea“ mea nu este pasære. Sunt simboluri. Caut, iubesc natu
ralul, frumosul primar, direct, nemijlocit. Etern! Vreau sæ înalfl totul 
dincolo de pæmânt. Vreau ca pasærea mea sæ umple tot væzduhul, sæ 
exprime marea eliberare…

Titulescu s°a ræsucit între braflele de bambus ale scaunului, s°a tras 
mai aproape de Brâncuøi, care a tæcut.

– Deci, tinzi spre un fel de spiritualizare a materiei…
Øi Brâncuøi a fæcut o miøcare de apropiere.
Ræspunde apæsat:
– Nu „un fel“. De°a dreptul! Da, vreau sæ descopær spiritul materiei, 

sæ aflu sufletul lucrurilor. Vreau ca materia sæ træiascæ potrivit legilor ei. 
Øtie ea mai bine ca noi, care e adeværul…

Titulescu, glas coborât, ca pentru sine:
– E parcæ un mesaj transmis prin necuvântætor. O tindere spre 

universal.
Brusc, Brâncuøi se destinde, râde uøor, îl bate pe umær:
– Ei! Eøti un „elev“ poznaø, domnule ministru! Ai citit lecflia 

înainte… vrei sæ ne uimeøti!
Dar Titulescu nu zâmbeøte. Îi ræspunde cu un fel de gravitate:
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– Nu, meøtere. Sunt desævârøit de sincer. Nu glumeam. Mæ bucu
ram…

Brâncuøi, cu un ton tot atât de brusc schimbat:
– D’apæi, crezi cæ eu glumesc? Nu. Øi eu mæ bucur… Da. Asta am 

cæutat: drum spre universal. De aceea, necuvântætoarele mele nu se aflæ în 
nicio carte de zoologie. Øi tot astfel, fiinflele cioplite de mine, chiar dacæ 
unele au nume, eu nu le pot atribui nicio stare civilæ… Am cæutat tot 
esenfla, caracterul profund. Ideea personalitæflii lor care sæ fie simbol de 
puritate, de graflie, de mister, de fræmântare, de avânt. Øi am credinfla cæ, 
dacæ am putut smulge materiei adeværul ei, spiritul, øi sæ°l cuprind în acea 
idee°cheie, exprimatæ în lemn, în marmoræ ori bronz am aflat øi calea spre 
cugetul øi sensibilitatea aceluia care contemplæ sculpturile mele. Øi el va 
adæuga, din propriul lui spirit, fræmântat, trezit spre frumos, o mulflime 
de impresii, de sugeræri creatoare. Øi va colabora, se va înfræfli cu mine în 
acele clipe. Îmi va îmbogæfli creaflia…

S°a oprit. Nu ne°a mai privit. Tæcerea s°a læsat clipe lungi. Apoi, 
Titulescu s°a ridicat, a venit în fafla lui Brâncuøi, care s°a sculat øi el în 
picioare. Era un Titulescu puflin obiønuit. Parcæ mai mic!…

– Da. Minunat, meøtere Manole!
S°au îmbræfliøat deodatæ, în sincron. Cald.
– Îmi spui „Manole“. Dar acela øi°a îngropat în piatræ iubita. A 

lucrat cu durerea cea cumplitæ. Eu lucrez cu bucurie, ministrule!…
Titulescu l°a luat de brafl:
– Dæm o raitæ prin pædure?
– Dæm.
Intræm sub tunelul mærefl al frunzelor cu miros amar. Reavæna 

respiraflie a primæverii ne dæ o adiere de ameflealæ. Cei doi uriaøi pæøesc 
agale, brafl la brafl. Copacii seculari din timpul ludovicilor îi salutæ adânc.

Vintilæ Russu°Øirianu, Brâncuøi–Titulescu, în „Gazeta Literaræ“, an XIV, nr. 41, 
12 octombrie 1967, pp. 1, 6; apud In memoriam Nicolae Titulescu, studiu 
introductiv, texte alese, traduceri Ion Grecescu, Editura Politicæ, Bucureøti, 1982, 
pp. 232–242.

NOTE

1 Constantin Brâncuøi (1876–1957). Sculptor român. Personalitate marcantæ a secolului 20. 
Membru post°mortem al Academiei Române (1990). 
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2 Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României în Marea Britanie (16 decembrie 
1921–6 iulie 1927; 31 iulie 1928–20 octombrie 1932). 

3 Din 1919.
4 George Georgescu (1887–1964). Dirijor român. Director al Operei Române øi al 

Filarmonicii din Bucureøti (din 1920). Membru corespondent al Academiei Române (1963).. 
5 Traian Grozævescu (1895–1927). Tenor român. 
6 Alexandru Stænescu (1890–1952). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în drept (1919) la 

Universitatea din Bucureøti. Ataøat de presæ ajutor cu titlul de viceconsul onorific la Paris 
(1 ianuarie 1928). Consul onorific øi ataøat de presæ la Paris (1 ianuarie 1930). Între 1931 øi 
1933, a fost pus în disponibilitate. Ataøat de presæ la Bruxelles (1 ianuarie 1933). Consul la 
Bruxelles (1 aprilie 1934). A funcflionat în Direcflia Economicæ din Administraflia Centralæ a 
Ministerului Afacerilor Stræine, cu intermitenfle, între 1938 øi 1947. A demisionat în 1947.

7 Anicius Manlius Severinus Boethius (480–524 î.H.). Om de stat øi filosof roman. 
8 Joseph°Jérôme Lefrançois de Lalande (1732–1807). Astronom francez. Roger Lalande 

(1893–1975). Regizor øi scenograf de operæ francez. 

Carlos Saavedra Lamas

„Urærile noastre afectuoase de grabnicæ restabilire“

Colegii mei au aflat, færæ îndoialæ, ca øi mine, cæ d. Titulescu, care 
a exercitat în douæ rânduri, cu admirabilul sæu talent, preøedinflia acestei 
Adunæri, s°a îmbolnævit.

Aø vrea sæ cer colegilor mei sæ binevoiascæ sæ mæ autorizeze sæ 
transmit d. Titulescu urærile noastre afectuoase de grabnicæ restabilire.

Solicitare (fr.) adresatæ de Carlos Saavedra Lamas, preøedinte al celei de a XVII°a 
sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor, plenului Adunærii Societæflii 
Nafliunilor, 21 septembrie 1936, în S.D.N., A. XVII (1936), Supplément spécial, 
nr. 155, doc. nr. 8, p. 37.
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Carlos Saavedra Lamas

„Credincioasæ fostului prezident“

În numele Adunærii Societæflii Nafliunilor, credincioasæ fostului pre
zident, exprim Excelenflei Voastre uræri foarte cælduroase pentru prompta 
dumneavoastræ restabilire.

Adaug expresiunea personalæ a urærilor mele cele mai sincere øi a 
foarte înaltei mele considerafliuni.

Telegramæ, 21 septembrie 1936, Carlos Saavedra Lamas, preøedinte al celei de a 
XVII°a sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor, cætre Nicolae Titulescu, 
în „Dreptatea“, 24 septembrie 1936.

Charles Saint°Aulaire

„Foarte miøcat de sentimentele ce°mi mærturisifli cu ocazia 
debarcærii mele“

Ambasada Franflei la Londra
[Londra], 1 noiembrie 1924

 Dragæ prietene,
 Sunt foarte miøcat de sentimentele ce°mi mærturisifli cu ocazia 
debarcærii mele. Nu mæ surprind, de vreme ce le°am împærtæøit de atâta 
vreme øi în condiflii care le dau întreaga lor valoare. 
 Cu siguranflæ cæ mæ vefli crede când væ spun cæ dintre tofli colegii 
noøtri nu este niciunul pe care sæ°l regret la fel de mult ca pe dumneavoastræ. 
Øi cu asta nu am spus tot, flinând cont cine sunt colegii noøtri. Væ regretæ 
inima mea, spiritul øi memoria mea, cele trei pærfli esenfliale ale sufletului, 
dacæ ar fi sæ mæ iau dupæ filosofia scolasticæ cæreia îi datorez formarea sau 
deformarea mea. 
 Dumneavoastræ însæ nu°mi spunefli tocmai ceea ce m°ar interesa 
cel mai mult: data întoarcerii dumneavoastræ la Londra. Øi nu øtiu, aøadar, 
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dacæ voi avea marea plæcere de a væ revedea. Am de gând sæ plec spre 
sfârøitul lunii noiembrie. 
 Binevoifli a°i transmite omagiile mele fidele doamnei Titulescu øi 
credefli°mæ de°a pururi, dragæ prietene, devotatul dumneavoastræ prea 
fidel.

(ss) Saint°Aulaire

Scrisoare (fr.), [Londra], 1 noiembrie 1924, contele Charles Saint°Aulaire 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. 56, p. 575.

Saint Brice

„O artæ oratoricæ greu de întrecut øi sonoritatea unei voci care 
øtie sæ domine“

Nu se poate concepe o personalitate mai potrivitæ pentru aceastæ 
funcfliune. Preøedintele unei adunæri, mai ales al unei adunæri internaflionale, 
trebuie sæ aibæ înainte de toate independenfla unui arbitru, autoritatea 
unui øef, supleflea în acfliune øi, mai mult încæ, subtilitatea de a prevedea 
dificultæflile.

Aceste calitæfli, omul de stat øi diplomatul român, care este d. 
Titulescu, le posedæ în cel mai înalt grad øi împreunæ cu ele o artæ oratoricæ 
greu de întrecut øi sonoritatea unei voci care øtie sæ domine.

Mai mult, el are verva øi cuvântul de spirit care sunt armele cele 
mai delicate în luptele parlamentare. Dintr°un început s°a afirmat „omul“. 
Abia urcat la fotoliul prezidenflial, a pronunflat numai câteva formule de 
mulflumire, indispensabile, øi s°a mærginit sæ spunæ cæ este momentul sæ se 
înceapæ acfliunea, nu e timp de discursuri. D. Titulescu a interpretat astfel 
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sentimentele unanime ale unei adunæri dornicæ de a nu°øi pierde vremea 
cu bagatele.

Saint Brice, Comentariu publicat în „Le Journal“ din 12 (?) septembrie 1930 ca o 
corespondenflæ (?) de la Geneva, în „Universul“, 15 septembrie 1930.

A.P. Samson

„Soluflia Titulescu – preøedinte de republicæ i se pærea mult mai 
bunæ“

În iunie 1933, la o masæ de vagon restaurant la care se afla øi Cezar 
Petrescu1, l°am auzit pe Victor Iamandi spunând cæ dacæ Ionel Brætianu2 
mai træia øase luni, România ar fi devenit republicæ. Øeful liberalilor – 
explica Iamandi – n°avea nicio încredere în principele Nicolae øi în 
Patriarh3, iar pe Buzdugan4 îl considera un jurist onest, dar nu o figuræ de 
suprafaflæ capabilæ sæ se opunæ presiunilor în favoarea revenirii lui Carol 
pe tron. Soluflia Titulescu – preøedinte de republicæ i se pærea mult mai 
bunæ. Mai întâi, odatæ schimbatæ forma de stat, ar fi fost mult mai greu sæ 
se revinæ la monarhie. În al doilea rând, Titulescu se bucura øi înæuntru øi 
în afaræ de un asemenea prestigiu încât înlæturarea lui apærea imposibilæ. 
Un guvern naflional°flærænist supravegheat de Titulescu devenea suportabil 
øi cel mai important partid de opoziflie ar fi consimflit astfel la instaurarea 
republicii. Cât priveøte stânga, indiferent de nuanfle, ea nu putea refuza 
sprijinul ei unei miøcæri republicane.

A.P. Samson, Memoriile unui gazetar (1927–1937), Editura Cartea Româneascæ, 
Bucureøti, 1979, p. 20.

NOTE

1 Cezar Petrescu (1892–1961). Scriitor, traducætor øi publicist român. A desfæøurat o intensæ 
activitate publicisticæ, colaborând la o serie de gazete øi reviste ale timpului. A fost inifliatorul øi 
conducætorul revistei „Gândirea“ (1921). A lucrat în redacfliile ziarelor „Neamul Românesc“; 
„Curentul“; „Cuvântul“. A fost director al ziarului oficios „România“ (din 1928), cæruia i°a 
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anexat ulterior publicafliile: „România literaræ“; „România satelor“; „La Roumanie“. A avut o 
operæ bogatæ, ambiflionând sæ scrie o cronicæ româneascæ a secolului XX (cicluri diferite tematic 
apærute pânæ în 1946). Premiul naflional pentru literaturæ (1930). Membru titular al Academiei 
Române (2 iulie 1955).

2 Ion (Ionel) I.C. Brætianu.
3 Miron Cristea (Elie Cristea) (1868–1939). Cel dintâi Patriarh al României, om politic øi 

de stat român. Între 1887 øi 1890, a urmat cursurile Institutului Teologic Pedagogic (Andreean) 
din Sibiu. A studiat Filosofia øi Filologia la Universitatea din Budapesta (1892). Doctor în 
Filologie la Universitatea din Budapesta (1895). Învæflætor øi, apoi, director al Øcolii Confesionale 
din Oræøtie (1890–1891). Secretar (1895–1902) øi consilier (1902–1909) la Arhiepiscopia 
Sibiului. La 21 noiembrie 1909, a fost ales episcop al Caransebeøului (înscæunat la 11 aprilie 
1910). La 1 decembrie 1918, a participat la Adunarea Naflionalæ de la Alba Iulia. S°a numærat 
printre membrii delegafliei care a prezentat Regelui Ferdinand I, la Bucureøti, actul unirii 
Transilvaniei cu România. La 18 decembrie 1919, a fost ales Mitropolit Primat al României, iar 
la 4 februarie 1925, a fost ridicat la demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 
Investit øi înscæunat ca Patriarh la 1 noiembrie 1925. Membru al Regenflei în timpul primei 
domnii a lui Mihai I (1927–1930). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (10 februarie 1938–6 
martie 1939). Senator de drept. A desfæøurat o intensæ activitate publicisticæ øi øtiinflificæ. 
Membru de onoare al Academiei Române (7 iunie 1919).

4 Gheorghe Buzdugan.

Nicolae Samsonovici

„Neprefluite servicii în vremurile grele prin care am trecut øi 
prin care trecem“

Marele Stat Major
Cabinetului Øefului de Stat Major General

Domnule ministru,
Maiorul Teodorini, delegatul Marelui Stat Major la Geneva pentru 

lucrærile pregætitoare ale Conferinflei de dezarmare, mi°a transmis salutærile 
Domniei Voastre øi unele aprecieri asupra modestei mele activitæfli care 
mæ onoreazæ.

Prefluiesc îndeosebi asemenea aprecieri, când ele vin din partea 
ilustrului român cu care flara noastræ se mândreøte øi a cærui neprefluite 
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servicii în vremurile grele prin care am trecut øi prin care trecem, numai 
istoria nepærtinitoare le va pune în adeværata lor luminæ.

Væ mærturisesc cæ am regretat, øi ca mine a regretat imensa majori
tate a flærii, cæ cu toate silinflele Domniei Voastre nu a fost posibil sæ 
formafli guvernul, a cærui prestigiu în flaræ øi în afaræ ar fi fost considerabil 
mærit prin prezenfla Domniei Voastre în capul lui.

Mulflumindu°væ, domnule ministru, pentru delicata atenfliune ce 
afli avut de a væ gândi la mine, væ rog sæ primifli respectuoasele mele salutæri 
øi asigurarea devotamentului ce væ pæstrez, încæ de pe când ne fæceafli 
onoarea de a ne vizita la Bârlad în timpul ræzboiului.

(ss) General Samsonovici

[Bucureøti], 1.VI.[1]931

Pe plic: 
Son Excellence 
Mr Titulesco
Ministre Plénipotentiaire de Roumanie
Légation Royale de Roumanie 
Londres
S.W.VII
Cromwell Place 4
(Angleterre)

Scrisoare, [Bucureøti], 1 iunie 1931, general Nicolae Samsonovici, øeful Marelui 
Stat Major General, 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. 372, p. 1 080–1 081.
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Henric Sanielevici

Cazul Titulescu

 Øi de când mæ aflu la Paris, øi în timpul cælætoriei, am auzit francezi 
øi alfli stræini vorbind despre d. Titulescu cu mai mult respect øi cu mai 
multæ greutate decât se obiønuieøte în flaræ, unde totuøi i se recunosc meri
tele øi aptitudinile. La noi, capriciile omului øi intrigile care s°au flesut în 
jurul lui, îl coboaræ oarecum la nivelul politicianismului curent. În stræinæ
tate, publicul mare nu fline seama decât de activitatea diplomatului. Se 
relevæ, cu un respect liniøtit, dar masiv, cunoaøterea adâncæ a raporturilor 
internaflionale, vederea intuitivæ a viitorului, darul dlui Titulescu de a 
cerceta o problemæ pe toate feflele, de a extrage prin treptatæ eliminare 
liniile esenfliale, de a le combina pe acestea într°un tot artistic, izbitor ca 
un desen de afiø, concentrându°l øi înflorindu°l în formule lapidare øi 
strælucitoare care subjugæ minflile în mod definitiv. Prestigiul de care se 
bucuræ la Societatea Nafliunilor øi în opinia publicæ europeanæ, ar întrece 
cu mult însemnætatea României în concertul european.
 Øi atunci mæ întreb: cum a fost cu putinflæ ca în a noastræ Românie, 
nu excesiv de bogatæ în asemenea personalitæfli, un prim°ministru într°un 
moment de nervozitate, sæ fi trântit de podele vasul cel rar øi preflios?!… 
Când ar fi trebuit sæ ne bucuræm øi sæ ne felicitæm øi de aceastæ nouæ 
manifestare a norocului nostru proverbial…
 Bunul simfl este doar una din principalele calitæfli ale clasei noastre 
diriguitoare, care n°a cunoscut nici fanatismul orb, nici alte sentimente 
lipsite de mæsuræ…
 Vina înlæturærii dlui Titulescu o poartæ, cred, în parte chiar D°Sa; 
a devenit ceea ce neamflul reprobând, numeøte übermütig1: uitând fragili
tatea tuturor celor omeneøti, øi°a închipuit cæ nimeni øi nimic nu°l mai 
poate atinge, cæ poate sfida cu frivolitate cerul øi pæmântul…
 Vor fi intervenit øi considerafliuni politice øi diplomatice pe care 
noi, publicul mare, nu le cunoaøtem?…

H. Sanielevici

H. Sanielevici, Cazul Titulescu, în „Epoca“, 10 aprilie 1937; apud Nicolae 
Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), 
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partea I, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, 
Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacøu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
Bucureøti, 2007, doc. nr. 37, pp. 753–754.

NOTE

1 Obraznic. (germ.)

Emilia Sændulescu

„Îndræznesc sæ privesc ca un simbol figura dumneavoastræ“

Încep cu dorinfla øi dacæ se poate, cu rugæmintea, ca chiar Excelenfla 
Sa sæ citeascæ rândurile acestea øi nu vreun delegat al Domniei Sale.

Excelenflæ, 
Nu øtiu cum sæ°mi cer iertare pentru îndræzneala ce mi°am luat sæ 

væ scriu, însæ îmi permit sæ væ explic pentru ce am fæcut°o.
Am observat cæ fericirea øi nenorocirea dau multæ îndræznealæ, chiar 

celor obiønuifli sæ se flinæ modest la o parte. Rândurile acestea, pe care mæ 
învinovæflesc adânc de a nu le fi putut da distincfliunea øi frumuseflea ce ar 
necesita°o, fiind adresate dumneavoastræ, sunt scrise într°un moment de 
fericire, øi sper cæ le vefli ierta lipsurile, fiindcæ au cel puflin meritul de a fi 
adânc sincere.

Sunt studentæ, cu toate acestea n°am fæcut  nici politicæ studenfleascæ 
øi niciun alt fel de politicæ. Am crezut cæ femeile n°au ce cæuta în acest 
domeniu, unde au destule decepflii, chiar bærbaflii mult mai pregætifli 
pentru viaflæ. Tata însæ m°a inifliat în politica internaflionalæ øi în viafla 
aceasta intens fræmântatæ væ priveam øi væ urmæream noi amândoi. Când 
am aflat anul trecut cine a fost ales preøedinte al Ligii Nafliunilor, a fost o 
adeværatæ særbætoare pentru tofli de aci, dar øi pentru noi.

A trecut însæ un an, în care timp tata a pierdut serviciul, a trebuit 
sæ vândæ øi puflinul ce agonisisem pentru a putea træi, nu are deci [parte 
decât] de lipsuri multe øi dureroase.

Fericire adâncæ øi intensæ am simflit însæ acum, când chiar cele mai 
riguroase regulamente îøi declinæ autoritatea în fafla unui om distins, în 
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fafla unui bærbat prea modest pentru înalta autoritate de care dispune în 
lumea întreagæ.

Explicaflia aceasta prea lungæ øi plictisitoare am fæcut°o pentru a væ 
mulflumi din tot sufletul pentru fericirea ce mi°afli procurat, mie, dupæ un 
an de multæ tristefle øi chiar de suferinflæ, øi pentru aceeaøi fericire ce afli 
procurat flærii întregi.

Îndræznesc sæ privesc ca un simbol figura dumneavoastræ; ea mæ 
face sæ mæ conving cæ mai sunt în adevær oameni buni pe lume øi cæ, deøi 
foarte, foarte rar, se prefluieøte totuøi dupæ merit bunætatea øi cinstea 
perfectæ.

Permitefli°mi, væ rog, sæ væ adresez distinsa mea consideraflie øi o 
datæ cu aceasta mulflumirile cele mai vii pentru tot ce afli fæcut flærii, pe 
care o cinstifli servind°o.

Væ mulflumesc chiar pentru cei care pæcætuiesc atât de grav neînfle
legând deplin meritele dumneavoastræ. Îmi dafli voie sæ væ mulflumesc øi 
pentru fericirea ce mi°afli procurat øi mie personal? Am fæcut°o mai sus 
færæ sæ væ cer permisiunea.

Doresc Excelenflei Voastre ani mulfli de bucurie, de sænætate øi 
mulflumire deplinæ, spre fericirea tuturor.

Cu distinsæ stimæ øi cu tot devotamentul
(ss) Sændulescu Emilia

 Str. Gh. Radovici n.1, Ploieøti
15 septembrie [1]931
Ploieøti

Pe plic:
P. Son Excellence
N. Titulescu
Président de la Ligue des Nations
Genève
Suisse
Personal

Scrisoare, Ploieøti, 15 septembrie 1931, Emilia Sændulescu, studentæ, cætre Nicolae 
Titulescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, 
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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. 404, pp. 1 124–1 125.

Nicolae N. Sæveanu

„Vii mulflumiri pentru stræduinfla øi strælucirea cu care afli 
apærat interesele flærii noastre înaintea Ligii Nafliunilor“

În urma votului unanim al Adunærii Deputaflilor, în øedinfla de 
ieri preøedintele a trimis ministrului nostru de Externe urmætoarea 
telegramæ:

Domnului
N. Titulescu
ministrul Afacerilor Stræine al
României
Geneva

În numele Adunærii Deputaflilor, væ rog sæ primifli expresiunea 
simflæmintelor ei de admirafliune, vii mulflumiri pentru stræduinfla øi 
strælucirea cu care afli apærat interesele flærii noastre înaintea Ligii Nafliunilor, 
precum øi asigurarea cæ întreaga flaræ væ va urma pânæ la capæt, în acfliunea 
ce vefli desfæøura øi în viitor pentru asigurarea triumfului dreptei noastre 
cauze.

Preøedintele 
Adunærii Deputaflilor

N.N. Sæveanu

Camera Deputaflilor felicitæ pe d. N. Titulescu, în „Universul“, 12 martie 1928.
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Em. Schachman

„În curând, activitatea D°Voastre dominatoare va participa la 
crearea Europei“

Paris, 11 decembrie 1939

Scumpe domnule ministru,
Mæ græbesc sæ profit de plecarea lui Ræut, pentru a°l ruga sæ væ 

aducæ acest cuvânt. Scrisoarea mea de pe la sfârøitul lui octombrie sper cæ 
afli primit°o. Mult îmi pare ræu cæ nu°mi ræspundefli niciodatæ…

Vin sæ væ spun imediat cæ Paul Reynaud, întrebându°mæ, zilele 
trecute, „Ce face Titulescu? Evenimentele evolueazæ astfel, încât dacæ ar fi 
printre noi, din ce în ce mai mult în el am vedea pe reprezentantul cel mai 
sigur øi autentic al României…“ – în aceste cuvinte a rezumat gândul mai 
tuturor oamenilor politici pe care°i væd.

Ziariøti francezi øi englezi, de curând întorøi din România, n°au 
scris, dar au comunicat guvernelor lor cæ deja cabinetul Tætærescu e în 
echilibru instabil, iar Regele dezaxat øi zæpæcit… Afaræ de unul singur, ei 
n°au observat prezenfla unor oameni ca Micescu1, Gigurtu2, C. Anghelescu3 
ø.a. sous le pavillon Tætærescu qui couvre mal la marchandise4.

Unul din cei mai cunoscufli reporteri francezi, sosit de la Bucureøti, 
declaræ pretutindeni a fi aflat din sursæ siguræ cæ, luna trecutæ, Regele l°a 
pælmuit pe Gafencu5…

Nu øtiu dacæ mæ înøel, dar am impresia cæ Regele inspiræ la Paris øi 
la Londra – de câtva timp – tot mai puflinæ încredere, ceea ce ar fi motivat, 
de curând, demersuri severe la Bucureøti, printre care vizita lordului 
Lloyd… Dar acum nu mai e vorba de diplomaflie – sau de ømecherie –, 
cât de fizicæ.

Særmanii polonezi cehoslovaci, în guvernele lor øi în jurul acestora, 
se agitæ într°o cumplitæ dezordine. Miniøtrii poloni de la Angers atât s°au 
certat, încât l°au chemat în ajutor pe Paderewski6. Contele Szembek7 – 
fostul subsecretar de stat al lui Beck8 – îmi spunea acu câtva timp: „Dacæ 
Titulescu øi Beck nu se urau, ce fecundæ ar fi putut sæ fie colaborarea lor! 
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Øi câte nenorociri ar fi fost evitate…“ Se pare cæ, în România, Beck, pentru 
a°øi uita necazul, dæ lecflii unor copii polonezi. Fostul prim°ministru 
Hodža9 mi°a vorbit cu înflelepciune, arætându°mi cæ cele mai mari greutæfli, 
acu le vin de la ei înøiøi, compatrioflii lor – care°øi încearcæ guvernul 
provizoriu. A adæugat: „Nouæ ne°a lipsit Titulescu. Noi am fi reuøit mai 
bine cu el øi el mai bine cu noi! Sper cæ°l vom regæsi la viitoarea Conferinflæ 
a Pæcii…“

Polonezi øi cehi – trecufli prin România – declaræ cæ, bine primifli 
de populaflie, sunt impresionafli de slugærnicia cu care autoritæflile româneøti 
stau la ordinele Gestapoului, care le supravegheazæ de aproape.

Daladier nu pare deloc dispus a contribui la întærirea situafliei lui 
Beneš10, pe care°l consideræ ca pe un mare vinovat.

Deputatul iugoslav Soikitsch, directorul ziarului „Pravda“, zilele 
trecute la Paris, mi°a spus cæ, dupæ o sæptæmânæ, petrecutæ de curând la 
Bucureøti, fusese atât de impresionatæ de necesitatea revenirii D°Voastre 
la conducerea afacerilor europene, încât a spus°o prinflului Paul, adæugând 
cæ unii îi reproøeazæ Regentului de a væ fi fost ostil. Regentul a ræspuns cu 
insistenflæ cæ nu v°a fost ostil niciodatæ, dar cæ, într°adevær, Stojadinoviç11 
– din gelozie, din interes – a intrigat mult contra D°Voastre.

De trei zile, Jevtiç12 e la Paris. Îl voi vedea mâine. Cred væ va merge 
øi la preøedintele Republicii. Vizita sa pare a avea o realæ importanflæ. Se 
va duce, probabil, øi la Londra.

Zvonul cæ v°afli fi oferit Regelui (astfel precum o anunflase „Paris 
Soir“) – în urma telegramei ce afli trimis°o lui Antoniade13 – je vite fait 
d’abattre ce canard14. Dar am arætat cæ, poate mai mult ca oricând, fiara 
Româneascæ væ cere, cæ Regele o øtie, precum mai øtie bine cæ n°afli fost, 
cæ nu suntefli nicidecum adversarul sæu. S°a stins repede zvonul, cu toate 
cæ anumifli români încercau sæ°l dezvolte cu amænunte. Ei pretind cæ afli fi 
telefonat lui Gurænescu, cerându°i un secretar sau dactilograf de încredere, 
ca sæ°i dictafli un raport secret cætre Rege în chestia Basarabiei, dar cæ 
Gurænescu15, încurcat, v°ar fi ræspuns cæ n°avea pe nimeni. D°Voastræ, 
totuøi, afli fi trimis un asemenea raport Regelui, care nu v°ar fi ræspuns.

Zilele trecute, ducesa de Clermont°Tonnerre – scriitoare – m°a între
bat dacæ, într°adevær, Væcærescu v°ar fi „repudiat“, din cauza „inadmi sibilei 
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D°Voastre sovietofilii“. I°am arætat øi ce era politica D°Voastre faflæ de 
Rusia øi motivele atitudinii d°rei Væcærescu. Mi°a ræspuns: „Cela ne 
m’étonne pas de la part d’Hélène. Promettez que vous me ferez rencontrer 
votre grand diplomate!“16

Scumpe domnule ministru, mult mi°e dor de D°Voastræ! Sunt 
sigur cæ, în curând, activitatea D°Voastre dominatoare va participa la 
crearea Europei de mâine. Câteva din liniile ei de forflæ, de mult le°afli 
desluøit øi întærit…

Când væ voi revedea? Øi nu°mi scriefli mæcar un cuvânt…
Spunefli, væ rog, doamnei Titulescu, cu cele mai bune amintiri ale 

sofliei mele, omagiul afecfliunii øi respectului meu. Pictorul Domergue, în 
treacæt prin Paris, iar mi°a vorbit de farmecul dumneaei: „Vous com prenez, 
elle m’apparut chaque fois que je la vis différente en sa beauté, car, monsieur, 
je suis peintre!… “17

Øi læsafli°mæ, scumpe domnule ministru, sæ væ îmbræfliøez din tot 
sufletul meu fericit de a væ iubi.

(ss) Em. Schachman

Scrisoare, Paris, 11 decembrie 1939, Em. Schachman cætre Nicolae Titulescu − 
AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

NOTE

1 Istrate Micescu.
2 Ion Gigurtu.
3 Constantin Angelescu.
4 Sub steagul lui Tætærescu care le acoperæ cu greu protecflia. (fr.)
5 Grigore Gafencu.
6 Ignacy Jan Paderewski.
7 Jan Szembek. 
8 Joseph Beck.
9 Milan Hodža.
10 Edvard Beneš.
11 Milan Stojadinoviç.
12 Bogoljub Jevtiç.
13 Constantin Antoniade.
14 Mæ græbesc sæ pun capæt unei øtiri mincinoase. (fr.)
15 Alexandru Gurænescu.
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16 Aceasta nu mæ miræ din partea Elenei. Promitefli°mi cæ mæ vefli ajuta sæ întâlnesc pe marele 
dumneavoastræ diplomat. (fr.)

17 Înflelegefli, în frumuseflea sa, ea mi°a apærut de fiecare datæ altfel, cæci, domnule, eu sunt 
pictor! (fr.)

Maurice Schumann

„Îndepærtarea lui a fost resimflitæ ca o nenorocire“

Eram un foarte tânær ziarist, când Nicolae Titulescu a fost mai 
întâi ales, apoi reales la preøedinflia Adunærii Generale a Societæflii Nafliu
nilor. N°am uitat discursurile pe care el le°a pronunflat în cele douæ cir
cumstanfle. Franceza sa nu era numai ireproøabilæ, era exemplaræ. În 1935 
am avut privilegiul de a fi primit de cætre el în momentul în care el apæra 
cu o perfectæ clarviziune øi o zadarnicæ perseverenflæ cauza securitæflii 
colective. El înflelesese cæ, pentru a descuraja agresiunea, primul moment 
era cel mai bun, øi cæ Adolf Hitler va fi, în definitiv, adeværatul beneficiar 
al unei victorii a lui Mussolini. Îndepærtarea lui a fost resimflitæ ca o 
nenorocire prevestitoare printre multe altele. Am avut atunci ocazia de a 
spune sofliei sale, prin intermediul amicului meu Constantinescu1, 
diplomat în post la Londra: „Într°o zi îndepærtatæ, el va avea ultimul 
cuvânt“.

Aceastæ zi a venit în sfârøit.

Scrisoare (fr.), Paris, 20 iulie 1997, Maurice Schumann cætre Ion Grecescu, la 
Bucureøti; apud Ion Grecescu, Vasile Popa, Gândirea juridico°diplomaticæ a lui 
Nicolae Titulescu, Concernul Presa, Chiøinæu, 1997, hors texte.

NOTE

1 Grigore Gr. Constantinescu.
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Iuliu Scriban

„Putem spune cæ suntem flara lui Nicolae Iorga øi a lui Titulescu 
øi ajunge. Lumea va preflui cæ i°am dat doi bærbafli cu care ne 
putem ferici cæ°i avem“

A fost o dovadæ despre ce înseamnæ un Nicolae Titulescu în mijlo
cul unui continent întreg. În adevær, freamætul a cuprins nu numai flara 
noastræ, ci însæøi Europa s°a miøcat øi s°a tulburat împreunæ cu noi. În 
felurite flæri se aøteptau cu neliniøte øi cu spaimæ veøtile care soseau de la 
St.°Moritz. Telegrame de la cele mai însemnate obraze europene curgeau 
spre cæpætâiul de suferinflæ al bolnavului.

Afli mai væzut voi vreodatæ ca suferinfla unui bolnav sæ scoale un 
întreg continent? Nici chiar pentru regi øi împærafli nu tresaltæ inimile din 
atâtea flæri, ci îngrijorarea se mærgineøte la inimile supuøilor lor.

O!, câtæ cinste s°a reværsat asupra flærii noastre prin Nicolae 
Titulescu! Deøi nu suntem între marile flæri ale Europei, […] am avut 
slujitor de temei înaintea Europei, pe Nicolae Titulescu, care, prin vred
nicia øi mæiestriile lui, a împlinit lipsurile noastre între marile flæri ale 
lumii. […]

Este oare puflin lucru ca un fiu al flærii sæ se ridice la atâta prefluire 
în sânul Europei?

Când este vorba sæ ne înfæfliøæm în fafla continentului nostru øi sæ 
spunem cine suntem noi, îndeosebi cu douæ nume ne putem læuda. Putem 
spune cæ suntem flara lui Nicolae Iorga øi a lui Titulescu øi ajunge. Lumea 
va preflui cæ i°am dat doi bærbafli cu care ne putem ferici cæ°i avem.

„Epoca“, 26 septembrie 1936.
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Jan Šeba

„Succesul desævârøit al stræduinflelor depuse prin reluarea ra
porturilor normale øi amicale cu Rusia Sovieticæ“

Pentru a ne da seama de valoarea realæ a evenimentului diplomatic 
desævârøit de eminentul diplomat român, d. N. Titulescu, øi de distinsul 
øef al politicii externe a Rusiei Sovietice, trebuie sæ ne reamintim toate 
eforturile care au fost fæcute pânæ acum, în decursul anilor, de diferitele 
guverne române, pentru a se ajunge la un acord cu Rusia Sovieticæ, pe 
baza recunoaøterii internaflionale a stærii de fapt rezultatæ în urma deciziunii 
liber exprimatæ de Sfatul fiærii basarabean.

Sunt 14 ani de când primul°ministru român, d. Vaida°Voevod, în 
1920 a angajat primele tratative la Copenhaga. Din partea Rusiei Sovietice 
era tot d. Litvinov, pe atunci însærcinatul cu afaceri al Rusiei în capitala 
Danemarcei. Tratativele acestea n°au dus la niciun rezultat. Puflin mai 
târziu însæ, dupæ cæderea guvernului dlui Vaida, diplomaflia românæ a 
reuøit sæ câøtige pentru cauza ei justæ pe aliaflii ei øi a semnat faimosul 
Protocol de la Paris (1920), care reprezenta marea hartæ a drepturilor 
internaflionale ale României asupra frontierelor ei.

Un an mai târziu, guvernul dlui mareøal Averescu intræ din nou în 
contact cu Sovietele. Ministrul român, d. Filality1, începe tratativele la 
Varøovia, cu ministrul sovietic d. Karahan2. Øi aceste încercæri au eøuat. 
Acelaøi rezultat negativ l°au avut, un an mai târziu, discufliunile urmate 
în timpul faimoasei Conferinfle de la Genova, între plenipotenfliarul 
României, d. Diamandy, øi delegaflii sovietici, dnii Vorovski3 øi Racovski4. 
În anul urmætor, regretatul Duca, pe atunci ministru de Externe, sondeazæ 
prin oameni de încredere pe d. Cicerin, care se gæsea la Conferinfla de la 
Lausanne, tot færæ a obfline un succes.

Între timp, Cehoslovacia a intrat în relafliuni de fapt cu Rusia 
Sovieticæ, prin încheierea unei convenfliuni comerciale. În 1924, în cursul 
lunii martie, Duca, urmærindu°øi ideea unei apropieri cu Rusia Sovieticæ, 
acceptæ sæ înceapæ negocieri la Viena. Rezultatele acestor negocieri n°au 
fost la înælflimea speranflelor øi a eforturilor fæcute. Totuøi, la aceastæ datæ 
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s°a reuøit sæ se încheie prima convenfliune cu Sovietele, alcætuindu°se 
comisiunile mixte pentru lichidarea conflictelor locale de frontieræ.

Tot în 1924, moare Lenin. Atunci s°au publicat o serie de articole 
biografice asupra øefului guvernului sovietic. În mai toate aceste biografii 
se spunea cæ Lenin øi°a manifestat totdeauna pærerea cæ Rusia Sovieticæ 
trebuie sæ recunoascæ drepturile României asupra Basarabiei. Scriitorul 
englez Veale, care a publicat o documentatæ biografie a lui Lenin, citeazæ 
aceastæ pærere a dispærutului bærbat politic rus.

Dupæ moartea lui Lenin, Sovietele au pus la cale acea faimoasæ 
republicæ moldoveneascæ.

În 1925, se întruneøte la Soroca prima sesiune a comisiunii mixte 
româno°sovietice, cu care ocaziune se obflin rezultate pozitive. Pânæ în 
1926, n°au mai urmat niciun fel de negocieri. Între timp, prestigiul 
internaflional al Rusiei Sovietice creøte. Marile Puteri, Franfla, Anglia, 
Japonia, Italia, recunosc de jure Rusia Sovieticæ øi încheie cu aceastæ flaræ 
acorduri comerciale.

O schimbare profundæ se petrece în politica externæ a Rusiei. 
Cicerin se retrage øi îi urmeazæ d. Litvinov.

În 1926, d. Beneš, ministrul de Externe al Cehoslovaciei, propune 
la conferinfla Micii Înflelegeri, la Timiøoara, recunoaøterea de jure a Sovie
telor. La finele aceluiaøi an, Duca se declaræ favorabil încheierii unui pact 
de neagresiune cu Sovietele. Mai târziu, în februarie 1929, România 
semneazæ la Varøovia faimosul pact Litvinov, adicæ aplicafliunea Pactului 
Briand°Kellogg øi la frontierele orientale.

Dupæ Restauraflie, odatæ cu suirea pe tron a M. S. Regelui Carol al 
II°lea, o nouæ activitate în politica externæ începe. În cercurile diplomatice, 
Suveranul e considerat ca simpatizând pentru o înflelegere cu Rusia 
Sovieticæ. În 1931, România trateazæ la Riga færæ rezultat, iar în 1932, în 
ianuarie, Polonia semneazæ cu Rusia Sovieticæ un pact de neagresiune. 
Atunci o putere stræinæ se oferæ sæ facæ oficiu de intermediar între România 
øi Rusia, dar d. Litvinov declaræ cæ preferæ contactul direct cu delegaflii 
români. Urmeazæ atunci întrevederea între d. Cædere øi d. Litvinov, în 
drumul dintre Bialistok øi Varøovia. Se cunosc aceste negocieri øi motivele 
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pentru care au eøuat. Rusia Sovieticæ pretindea sæ se introducæ formula 
„diferendelor existente“, formulæ inacceptabilæ pentru România.

Atunci d. Titulescu ia conducerea politicii externe. D°Sa face un 
strælucit expozeu în Parlament, arætând pentru ce este inacceptabilæ 
formula sovieticæ. Dar, de atunci, d. Titulescu a lucrat færæ preget.

În acelaøi timp, Mica Înflelegere, care, prin protocolul de statut de 
la 16 februarie 1933, devenise o entitate superioaræ, susfline fæfliø øi cælduros 
punctul de vedere românesc. Modul de a vedea al dlui Titulescu triumfæ 
în timpul conferinflei de la Londra, unde, la 3 iulie 1933, s°a semnat 
pactul prin care se stabileøte definiflia agresorului.

În acest document de o importanflæ diplomaticæ de primul ordin, 
d. Titulescu pune în vedere strælucitele sale însuøiri de om de stat øi jurist 
desævârøit, apærând cu succes interesele României. D°Sa se înflelege amical 
cu d. Litvinov pentru o întrevedere favorabilæ a intereselor româneøti. Au 
mai urmat apoi diferite întrevederi între dnii Titulescu, Beneš, Jeftiç øi 
Litvinov øi, în fine, ziua de 9 iunie 1934 aduce succesul desævârøit al 
stræduinflelor depuse prin reluarea raporturilor normale øi amicale cu 
Rusia Sovieticæ.

Dacæ v°am fæcut aceastæ expunere, a fost ca sæ væ dafli seama câte 
dificultæfli a trebuit sæ fie învinse pânæ ce sæ se ajungæ la un rezultat pozitiv 
øi satisfæcætor.

Nu se poate prevede imediat importanfla øi repercusiunea acordului 
de la Geneva. Dar cum cunosc întrucâtva Rusia, deoarece am fost acolo 
într°o cælætorie de studii înainte de a veni în Bucureøti, pot sæ prevæd ca o 
primæ consecinflæ a reluærii raporturilor între România øi Rusia, o dezvoltare 
economicæ a Basarabiei. Prevæd cæ, cu timpul, se va dezvolta în Basarabia 
un comerfl foarte viu. Øi nu°mi este teamæ cæ viitorul mæ va dezminfli. Mai 
cred cæ porturile dunærene Bræila, Galafli, Sulina øi portul rusesc Odessa 
vor avea de câøtigat de pe urma raporturilor dintre cele douæ flæri. Aceste 
porturi, care în ultimul timp au lâncezit, vor reînflori graflie traficului ce 
se va face între ele øi porturile ruseøti. Am convingerea cæ o mare parte din 
exportul cehoslovac în Rusia va trece de aci înainte pe calea Dunærii.

În rezumat, noi suntem fericifli cæ aliata noastræ, România Mare, 
a devenit mai puternicæ ca oricând.
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Prin reluarea raporturilor cu Rusia Sovieticæ øi ultimul punct 
nevralgic la frontiera occidentalæ a Rusiei a fost înlæturat.

Cât priveøte reluarea raporturilor dintre Cehoslovacia øi Rusia, pot 
spune cæ, de fapt, noi nu avem decât de încheiat cu o frazæ pe care am 
început s°o scriem acum 12 ani la Conferinfla de la Genova. Am participat 
la acea conferinflæ ca secretar al delegafliei cehoslovace. fiara mea era de 
mult gata sæ recunoascæ Rusia Sovieticæ. Ea însæ n°a voit s°o facæ, înflelegând 
sæ ræmânæ solidaræ cu aliatele ei din Mica Înflelegere øi s°o facæ odatæ cu 
ele. fiara mea a flinut sæ fie solidaræ mai ales cu aliata ei cea mai direct 
interesatæ, România. De aceea, faflæ de Rusia, politica Micii Înflelegeri era 
condusæ de øeful politicii externe a României, ca reprezentând partea cea 
mai interesatæ. Este de la sine înfleles cæ interesele cehoslovace, în special 
cele economice, vor beneficia øi ele de reluarea raporturilor cu Rusia 
Sovieticæ. În ce mæ priveøte, voi lucra din toate puterile pentru ca în 
vederea acestui scop, al dezvoltærii economice, bætrâna Dunære sæ°øi reca
pete splendoarea de odinioaræ, aceastæ Dunære ale cærei guri sunt în 
stæpânire româneascæ. Øi nu mæ îndoiesc cæ stræduinflele Rusiei Sovietice 
în domeniul economic ne vor asigura debuøeuri importante.

Jan Šeba, Despre succesul dlui N. Titulescu, în Paul Rædulescu, I. Adamescu, 
Modest omagiu marelui român, omul pæcii, Nicolae Titulescu, Tiparul Românesc, 
[Bucureøti, 1934], pp. 22–25.

NOTE

1 Gheorghe Filality (1864–1941). Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din 
Paris. A intrat în Ministerul Afacerilor Stræine în 1888. Ataøat de legaflie (1888); secretar de 
legaflie cls. II (1890); cls.I (1896); consilier de legaflie (1903). Ministru plenipotenfliar cls. II 
(1909); cls. I (1924). A avut misiuni diplomatice în câteva flæri: Serbia, Rusia, Turcia, Germania, 
Olanda, Belgia, Italia. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Belgrad 
(1909–1919); la Constantinopol (1924–1929). Prin Înalt Decret, la 15 noiembrie 1928, a fost 
numit membru al Consiliului superior diplomatic al României. La 15 noiembrie 1929, prin 
hotærâre ministerialæ, a fost numit secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine øi autorizat 
sæ semneze „pentru ministru“. Prin Înalt Decret, din 28 decembrie 1929, a fost pensionat 
începând cu 1 ianuarie 1930, dupæ 41 de ani de carieræ diplomaticæ. A mai funcflionat ca secre
tar general al M.A.S. pânæ la 10 mai 1933. La 8 mai 1933, prin Înalt Decret i se recunoaøte  – 
potrivit Legii de organizare a M.A.S. – titlul administrativ de subsecretar de stat. Dupæ 10 mai 
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1933, a avut însærcinarea de a inspecta periodic legafliile øi consulatele române, prezentând 
rapoarte de activitate.

2 Lev Mihailovici Karahan (Karahanian) (1889–1937). Om politic øi de stat, diplomat 
sovietic. Membru øi secretar al delegafliei sovietice la tratativele cu Germania de la Brest°Litovsk 
(noiembrie 1917–martie 1918). Adjunct al comisarului poporului pentru Afacerile Externe ale 
RSFSR (1918–1921). Reprezentant plenipotenfliar al RSFSR în Polonia (1921–1922); în China 
(1923–1927); Turcia (1934–1937). Adjunct al comisarului poporului pentru Afacerile Externe 
al URSS (1925–1927;1927–1934). A condus delegaflii guvernamentale ale URSS în Mongolia, 
Iran, Turcia, care au purtat tratative ce au condus la înflelegeri bilaterale. Executat în procesul 
stalinist de epurare.

3 Vaclav Vaclavoviç Vorovski (1871–1923). Om politic, diplomat øi publicist sovietic. A 
îndeplinit misiuni diplomatice (reprezentant) în Suedia, Norvegia, Danemarca. A avut un rol 
important în negocierile comerciale cu Suedia; cu Germania (pe problema încheierii unui tratat 
de pace bilateral); cu Finlanda; cu Italia (negocieri economice). Reprezentant al RSFSR în Italia 
(1921–1923). Secretar general al delegafliei sovietice la Conferinfla de la Genova (1922). 
Membru al delegafliei sovietice la Conferinfla de la Lausanne (1922–1923).

4 Cristian Racovski (1873–1941). Om politic øi de stat, publicist øi diplomat. Studii în 
medicinæ la Nancy øi Montpellier. Doctor în medicinæ. Activitatea revoluflionaræ îl implicæ 
într°un proces de ræsunet, fiind obligat sæ pæræseascæ Rusia. Se refugiazæ în Elveflia, unde devine 
pentru scurt timp secretarul lui Plehanov. Îøi continuæ activitatea revoluflionaræ în Bulgaria. 
Naturalizat român. Ofifler în armata românæ. Expulzat în 1907, ca urmare a marilor ræscoale 
flæræneøti. Îøi redobîndeøte drepturile civile abia în 1912. Membru al Partidului Social°Democrat 
din România (membru al Comitetului Executiv, dupæ reorganizarea Partidului în 1910). Arestat 
øi închis în timpul Primului Ræzboi Mondial (1914–1917). În 1917 se refugiazæ în Rusia, unde 
obfline responsabilitæfli importante pe linie de partid øi de stat øi în cîmpul diplomatic. Preøedinte 
al Guvernului Ucrainei. Reprezintæ URSS la Conferinfla de la Genova (1922). În 1924 este 
numit însærcinat cu afaceri la Londra, iar în 1926 ambasador la Paris. Reîntors la Moscova este 
implicat într°un pretins complot øi condamnat în 1938, dupæ unul din celebrele procese 
boløevice în care cei vizafli se acuzau ei înøiøi de crime pe care le°ar fi comis øi care le erau 
imputate de autoritæfli. A avut o atitudine ostilæ faflæ de România. Dacæ la început a susflinut 
apartenenfla Basarabiei la România, a sfîrøit prin a combate categoric øi virulent drepturile 
României, lansîndu°se într°o polemicæ de ecou internaflional cu Nicolae Titulescu, trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra.
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Jan Šeba

„Animatorul øi pæzitorul neobosit al acestui foc sacru al 
omenirii“

Pornind de la afirmaflia omului de stat britanic Lloyd George în 
Camera Comunelor, care a spus despre ministrul de Externe al României 
cæ este „soldatul pæcii“, Jan Šeba afirma:

Evenimentele trecute øi recente dovedesc cæ acest atribut este 
justificat în cel mai înalt grad.

Doamnelor øi domnilor, øtifli cu toflii cæ pacea nu e un lucru stabil, 
invariabil øi durabil. Nu se poate spune cæ, încheind pacea, o vom avea 
pentru totdeauna. Îngæduifli°mi sæ compar pacea cu un foc care trebuie sæ 
fie totdeauna ocrotit împotriva vântului øi vijeliilor øi care trebuie sæ fie 
întreflinut cu bune combustibile. Øi dlui Titulescu trebuieøte, incontestabil, 
atribuitæ calitatea de soldat specializat în apærarea pæcii, animatorul øi 
pæzitorul neobosit al acestui foc sacru al omenirii.

Scumpii mei colegi, suntefli adeseori martori cæ totdeauna când 
E.S. d. Titulescu îøi îndeplineøte funcfliunea de apærætor al pæcii la Geneva, 
e chemat sæ se reîntoarcæ repede în flaræ, cu motivarea cæ e nevoie de el 
aici. Øi când øederea Domniei Sale în România se prelungeøte, se aud de 
la Geneva glasuri cæ øi acolo e nevoie de el ca de avocatul sau mai degrabæ 
de apærætorul pæcii.

E drept astæzi, când în jurul acestui foc sacru suflæ un vânt foarte 
violent, ca sæ fie nevoie la Geneva de formulele al cæror autor pretutindeni 
prefluit este d. Titulescu.

Suntem în ajunul plecærii acestui eminent purtætor de cuvânt al 
Micii Înflelegeri øi al Înflelegerii Balcanice, amic sincer al Franflei øi al 
Uniunii Sovietice, øi sunt sigur cæ vorbesc în numele tuturor colegilor 
mei, aici de faflæ, atunci când urez E.S. dlui Titulescu cælætorie bunæ øi cele 
mai fericite rezultate în acfliunea°i pacificatoare.

Jan Šeba, Toast rostit de…, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
Cehoslovaciei la Bucureøti, la dejunul oferit în onoarea lui Nicolae Titulescu la 
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Legaflia Cehoslovaciei, Bucureøti, 11 decembrie 1935, în „Universul“, 13 de
cembrie 1935.

Stylianos Seferiadis

„Apostol al unei pæci juste“

21 octombrie 1933
Monseniore,
Domnule Preøedinte al Consiliului,
Domnilor miniøtri,
Doamnelor, domnilor,
Din timp în timp, la intervale inegal distanflate, Universitatea din 

Atena, deschizându°øi Cartea de aur, invitæ pe Rectorul sæu sæ înscrie 
numele persoanelor care onoreazæ Øtiinfla øi Umanitatea.

Excelenflæ,
Rectorul Universitæflii este în aceastæ zi deosebit de sensibil la feri

cirea care°i incumbæ de a îndeplini aceastæ misiune.
De mult timp, de la începutul studiilor dumneavoastræ juridice 

pânæ în aceastæ zi, am putut urmæri toate etapele splendidei dumneavoastre 
cariere.

Încæ de când erafli tânær, am întâlnit numele dumneavoastræ în 
palmaresul Facultæflii de Drept a Universitæflii din Paris, printre laureaflii 
concursurilor de licenflæ. Puflin mai târziu, în 1904, dumneavoastræ susfli
neafli în mod strælucit teza dumneavoastræ de doctorat, titlul de doctor, 
încoronând frumoasele dumneavoastræ studii, fiindu°væ conferit cu elogii.

Reîntors în flaræ, deveneafli la rândul dumneavoastræ Maestru. 
Universitatea din Iaøi øi, aproape imediat dupæ aceea, Universitatea din 
Bucureøti, apreciind rarele dumneavoastræ calitæfli de muncitor neobosit øi 
de jurist profund, clar øi precis, væ ofereau catedra de drept civil.

În doar câfliva ani, dumneavoastræ afli øtiut s°o ilustrafli. M°am 
întâlnit cu elevi de°ai dumneavoastræ; tofli pæstreazæ încæ amintirea 
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Maestru lui incomparabil, cu darul magistral al vorbirii, care în scurt timp 
avea sæ captiveze auditorii universale.

Dar energia dumneavoastræ nu putea sæ se limiteze la aceste 
triumfuri. Admiratorii dumneavoastræ au avut fericitul talent de a le 
presimfli. Într°adevær, oameni ca dumneavoastræ, ale cæror calitæfli sparg 
cercul serviciilor reclamate de propriile lor flæri, trebuie sæ se devoteze 
prosperitæflii øi civilizafliei universale.

Astfel, dupæ ce afli oferit munca øi inteligenfla dumneavoastræ ca 
deputat, senator øi ministru compatrioflilor dumneavoastræ, dupæ ce afli 
participat la Conferinfla de Pace øi v°afli pus semnætura pe Tratatul de la 
Trianon, dupæ ce afli reprezentat flara dumneavoastræ ca ministru la Londra, 
afli fost chemat la „înflelegerea internaflionalæ“ pentru ca ea sæ triumfe 
deasupra relelor care o pândesc din umbræ.

Ora era propice. Dificultæflile internaflionale se acumulau, într°ade
vær, aproape în toatæ lumea.

În aceste condiflii, la 11 septembrie 1930, cea de°a XI°a Adunare a 
Societæflii Nafliunilor væ ridica în unanimitate, deosebitæ onoare, la înalta 
demnitate de preøedinte. Mai mult încæ, un an mai târziu, la 8 septembrie 
1931, cea de a XII°a Adunare, sacrificând în favoarea dumneavoastræ øi 
pentru prima oaræ tradiflia neeligibilitæflii preøedintelui, væ reînnoia 
mandatul din 1930.

Îmi amintesc alocufliunile dumneavoastræ.
Unele devize conflinute în acestea vor trebui sæ fie gravate pe 

frontispiciul operei Societæflii de la Geneva. Dumneavoastræ cereafli tutu
ror: înflelegere, voinflæ øi generozitate. Øi mai spuneafli încæ: în opera de 
fæurire a pæcii în lume trebuie evitate douæ dintre primejdiile pe care le 
întâlneøte elanul creator: mulflumirea øi descurajarea. Astfel fiind, eminen
tele dumneavoastræ calitæfli care væ disting, le cereafli øi colaboratorilor 
dumneavoastræ.

În acelaøi an, Institutul de Drept Internaflional, în sesiunea sa de la 
Cambridge, încorona opera dumneavoastræ øtiinflificæ de internaflionalist, 
alegându°væ printre cei treisprezece candidafli. Numeroasele dumneavoastræ 
publicaflii juridice øi conferinflele dumneavoastræ, la Paris, Londra, Berlin, 
væ impuneau într°adevær, în mod firesc, atenfliei sale.
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Dar, încæ din 1931, în cursul celei de a XII°a Adunæri a Societæflii 
Nafliunilor, aøezându°væ în fotoliul prezidenflial, dumneavoastræ constatafli 
cæ ne parveneau øtiri care apreciau cæ „flacæra încrederii abia pâlpâie, 
gata°gata sæ se stingæ“.

De aceea, pentru a fi la înælflimea datoriei, dumneavoastræ cereafli 
Adunærii „acfliuni concrete, vizibile øi rapide“, pentru a dovedi popoarelor 
cæ dacæ focul Genevei nu este „încæ destul de puternic ca sæ încælzeascæ 
lumea, el este totuøi destul de puternic pentru a o lumina øi a o cælæuzi“.

Fæcând aceasta, afli urmat de°a dreptul deviza pe care dumneavoastræ 
o invocafli în 1930: niciodatæ descurajafli. Øi o aplicafli øi astæzi, Excelenflæ 
øi scumpul meu coleg, când, pentru a apropia pe membrii familiei univer
sale a Statelor øi a contribui astfel la liniøtea Umanitæflii, apostol al unei 
pæci juste, pæræsind Londra, Parisul øi Lacul Leman, afli traversat Polonia 
øi Balcanii øi trecând prin Turcia sosifli la picioarele Acropolei, unde Platon 
ne°a învæflat cæ fericirea færæ înflelegere øi pace nu poate sæ existe în lume.

Universitatea din Atena nu putea sæ nu aprecieze cu mândrie stræ
lucitele dumneavoastræ merite; de aceea, în numele sæu, la aceastæ solemnæ 
reuniune, Facultatea de Drept væ proclamæ doctor honoris causa al Uni
versitæflii noastre.

Colegul meu, domnul Maridakis, decanul Facultæflii de Drept, va 
da citire Decretului de conferire a titlului.

Stylianos Seferiadis, Discurs rostit cu prilejul decernærii titlului de doctor honoris 
causa lui Nicolae Titulescu de cætre Universitatea din Atena, 21 octombrie 1933.

Emil Serghie

„Prezenfla lui N. Titulescu la Ministerul de Externe era o chezæøie 
siguræ, suficientæ, pentru menflinerea flærii în blocul democrafliilor 
occidentale“

În toamna anului 1936, guvernarea Tætærescu mergea spre sfârøit. 
În tot cursul verii se dusese tratative cu ex°regele Carol II pentru ca criza 
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politicæ, sorocitæ pentru toamnæ, sæ se rezolve în mod normal: prin 
chemarea la guvern a Partidului Naflional fiærænesc.

Ca preambul, în vederea reaøezærii politicii statului român pe plan 
extern în cadrul firesc al unor relaflii mai strânse sincere cu Rusia Sovieticæ 
øi cu cercurile franceze socialiste øi radical°socialiste, deci fæfliø împotriva 
Axei Roma–Berlin, s°a hotærât plecarea în Franfla a trei membri ai 
Partidului Naflional fiærænesc, dnii dr. Lupu, Virgil Madgearu øi Ion 
Hudiflæ, membri în Comisia de politicæ externæ a Camerei.

Voiajul în Franfla avea menirea sæ punæ în curent cercurile con
ducætoare, lumea gazetæreascæ øi cancelariile europene în genere, asupra 
stærilor de fapt din România pe cale de a se îndruma simflitor spre o politicæ 
de apropiere, deocamdatæ, de colaborare ulterior cu Roma øi Berlinul.

Ajunøi la Paris, fruntaøii naflional°flæræniøti au luat contact cu cele 
mai distinse personalitæfli ale guvernului Blum, cu gazetarii øi cercurile din 
jurul Ministerului de Externe francez, cu „amicii României“ de sub 
preøedinflia lui Louis Marin etc.

Franfla absentæ

Plenipotenfliarii Partidului Naflional fiærænesc au anunflat, acolo 
unde gæseau ascultare øi credit, cæ Franfla este absentæ la Bucureøti, în timp 
ce germanii desfæøoaræ o formidabilæ propagandæ. Au arætat cæ ex°regele 
Carol vedea cu ochi buni ofensiva organizafliilor de extremæ dreapta pentru 
a capta spiritul public, inclusiv Coroana, spre o politicæ care contrazicea 
flagrant tradiflia alianflelor fireøti ale României. Cercurile franceze au fost 
puse la curent cæ, sub impulsul corupfliei germane, pornitæ în marø forflat, 
øi la sugestiile unor factori din jurul ex°regelui Carol, se trecuse la o acfliune 
de strângere a rândurilor øi solidarizare a elementelor politice de dreapta. 
Se produsese în aceastæ privinflæ dislocarea lui Vaida°Voevod din Partidul 
Naflional fiærænesc, fuziunea Goga–Cuza, o intensificare a propagandei 
legionare sub oblæduirea intrigilor de Curte patronate øi servite slugarnic 
de Ion Inculefl. Se învedera astfel diplomafliei øi oamenilor politici francezi 
cæ Regele Carol II nutreøte næzuinfla de a schimba total politica externæ. 
În timpul acestei supralicitaflii de orientare spre Germania, factorii de 
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ræspundere ai Franflei pierdeau din vedere Bucureøtiul în preocupærile lor 
de a contrabalansa ofensiva nazistæ. Explicafliile fruntaøilor români aveau 
amploarea unui îngrijorætor semnal de alarmæ. Se preciza chiar cæ, dacæ 
nu se intervine în ceasul al unsprezecelea, în forme drastice, România avea 
sæ fie pierdutæ din blocul democrafliilor occidentale. S°a mers pânæ 
acolo încât s°a preconizat o mai atentæ supraveghere a politicii externe a 
ex°regelui Carol.

Finanflare–corupflie

D. dr. Lupu, cu impetuozitatea°i cunoscutæ, a ridicat un viu protest 
în legæturæ cu aceastæ situaflie a României, exprimându°øi net prevederea 
cæ se dæ o luptæ convergentæ ca România, care era pivotul Micii Antante, 
sæ fie dislocatæ de pe poziflia alianflelor sale. Între timp, în Serbia, se reuøise 
a se surpa unitatea politicii tradiflionale, iar influenfla lui Stojadinoviç, 
agent nazist pronunflat, asupra dlui Tætærescu, creøtea pe fiecare zi. Dacæ 
Cehoslovacia nu putea fi cu niciun mijloc urnitæ din orientarea ei larg 
democratæ øi dârz filo°englezæ, asupra României germanii concentraseræ 
toate insistenflele, socotind cæ pe aici se puteau face breøe care sæ ducæ la 
triumful germanismului în Sud°Estul european. Se specifica în amænunte 
acfliunea de finanflare colosalæ care începuse, în beneficiul partidelor 
politice de dreapta din România, prin canalul marii industrii germane, 
având ca „Führer“ pe demonicul Nae Ionescu. În aceastæ privinflæ, cei în 
cauzæ deflineau probe serioase, invocând între altele, ca exemplificare, 
risipa de cheltuieli formidabile fæcutæ din banii propagandei germane cu 
ocazia alegerilor parfliale de la Mehedinfli, în timpul cærora nenumærate 
camioane, turisme, fonduri de provenienflæ germanæ, asaltau un prim 
succes al dreptei în România.

Prefluirea lui Titulescu

În acest ræstimp, stræinætatea socotea cæ poate sæ acorde mai redus 
interes stærilor din România, dar faptul cæ prezenfla lui N. Titulescu la 
Ministerul de Externe era o chezæøie siguræ, suficientæ, pentru menflinerea 
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flærii în blocul democrafliilor occidentale. Cât era de prefluit N. Titulescu 
în stræinætate, e cazul s°o vedem din relatarea pe care redactorul diplomatic 
de la „Le Temps“ a fæcut°o, la un banchet dat la Paris, unuia din fruntaøii 
politici români:

„Ce pæcat cæ nu e ca în secolul al XVII°lea, când, liberæ de pre
judecæfli naflionale, tradiflia Franflei îi permitea sæ angajeze ca miniøtri de 
Externe pe cei mai buni diplomafli ai Europei. Noi azi l°am fi angajat pe 
Titulescu.“

În aceastæ declaraflie se oglindea prefluirea suveranæ pe care Apusul 
øi cercurile diplomafliei anglo°franceze°americane o acordau marelui 
Titulescu, dar se strævedea øi regretul discret, dar nu mai puflin amar, al 
gazetarului francez faflæ de carenfla de activitate în care se afla Ministerul 
de Externe francez.

Dupæ toate întrevederile, conversafliile øi explicafliile date, cei trei 
membri ai Comisiei de politicæ externæ a României se aleseseræ cu pro
misiunea formalæ cæ Franfla va iniflia pe curând un mai mare interes faflæ 
de România, luând mæsuri eficiente pentru a contracara propaganda 
germanæ, folosind un limbaj ferm øi ræspicat la Belgrad øi la Bucureøti.

Raportul alarmant al generalului Gamelin

E de notat cæ cercurile gazetæreøti, diplomatice øi ale intelectualitæflii 
de stânga franceze, cunoøteau în parte situaflia precaræ a Sud°Estului 
european, din relatærile cuprinse în raportul Gamelin. Cunoscutul general 
fæcuse între timp o vizitæ la Bucureøti, cu scopul de a ajunge la o alianflæ 
militaræ. Ex°regele Carol, în tot timpul vizitei lui Gamelin, avusese grija 
sæ flinæ tot timpul prezent la conversafliile cu generalul francez pe prinflul 
Hohenzollern. Pânæ øi la banchetul de plecare dat lui Gamelin, în dreapta 
ex°regelui Carol se afla prinflul Hohenzollern, Gamelin fiind postat în 
stânga. În raportul sæu depus autoritæflilor franceze, Gamelin atrægea net 
atenflia cæ România e pe cale sæ°øi schimbe axa politicii externe. Conclude 
cæ n°a putut realiza nimic øi – în informaflii anexe – opina cæ prezenfla lui 
Friederich de Hohenzollern pe lângæ ex°regele Carol nu avea alt rost decât 
sæ dovedeascæ lui Hitler cæ se inaugureazæ o politicæ de dislocare de pe 
linia Paris–Londra.
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Dupæ aproape o lunæ de discuflii, cei trei fruntaøi români au plecat 
la Geneva. La øedinfla Societæflii Nafliunilor în legæturæ cu sancfliunile ce 
urmau sæ se aplice Italiei pe urma agresiunii faflæ de Abisinia, s°a încercat 
sæ se afirme categoric politica externæ a României pe linia marilor demo
craflii occidentale. Atitudinea de agresiune faflæ de Mussolini a lui Titulescu 
reuøise sæ risipeascæ un moment în ochii Europei øi ai Rusiei scepticismul 
øi neîncrederea faflæ de politica externæ a României.

Acfliunea de apropiere de Rusia Sovieticæ

În urma discursului pronunflat pe chestiunea aplicærii sancfliunilor, 
cu care ocazie N. Titulescu, cu strælucitul sæu talent oratoric, înfierase 
politica fascismului, øi în urma unor lungi conversaflii cu Litvinov, a cærui 
prietenie øi°o asigurase de lungæ vreme, se reuøise chiar a se crea între 
România øi Rusia Sovieticæ o situaflie care ar fi fæcut posibilæ reluarea unor 
raporturi strânse de bunæ vecinætate, limpezind problema Basarabiei. 
Buna dispoziflie în aceastæ privinflæ a dlui Litvinov, coroboratæ øi cu o 
atitudine binevoitoare, faflæ de N. Titulescu øi România, a presei de la 
Moscova, reclamau desigur din partea diplomafliei din Bucureøti graba de 
a trece la discuflii amænunflite øi decisive. Însufleflifli de aceastæ vie dorinflæ, 
încredinflafli cæ o asemenea preocupare se impune în mod imperativ pentru 
interesele flærii lor, cei trei membri ai Comisiei de politicæ externæ române 
øi°au exprimat dorinfla de a fi prezentafli øi de a discuta cu d. Litvinov.

Întrevederea a fost obflinutæ. În prezenfla lui Titulescu, s°a angajat 
o discuflie menitæ sæ ræmânæ istoricæ, epocalæ, øi care face miezul acestor 
rememoræri. D. Litvinov n°a întârziat sæ declare:

– I°am spus lui Titulescu øi v°o repet øi d°voastræ: noi øtim cæ 
Regele Carol este hotærât sæ schimbe politica externæ a României. Øtim cæ 
urmæreøte o apropiere de Germania. Dar se înøealæ când îøi închipuie cæ 
regimul lui Hitler va garanta frontierele Tratatului de la Versailles. Dacæ 
vrea sæ facæ o asemenea politicæ, s°o facæ!… În cazul acesta, iatæ punctul 
nostru de vedere: pe noi, România nu ne jeneazæ. Putefli sæ ræmânefli 
liniøtifli în hotarele d°voastræ. Nimeni nu are nicio intenflie de agresiune 
împotriva României. (Între timp, cu stæruinfla lui Titulescu, se semnase 
pactul de neagresiune cu Rusia – n.r.)
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Nu ne intereseazæ nici pæmântul, nici bogæfliile d°voastræ, nici 
braflele de muncæ ce am putea eventual lua, pentru cæ din toate acestea 
avem destule. Nous enfantons chaque année une Roumanie1 (citæm fraza 
exactæ a dlui Litvinov – n.r.), dat fiind coeficientul sporului nostru de 
populaflie. România nu are a se teme de nicio ostilitate din partea noastræ. 
Însæ, din momentul în care vom avea de contat la Nistru cu un vasal, un 
instrument al hitlerismului øi al armatei germane, care øtim cæ ne pregæteøte 
un ræzboi de agresiune øi cotropire, nimeni în lume nu ne va putea interzice 
dreptul de a ne apæra øi a suporta ræzboiul ce ni se impune, în afara 
frontierelor noastre, pe râurile moldovene sau poate pe Carpafli.

Ajunøi la Bucureøti, dnii Lupu, Hudiflæ øi Madgearu depun la Palat 
un memoriu amænunflit asupra celorlalte constatate, cuprinzând øi 
declarafliile de mai sus.

Memoriul lui Titulescu…

Soseøte între timp øi celebrul memoriu al lui Titulescu, care, pe 
lângæ conflinutul declarafliei Litvinov, mai cuprindea øi alte precizæri 
importante. Cum Spania se afla în plin ræzboi øi cum guvernul Blum îøi 
da seama cæ intervenind peste Pirinei ar fi fost posibilæ declanøarea unui 
conflict armat cu Italia øi Germania, factorii politici de ræspundere din 
Franfla înflelegeau cæ n°o puteau face færæ a avea sprijinul Angliei øi al 
Rusiei. Atunci, Léon Blum, spre a folosi o conjuncturæ favorabilæ Franflei 
øi nouæ, a decis trimiterea lui Titulescu la Moscova, care avea mandat sæ 
propunæ transformarea înflelegerii franco°ruse într°o alianflæ militaræ øi 
politicæ. În cadrul acesteia era prevæzutæ øi România, care îøi vedea astfel 
rezolvate avantajos problemele øi raporturile ei definitive de amiciflie cu 
Rusia Sovieticæ.

…øi „lovitura“ Tætærescu

La câteva zile dupæ ce ajunsese la Bucureøti memoriul în care 
Titulescu aræta ce perspective neaøteptate stæteau sæ se deschidæ României, 
marele nostru european era înlæturat de la conducerea Ministerului de 
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Externe. Færæ sæ i se aøtepte demisia, era dat afaræ în condiflii de brutalitate 
care trebuiau sæ marcheze un sporit grad de fidelitate faflæ de Hitler øi 
fascism, a înflelegerii cordiale Carol II–Tætærescu.

Dupæ înlæturarea lui Titulescu, complicafliile din Spania au parali
zat libertatea de acfliune imediatæ a Franflei în politica externæ øi astfel 
ultima ocazie care mai putea permite Europei sæ scape de ræzboi era 
pierdutæ. Niciodatæ Hitler, pus în fafla unei alianfle militare franco°ruse, 
n°ar fi atacat, datæ fiind concepflia tradiflionalæ a diplomafliei øi armatei 
germane de a nu duce ræzboi pe douæ fronturi.

Pentru noi, doborârea lui Titulescu a marcat o catastrofæ ale cærei 
consecinfle le træim astæzi. În loc de o înflelegere definitivæ cu Rusia, aøa 
cum o preconiza Titulescu, România s°a îndreptat tot mai adânc înspre 
Germania øi s°a ajuns la Anschluss, la ocuparea Cehoslovaciei, la „ræzboiul 
sfânt“ cu tot cortegiu°i de cunoscute erori, crime øi rezultate.

Titulescu fæcea politica Partidului Naflional fiærænesc, era perfect 
înfleles cu d. Iuliu Maniu în ce priveøte rezolvarea succesiunii guvernului. 
Cu toate cæ Regele Carol promisese conducerii Partidului Naflional 
fiærænesc sæ°l aducæ la putere pânæ la septembrie, se înlætura de la succe
siune, prin înlæturarea lui Titulescu, øi Partidul Naflional fiærænesc. Se 
aluneca astfel pe panta aventurii a guvernelor personale, prefaflæ la dictatura 
fæfliøæ. Dezmæflul de dreapta cæpæta noi impulsiuni. Între timp începu prin 
„Universul“ o campanie furibundæ împotriva evreilor; episcopi, militari 
etc. îl særbætorea pe Stelian Popescu, considerându°l „ctitor al Nafliunii“. 
Curgeau telegramele de omagiu, cu nemiluita, cætre acesta. Se punea 
direct problema distrugerii celor douæ organe care însemnau tribune de 
rezistenflæ împotriva reacfliunii: „Adeværul“ øi „Dimineafla“. Legionarii se 
bucurau de privilegiul impunitæflii, participau în voie la ræzboiul din 
Spania, iar la aducerea cadavrelor Mofla–Marin, guvernul flærii, condus de 
d. Tætærescu, punea la dispoziflie cu generozitate interesatæ, strada, presa, 
calea feratæ, clerul, toate autoritæflile, ca prolog pentru întronarea dictaturii 
øi a nazismului a toate stæpân.

Tragicul sfârøit al lui Titulescu øi al acfliunii sale de salvare a demo
crafliei conflin, implicate în ele, sugestii, precizæri ferme, asupra ræspunde
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rilor ce sunt astæzi de stabilit. Cine fline sæ le desluøeascæ, sæ mediteze 
asupra rândurilor de mai sus.

Em. Serghie, Evocæri la parastasul lui N. Titulescu. Întrevederea Litvinov–
Titulescu. Madgearu, dr. N. Lupu øi prof. I. Hudiflæ. Am respins la timp amiciflia 
avantajoasæ a Rusiei Sovietice øi suportæm astæzi consecinflele, în „Curierul“, an I, 
nr. 64, luni, 11 decembrie 1944, pp. 1, 5.

NOTE

1 În fiecare an dæm naøtere unei populaflii cât a României. (fr.)

M. Sevastos

„Ca lumina spiritului sæu sæ mai stræluceascæ øi sæ mai încânte“

Aici, toatæ flara are privirea aflintitæ la St.°Moritz, urmæreøte cu 
emoflie telegramele, se adunæ în locaøuri de rugæciune, se intereseazæ la 
redacfliile ziarelor, smulge gazetele din mâna vânzætorilor – vrând sæ afle 
cu un moment mai repede vestea vindecærii dlui Titulescu, pentru ca 
lumina spiritului sæu sæ mai stræluceascæ øi sæ mai încânte.

M. Sevastos, N. Titulescu, în „Adeværul“, 20 septembrie 1936.
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Marcel Sibert

„Cele mai cælduroase felicitæri pentru omagierea adusæ meritelor 
dumneavoastræ de Adunarea Societæflii Nafliunilor“

17, Square Montsouris 
Paris, XIV

Paris, 21 septembrie 1931

 Domnule preøedinte øi stimate domnule ministru,
 Revenind dupæ o lungæ absenflæ, flin, în ciuda întârzierii cauzate de 
cælætoria mea, sæ væ adresez cele mai cælduroase felicitæri pentru omagierea 
adusæ meritelor dumneavoastræ de cætre Adunarea Societæflii Nafliunilor, 
prin alegerea, în mod firesc, pentru a doua oaræ, în eminenta funcflie de 
preøedinte. 
 În calitate de francez øi ca jurist, mæ bucur sincer.
 Binevoifli a agrea, væ rog, expresia sentimentelor mele celor mai 
fidele.

 (ss) M. Sibert
 
Scrisoare (fr.), Paris, 21 septembrie 1931, profesor Marcel Sibert 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. 406, p. 1 128.
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Horia Sima

„Titulescu este principalul responsabil de actul dizolværii øi de 
tragedia care a urmat la Sinaia“

Între cei mai înverøunafli oponenfli ai Legiunii – spune autorul1 – se 
aflau øi I.G. Duca øi Nicolae Titulescu. I.G. Duca dizolvæ Garda de Fier, 
la 9 decembrie 1933, „la insistenflele“ lui Nicolae Titulescu, care atrægea 
atenflia cæ aceastæ grupare se aflæ „în serviciul hitlerismului“. Insistenflele 
lui Nicolae Titulescu sunt explicabile. El încetase de multæ vreme de a fi 
român øi de a reprezenta interesele flærii. El era exponentul intereselor 
conspirafliei mondiale comuniste øi cæ aceastæ conspiraflie nu putea tolera 
ascensiunea Gærzii de Fier la putere, deoarece înscæunarea ei la conducere 
ar fi însemnat anihilarea planului comunist de cucerire a Europei 
Ræsæritene. O victorie a Gærzii de Fier trebuia împiedicatæ cu orice prefl. 
De aici „insistenflele“ lui Titulescu pe lângæ Duca sæ dizolve Garda de 
Fier, când acesta pærea cæ øovæeøte. Titulescu este principalul responsabil 
de actul dizolværii øi de tragedia care a urmat la Sinaia.2 Tovaræøul Matei, 
în acest punct, nu se abate de la adevær. Duca a fost mai mult târât spre 
aceastæ acfliune fatalæ, în urma unor puternice presiuni externe. Lui Duca 
nu i s°a dat puterea decât cu acest prefl, cu acest teribil angajament, de a 
porni o prigoanæ sângeroasæ contra tineretului legionar, iar Titulescu a 
uzat de tot prestigiul lui internaflional ca sæ°l determine pe Duca la 
lichidarea Legiunii.

Horia Sima, Documentare. Cum a fost asasinat I.G. Duca, în Antologie legionaræ. 
Opera publicisticæ în øapte volume. 1950–1992, vol. II, selectatæ øi îngrijitæ de 
Victor Corbufl; revizuitæ øi tipæritæ de Traian Golea, Articole. Colecflia „fiara øi 
Exilul“, Anul IV. 1967–1968, Colecflia „Omul Nou“, Miami Beach, Florida, USA, 
1994, pp. 29–30.

NOTE

1 Gheorghe Matei, Cum a fost asasinat I.G. Duca, în „Magazin Istoric“, an I, nr. 3, 1967, 
pp.12–16.

2 Vezi øi Dorin Teodorescu, Asasinarea lui I.G. Duca (29 decembrie 1933), în Dorin 
Teodorescu, Oameni øi istorie, Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2011, 
pp. 70–86.
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Horia Sima

„Iatæ de ce trebuia sæ plece Titulescu“

Trædarea lui Titulescu

Neglijarea pericolului ce ne pæøtea din stepele Rusiei a luat aspecte 
grave prin acapararea politicii externe a României de cætre Nicolae 
Titulescu. În timp ce conducætorii partidelor politice pot fi acuzafli de 
diletantism sau de infantilism politic, Nicolae Titulescu reprezintæ un caz 
calificat de trædare. Astæzi posedæm suficiente dovezi, mai ales dupæ 
publicarea a o serie de documente de cætre oficinele istorice ale regimului 
din flaræ, pentru a afirma cæ Titulescu a fost un agent al conspirafliei 
comuniste. Serviciile ce le°a adus Moscovei, trædând interesele flærii lui øi 
ale întregii Europe, nu pot fi comparate decât cu cele aduse de Sorge1 sau 
Canaris2, în cursul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial.

De la venirea naflional°flæræniøtilor la putere, în 1928, øi pânæ în 
1936, când a fost concediat, Titulescu, fie cæ era sau nu titularul ministeru
lui, controla politica externæ a României. Ceea ce partidele sævârøiseræ din 
îngustime de vedere, læsând granifla ræsæriteanæ descoperitæ, Titulescu a 
urmærit cu bunæ øtiinflæ øi conøtiinflæ. La plecarea lui, situaflia externæ a 
României se înræutæflise, devenind fluidæ, færæ niciun punct de sprijin real, 
færæ nicio certitudine, færæ niciun aliat care ar putea sæ ne ajute în caz de 
nevoie. Franfla, „marele nostru aliat“, se întoværæøise cu Uniunea Sovieticæ!; 
deci, nu ne mai putea fi de niciun folos; cu Germania øi Italia eram la 
cuflite, iar de Rusia Sovieticæ ne legau niøte semnæturi færæ nicio valoare.

Titulescu întreprinsese trei operaflii frauduloase de politicæ externæ 
în contra intereselor flærii:

a. a fæcut tot ce i°a stat în putinflæ ca sæ împiedice apropierea 
României de statele revolufliilor naflionale, Italia øi Germania, mergând 
pânæ la ofensarea øi bruscarea acestor mari puteri;

b. a lucrat cu un zel suspect ca sæ introducæ Rusia Sovieticæ în 
concertul nafliunilor civilizate, din care se expulzase singuræ prin faptele ei 
criminale. În 1934, Rusia Sovieticæ este primitæ în Liga Nafliunilor, iar în 
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1935 se încheie pactul de amiciflie øi asistenflæ mutualæ între Franfla øi 
Soviete. La realizarea celor douæ acte, Titulescu a fost un aprig susflinætor 
al Kremlinului;

c. pentru a liniøti opinia publicæ româneascæ, alarmatæ de strania 
atitudine a ministrului nostru de Externe, care se fæcuse avocatul Rusiei 
Sovietice în toate forurile internaflionale, Titulescu s°a întors acasæ cu 
niøte petice de hârtie pe care îøi pusese semnætura øi Rusia Sovieticæ. Unul 
era pactul de definire al agresiunii, semnat la Londra în 1933, între Soviete 
øi tofli vecinii ei. România figureazæ printre semnatarii acestui act. Alt 
instrument diplomatic prin care Titulescu voia sæ demonstreze flærii cæ 
relafliile cu Rusia Sovieticæ s°au normalizat øi nu mai avem sæ ne temem 
de o agresiune din partea acestui stat, a fost reluarea raporturilor diplo
matice cu Moscova, în 9 iunie 1934. Chestiunea Basarabiei fusese 
eliminatæ din termenii acordului încât ne putem imagina natura garanfliilor 
ce ni le oferea Uniunea Sovieticæ. Ea ne garanta cæ Basarabia continuæ sæ 
fie obiect de litigiu între cele douæ flæri… Când øi°a respectat Uniunea 
Sovieticæ iscælitura, ca sæ ne putem încredinfla soarta acordurilor înche
iate cu ea?

Trædarea lui Titulescu a fost posibilæ pentru cæ a întâlnit mediul 
prielnic în care sæ se desfæøoare activitatea lui de dezorganizare a apærærii 
naflionale. Partidele politice, cu superba lor ignoranflæ a noii conjuncturi 
europene, vedeau în Titulescu un strælucit continuator al glorioasei 
moøteniri a Ræzboiului de Întregire, alæturi de „marii noøtri aliafli“. Dar ei 
nu îøi luau osteneala sæ cerceteze cum ne va ajuta Franfla în eventualitatea 
unui atac rusesc, când ea însæøi era legatæ printr°un pact militar cu Uniunea 
Sovieticæ… Din momentul încheierii acestui pact, Franfla nu mai putea 
conta în tabloul alianflelor româneøti øi trebuia substituitæ cu o altæ putere, 
în speflæ Germania. Partidele nu înflelegeau jocul subtil a[l] lui Titulescu, 
care le specula nivelul redus al inteligenflei lor politice pentru a°øi împlini 
obligafliile luate faflæ de Internaflionala Comunistæ. Partidele îi dæduseræ 
lui Titulescu o semnæturæ în alb. Tot ce fæcea el era bun fæcut, purtând 
pecetea celei mai mari iscusinfle politice. Atât Maniu, Brætianu, cât øi 
ceilalfli øefi mai mærunfli ai partidelor, cu rare excepflii, îi purtau un adeværat 
cult øi îi sorbeau cuvintele, ca øi cum ar fi fost rostite de un oracol.
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Dar Titulescu mai dispunea øi de altæ acoperire ca sæ°øi exercite 
færæ niciun control politica lui de subminare a siguranflei externe a flærii. 
Manevrele lui de progresivæ înfeudare a României intereselor sovietice nu 
s°ar fi putut realiza færæ de consimflæmântul Regelui Carol al II°lea. Regele 
era de acord cu aceastæ politicæ de apropiere de Moscova, pe care el însuøi 
o patrona øi urmærea sæ o realizeze.

Ultima lovituræ øi cea mai gravæ pe care o pregætea Titulescu în 
contra flærii lui a fost sæ transforme România într°o bazæ de înaintare a 
trupelor sovietice spre Europa Centralæ. Aceastæ acfliune trædætoare care, 
dacæ s°ar fi realizat, ne°ar fi transformat în paøalâc rusesc cu 8 ani mai 
înainte, a putut fi împiedicatæ la vreme graflie energicelor proteste ale lui 
C.Z. Codreanu, Octavian Goga, George Brætianu, Mihail Sturdza øi ale 
altor oameni politici øi diplomafli.

Oculta Palatului

Din punct de vedere al intereselor lui øi ale dinastiei ce domnea în 
România, Regele Carol II ar fi trebuit sæ manifeste o atitudine anticomu
nistæ fermæ. El øtia precis cæ va fi mæturatæ Coroana în eventualitatea unei 
biruinfle comuniste. De acest lucru era conøtient øi aøa se explicæ anumite 
øovæieli ale lui de a se azvârli cu ochii legafli într°o alianflæ cu Moscova. Dar 
aceste momente de luciditate øi responsabilitate erau înæbuøite de alte 
preocupæri øi porniri. Regele Carol mai era øi amantul Elenei Lupescu øi 
cu aceastæ femeie nu a intrat la Palat numai o curtezanæ, ci o inifliatæ în 
conspiraflia comunistæ. În jurul ei s°a format o camarilæ care°l încercuise 
pe Rege øi îi controla toate deciziile. Nimeni nu venea la putere færæ de 
aprobarea acestui cerc, denumit „oculta“, øi nimeni nu putea beneficia de 
favoarea Regelui dacæ nu servea planurilor de sovietizare a României pe 
care øi le propusese aceastæ camarilæ, patronatæ de Elena Lupescu.

Concedierea lui Titulescu, în toamna anului 1936, nu a însemnat, 
cum s°a crezut atunci în cercurile germane øi italiene, o schimbare în 
politica externæ a României în beneficiul puterilor Axei. Politica titulescianæ 
a fost continuatæ exact dupæ aceleaøi linii de cætre noii titulari ai Palatului 
Sturdza. Plecarea lui Titulescu – datoritæ unui conflict de ordin personal 
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cu Regele – nu a slæbit cu nimic posibilitæflile de intervenflie ale Moscovei 
în afacerile interne ale României, cæci ræmânea echipa de bazæ condusæ de 
Elena Lupescu, în mâinile cæreia Regele Carol devenise o jucærie. Aceastæ 
echipæ mai avea avantajul cæ acfliona din incinta Palatului, de la picioarele 
Tronului, un loc înconjurat de veneraflia øi dragostea întregului popor. 
Cine putea bænui pe Suveran cæ ar fi o unealtæ a comunismului?

Dimpotrivæ, Rusia câøtiga prin eliminarea lui Titulescu øi probabil 
cæ îndepærtarea lui a fost hotærâtæ în cele mai înalte sfere ale comunismului 
mondial, iar conflictul cu Regele a fost folosit numai ca un pretext. 
Într°adevær, Titulescu, în 1936, era un om uzat øi compromis. Fusese 
stors ca o læmâie în fel de fel de întreprinderi dictate de interesele Rusiei 
Sovietice. Era ræu væzut la Roma øi Berlin, trezea suspiciuni chiar la 
Londra, unde guvernul de atunci cæuta o înflelegere cu Germania øi Italia, 
provocase cercurile naflionaliste din Franfla øi fæcuse øi imprudenfla ca din 
primul moment sæ°øi afirme simpatia øi sprijinul pentru guvernul repu
blican al Spaniei. În flaræ era flinta unor aspre atacuri, nu numai din partea 
Miøcærii Legionare, ci øi a altor partide de opoziflie. Orice ar fi întreprins 
de acum înainte, ar fi purtat pecetea „omul Moscovei“ øi ar fi stârnit o 
furtunæ de proteste în flaræ øi în stræinætate. Or, Internaflionala Comunistæ 
nu avea interes ca în 1936 sæ provoace ræzboiul øi nici sæ descopere echipa 
de bazæ cu care acfliona în România, formatæ din Rege, Elena Lupescu øi 
anturajul lor. România era sacrificatæ, va trece la momentul oportun de 
partea Rusiei, dar pânæ atunci trebuia sæ ducæ o politicæ de împæciuire faflæ 
de Berlin, pentru a nu trezi suspiciuni grave øi a provoca mânia lui Hitler. 
Iatæ de ce trebuia sæ plece Titulescu: pentru a preda politica externæ a 
României în mâini mai sigure, care, færæ a schimba o iotæ din cursul 
anterior, sæ o exercite cu mai mare flexibilitate øi astuflie.

Din primii ani de domnie ai Regelui Carol al II°lea se poate observa 
cum acesta cârmuia flara dupæ concepflii stræine de interesele neamului:

a. a combætut Miøcarea Legionaræ øi a urmærit decapitarea3 ei când 
situaflia specificæ a României, ameninflatæ direct de comunism, ar fi 
reclamat o ocrotire a Legiunii. Tronul nu ar fi putut ieøi decât întærit din 
aceastæ colaborare;
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b. a urmærit cu o perseverenflæ diabolicæ sfærâmarea marilor partide, 
pentru a nu mai exista în flaræ nicio forflæ capabilæ sæ se opunæ planurilor 
lui scelerate. Aceste partide mai puteau fi un obstacol în politica lui de 
apropiere de Rusia, dacæ s°ar fi trezit la realitate atunci când s°ar fi aflat în 
fafla unui pericol iminent;

c. a læsat armata în aceeaøi stare jalnicæ în care o aflase, neînarmatæ 
øi nepregætitæ. Oculta se gândea øi la ipoteza cæ nu ar putea impune flærii 
alianfla cu Rusia. Pentru aceastæ eventualitate, capacitatea combativæ a 
armatei trebuia menflinutæ la cel mai jos nivel, pentru a nu constitui un 
obstacol pentru nævælitorii din Ræsærit dacæ va primi ordin sæ apere flara.

Dupæ concedierea lui Titulescu, Regele îøi asumæ ræspunderea 
directæ a politicii externe. Miniøtri erau aleøi numai din personalul politic 
sau diplomatic care împærtæøea aceleaøi convingeri cu Regele. Directivele 
læsate de Titulescu au ræmas perfect valabile, adicæ rezervæ faflæ de inifliativele 
Axei øi sprijin diplomafliei sovietice pe continent. Bineînfleles cæ Puterile 
Axei întærindu°se, ieøiri à la Titulescu în forurile internaflionale, contra 
Germaniei øi Italiei, ar fi fost contraproducætoare. Regele Carol ducea 
aceeaøi politicæ de încercuire a Germaniei, dar cu mai multæ precaufliune, 
într°un stil mult mai nuanflat, mergând pânæ a face Berlinului importante 
concesii de ordin economic.4 Dar flelul final al politicii lui faflæ de Puterile 
Axei nu se modificase: el pândea momentul prielnic ca sæ iasæ din acest joc 
în zig°zag øi sæ se alæture alianflei franco°boløevice, azvârlind flara în ræzboi 
contra Germaniei.

Horia Sima, Trædarea lui Titulescu øi Oculta Palatului, în Antologie legionaræ, 
vol. VI, Colecflia „Omul Nou“, Miami Beach, 1994, pp. 39–44.

NOTE

1 Richard Sorge (1895–1944). Agent secret (1929–1944) al URSS. A acflionat, sub diverse 
acoperiri, în Germania, China øi, îndeosebi, în Japonia. Condamnat la moarte øi executat. Erou 
al Uniunii Sovietice. 

2 Friedrich Wilhelm Canaris (1887–1945). Amiral fascist german. Øef al serviciului de 
informaflii øi contrainformaflii al armatei (Abwehr) între 1935–1944. Suspectat de participare la 
complotul împotriva lui Hitler din 20 iulie 1944; executat la 9 aprilie 1945. 
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3 Dorin Teodorescu, Titulescu øi miøcarea legionaræ, în Dorin Teodorescu, Oameni øi istorie, 
Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2011, pp. 92–100.

4 Ioan Chiper, România øi Germania nazistæ. Relafliile româno°germane între comandamente 
politice øi interese economice (ianuarie 1933–martie 1938), Editura Elion, Bucureøti, 2000, 
passim.

Anastase Simu

„Fala fiærii“

Vichy, 7 sept. 1931

Mi s°a umplut inima de bucurie. Fala fiærii. Sæ træieøti!
[Anastase Simu]

Carte poøtalæ ilustratæ, Vichy, 7 septembrie 1931, Anastase Simu 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. 385, p. 1 102.

Konstanty Skirmunt

„Impune prin logicæ profundæ øi strælucire“

Legaflia Poloniei la Londra
[Londra], 13 mai [1929]

 Stimate coleg, 
 Væ mulflumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastræ. V°am 
citit conferinfla de la Berlin în versiune francezæ cu multæ atenflie øi interes 



271

deosebit. Impune prin logicæ profundæ øi strælucire. Væ mulflumesc încæ 
o datæ.
 Al dv. devotat,

(ss) Skirmunt

Scrisoare (fr.), [Londra], 13 mai [1929], Konstanty Skirmunt, ambasador al 
Poloniei la Londra, cætre Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Londra, delegat permanent al României la Societatea 
Nafliunilor – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae 
Titulescu, Box XIV:37.

Victor Slævescu

„Titulescu aruncæ ræspunderea acestui act politic pe Duca“

Izbucneøte, în plinæ campanie electoralæ, polemica guvernului 
liberal cu I. Finflescu, pe chestia dizolværii Gærzii de Fier în decembrie 
1933, de pe urma cæreia a fost asasinat Duca. Titulescu, cu o lipsæ de 
cavalerism totalæ øi dezgustætoare, aruncæ ræspunderea acestui act politic 
pe Duca, când, de fapt, øi acesta este adeværul: Titulescu a cerut dizolvarea 
øi Duca s°a opus din ræsputeri, necedând decât sub ameninflarea ieøirii din 
guvern a lui Titulescu. Impresia a fost penibilæ. Grigore Duca adreseazæ 
tuturor membrilor din cabinetul Duca o scrisoare, apelând la buna noastræ 
credinflæ, pentru a combate pe Titulescu. Scrisoarea lui Duca soseøte la 
Bucureøti. Mi°o aduce soflia mea la Galafli øi, îndatæ ce iau cunoøtinflæ de 
ea, dau urmætoarele telegrame:

Prim°ministru Tætærescu
Sunt de acord cu d°voastræ ca tofli membrii guvernului Duca sæ 

facæ o declaraflie comunæ asupra modului în care Garda de Fier a fost 
dizolvatæ, pentru restabilirea adeværului.

V.S.
Domnului Grigore Duca
Væ mulflumesc pentru scrisoarea ce mi°afli trimis. Væ asigur cæ voi 

lucra pentru ieøirea adeværului la luminæ.
V.S.
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Polemica a continuat, sub imboldul unei patimi personale øi a unei 
laøitæfli, care mæ face sæ pierd orice iluzii asupra lui Titulescu øi sæ înfleleg 
cât este de jos din punct de vedere moral, când este vorba de nemæsurata 
lui ambiflie personalæ.1

Victor Slævescu, Note øi însemnæri zilnice, vol I (octombrie 1923–1 ianuarie 1938), 
ediflie îngrijitæ, cuvânt înainte øi indice de Georgeta Penelea°Filitti, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, p. 192.

NOTE

1 Notaflii fæcute sub data „sâmbætæ 11 decembrie–miercuri 22 decembrie 1937“.

Victor Slævescu

„Dispare tragic un om de o superioaræ valoare“

Aflu cu durere sinceræ moartea lui Titulescu. 
Dispare tragic un om de o superioaræ valoare, povara unei judecæfli, 

pe care numai istoria ar putea rosti cu nepærtinire. 

Victor Slævescu, Însemnæri zilnice, [Bucureøti], 18 martie 1941, Mss, Caiet V, 19 
iulie 1940–13 iulie 1941 (nenumerotat).

C. Stan

„Noi – în afaræ de d. N. Titulescu – aici, spre frontierele 
balcanice, am fost realiøti“

Balcanii erau mai de mult un imens teatru de ræzboi. Prin metodele 
de tristæ aducere aminte din trecut ei cæpætaseræ un renume cu rezonanfle 
umilitoare.

Acum însæ organizarea pæcii în aceastæ parte a Europei poate servi 
drept pildæ. În Balcani domneøte rânduialæ øi concordie. Pactul încheiat 
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în februarie 1934 øi°a dat astfel roadele1. El este rezultatul unor spirite 
prevæzætoare cu prizæ la realitæfli øi valoarea lui e cu atât mai mare, cu cât 
el este în antitezæ cu universalismul genevez, cu construcfliunile abstracte 
ale principiului securitæflii colective.

Înflelegerea Balcanicæ este expresiunea unei realitæfli concrete pe 
spiritul de pace pe care°l dorim cât mai generalizat. Actul ei de naøtere îl 
gæsim însæ în contradicfliile øi abdicærile la care era de aøteptat sæ ducæ 
nebuloasa concepflie a pæcii indivizibile, în virtutea cæreia dacæ s°ar fi 
declanøat, de pildæ, un ræzboi între Honduras øi Liberia, el trebuia, pentru 
a fi înæbuøit, sæ se generalizeze în Europa…

În asemenea condifliuni, valoarea Înflelegerii Balcanice iese øi mai 
mult în relief odatæ cu constatærile neputinflei sfântului Convenant de altæ
datæ. Iar faptul acesta capætæ o confirmare nu numai din confruntarea prin
cipiilor deosebite pe care sunt clædite universalismul øi regionalis mul, dar 
øi din simpla constatare a realitæflilor de acum din Peninsula Balcanicæ.

Dacæ universalismul genevez ar fi fost practic aplicabil, atunci 
regionalismul internaflional n°ar mai fi avut sens.

În divergenflele de interese care agitæ întreg globul nu se putea gæsi 
o formulæ universalæ pentru înlæturarea lor. Dar mai ales ca metodæ – 
fiindcæ idealurile geneveze sunt bune, dar intangibile în acelaøi timp –, 
Societatea Nafliunilor a greøit, fiindcæ a vrut sæ ajungæ de la general la 
particular, când, dimpotrivæ, drumul invers era singurul adeværat, bun, 
conform cu realitæflile, cæci, mai ales în diplomaflie, metoda matematicæ 
„din aproape în aproape“ îøi gæseøte un corespondent valabil.

Desigur, ar fi o eroare sæ se spunæ cæ diplomaflii care au fost la 
Geneva au fost niøte naivi sentimentali, în majoritatea lor. Dar, pornitæ 
greøit maøina, ea n°a mai putut fi opritæ, cæci mulflimile însetate dupæ pace 
n°ar mai fi crezut în ea øi scopul mistificærii colective n°ar mai fi fost atins. 
De aceea, chiar øi cei mai realiøti diplomafli ieøind la rampa luminoasæ a 
Genevei, în fafla megafoanelor care ræspândeau pânæ la antipozi glorii 
efemere, lângæ o uzinæ mondialæ de publicitate, în aceastæ opticæ teatralæ 
trebuiau s°o facæ pe trubadurii. Este de la sine înfleles cæ, dupæ cum în 
viaflæ faci øi puflin teatru, tot aøa cum pe scenæ pui øi viaflæ, ca diplomat eøti 
silit s°o faci øi pe artistul; lucrul acesta e atât de obligatoriu ca øi acela de 
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a øti sæ°fli faci impecabil nodul de la cravatæ… Dar odatæ trupa de artiøti 
coborâtæ de pe scenæ, îøi pierde tot farmecul. Abia regæsindu°se pe sine, 
marea vedetæ vede cæ trebuie sæ se osteneascæ pentru a fi util flærii, cu 
probleme mai grave øi mai serioase. Øi vai de vedeta genevezæ care, venitæ 
acasæ, între ai sæi, în loc sæ înlæture atâtea necazuri, continuæ sæ se creadæ 
în fafla proiectoarelor pe scenæ øi sæ confunde viafla cea adeværatæ cu teatrul. 
Gândifli°væ la d. N. Titulescu, care se ocupæ acum cu concursurile de schi, 
pe undeva, prin Alpi, desfæøurate pentru o cupæ care°i poartæ numele pe 
paginile sportive ale ziarelor…

Noi – în afaræ de d. N. Titulescu – aici, spre frontierele balcanice, 
am fost realiøti. Dacæ am fost obligafli sæ ne integræm øi unei atmosfere 
lirice, cântând pe partitura Convenantului2, am fæcut°o; øi n°am greøit. 
De ce n°am fline, chiar cu talent, isonul la un cântec de alean? Am respectat, 
deci, regula jocului. Dar în acelaøi timp ne°am înarmat øi ne°am organizat 
pacea cu popoarele care ne înfleleg øi cu ale cæror interese putem face cauzæ 
comunæ. Ne°am garantat astfel frontierele balcanice împotriva unei even
tuale agresiuni. Am creat, deci, din înseøi realitæflile înconjurætoare, un 
instrument simplu øi eficace, defensiv. Dupæ aceea, cele patru flæri ale 
Înflelegerii Balcanice øi°au coordonat tot mai mult interesele economice øi 
financiare. Øi ca o încoronare a acestei opere de cuminflenie øi înaltæ 
prevedere, într°o atmosferæ de cordialitate øi de înflelegere, de încredere øi 
respect reciproc, s°a încheiat la Salonic acordul cu Bulgaria, prin care se 
înlæturæ forfla în raporturile dintre acest stat øi flærile Înflelegerii Balcanice 
øi se renunflæ la aplicarea clauzelor militare navale øi aeriene ale Tratatului 
de la Neuilly3.

S°a inaugurat astfel o lungæ perioadæ de securitate øi de înflelegere 
în Balcani, servindu°se prin aceastæ metodæ, de la regional spre universal, 
cauza generalæ a pæcii.

C. Stan, Regionalism internaflional, în „Frontul“, 23 februarie 1939 – AMAE, 
Fond 71, 1920–1944. România. Presæ. 1939, vol. 440, p. 117.

NOTE

1 La 9 februarie 1934, Nicolae Titulescu semneazæ, la Atena, în numele României, alæturi de 
reprezentanflii Turciei, Greciei øi Iugoslaviei, Pactul Înflelegerii Balcanice, organizaflie defensivæ øi 
antiteroristæ.
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2 Pactul Societæflii Nafliunilor.
3 La 27 noiembrie 1927, la Neuilly°sur°Seine, se semneazæ Tratatul de Pace între Puterile 

Aliate øi Asociate øi Bulgaria.

Zaharia Stancu

„fiara nu l°a uitat, fiara nu°l poate uita“

S°au fæcut diverse comentarii pe marginea discufliilor, care au avut 
loc vineri seara la Cameræ. D. Victor Antonescu a fost læudat pentru 
claritatea expunerii sale. A fost, de asemenea, apreciat d. Ion Mihalache 
pentru modul cum a ripostat ministrului Afacerilor Stræine. S°au gæsit, în 
presæ, câteva aplauze, chiar pentru d. C. Argetoianu, care, în cursul dez
baterilor, a lansat cu mare inteligenflæ câteva spirite de gust.

S°a vorbit însæ prea puflin de d. Nicolaie Titulescu. Nu s°a clarifi
cat cauza pentru care fostul ministru de Externe a fost debarcat. Læmuri
rile sumare, date cu væditæ jenæ de d. Gheorghe Tætærescu, nu sunt 
suficiente.

În Mesaj, Suveranul fæcea un cælduros apel la toate forflele nafliunii 
pentru trecerea greului impas în care se aflæ flara din punct de vedere 
extern.

Cum a fost posibil, deci, ca tocmai în asemenea momente flara sæ 
se dispenseze de serviciile dlui Nicolaie Titulescu?

De optsprezece ani, d. Nicolaie Titulescu apæræ interesele nafliunii 
române peste hotare. De optsprezece ani, d. Nicolaie Titulescu se stræ
duieøte în Apus, øi în forul internaflional de la Geneva, sæ risipeascæ 
atmosfera de calomnie pe care ne°o face, cu meøteøugitæ propagandæ, 
maghiarii. De optsprezece ani, d. Nicolaie Titulescu se luptæ sæ menflinæ, 
cu strælucita sa elocinflæ, ceea ce s°a câøtigat prin jertfa a opt sute de mii de 
soldafli.

S°a uitat oare atât de uøor eroicele eforturi ale dlui Nicolaie 
Titulescu, când, la Geneva, Apponyi bætea cu pumnul în masæ øi cerea 
dreptate pentru Ungaria milenaræ, dreptate pentru grofii unguri cu 
pæmânturi în Ardealul românesc?
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Ne aducem aminte: dupæ biruinfla de la Geneva, drumul dlui 
Nicolaie Titulescu, de la graniflæ øi pânæ în Capitalæ, a fost împodobit cu 
flori øi steaguri. Guvernelor naflional°flæræniste, guvernului Iorga°Argetoianu, 
guvernelor liberale, færæ deosebire, d. Nicolaie Titulescu le°a împrumutat 
prestigiul sæu færæ egal.

Dupæ optsprezece ani de neîntreruptæ activitate în slujba nafliunii, 
d. Nicolaie Titulescu a fost pur øi simplu izgonit din postul sæu de înaltæ 
ræspundere, cæruia îi împrumutase atâta strælucire.

Pentru ce s°a plætit dlui Nicolaie Titulescu cu moneda ingratitu
dinii? D. Victor Antonescu, în discursul sæu de la Cameræ, n°a læmurit 
aceasta. Nici d. Gheorghe Tætærescu, primul°ministru, care s°a mulflu mit 
nu mai sæ°øi asume ræspunderea actului øi sæ afirme cæ absenfla dlui 
Nicolaie Titulescu din capul Ministerului Afacerilor Stræine e o binefacere 
pentru stat.

Sæ fim serioøi! Cine poate crede cæ la Geneva d. Victor Bædulescu 
poate înlocui cu succes personalitatea covârøitoare a dlui Nicolaie 
Titulescu?

Izgonitul, care îøi poartæ trupul øubrezit de boalæ øi sufletul amærât 
de ingratitudinea politicienilor noøtri undeva, pe flærmurile mediterane, 
trebuie sæ øtie acest adevær: fiara nu l°a uitat, fiara nu°l poate uita. Cei 
care au vorbit vineri seara la Cameræ reprezintæ atât de puflin biata fiaræ!

Øi flara mai simte ceva: în curând, pentru marele izgonit, va suna 
ceasul cel mare al dreptæflii, al izbânzii totale.

Zaharia Stancu, Izgonitul, în „Tempo“, 15 decembrie 1936 – ACNSAS, dosar 
50.953, vol. 2, f. 352.

Ioan F. Stænciulescu

Amintirile unui aviator

1934, într°o fermecætoare searæ de august l°am cunoscut pe marele 
om de stat.
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Mæ întorceam din largul mærii dintr°o misiune cu o patrulæ de 
hidroavioane grele bimotoare (Savoia Santa Maria).

Ziua se îngâna cu noaptea. Pe firmament apæruseræ lucitoarele 
lumini ale stelelor. Odatæ cu ele øi noi aprinseseræm luminiflele de bord øi 
de drum spre casæ.

Aici, pe hidroscala Mamaia, væd la sosire un grup numeros de 
persoane. Imediat ce am oprit motoarele, sar din cocæ pe hidroscalæ øi 
deodatæ væd în fafla mea pe d. ministru de Externe.

Mæ prezint respectuos øi emoflionat de acest prilej dorit de o viaflæ 
întreagæ. Apoi cunosc pe d. Sergiu Neniøor øi ceilalfli din suitæ.

Prima mânæ a fost caldæ øi puternicæ urmatæ de o amabilitate: 
„Bravo, domnule comandor, v°am admirat zborul libelulelor dvs. venind 
din larg“. „Îmi pare ræu cæ nu sunt øi eu aviator“.

Seara am fost invitafli la o masæ intimæ. Deøi a durat câteva ore, 
parcæ au fost câteva secunde.

Era bine dispus, într°o bunæ stare de sænætate øi parcæ fiind cu noi 
se simflea eliberat de grelele sarcini.

La despærflire øtiu cæ færæ voia noastræ am strigat în cor øi într°un 
suflet: „Træiascæ marele român Nicolae Titulescu“.

Ne°a promis cæ va veni cu dna Titulescu øi cæ vom zbura 
împreunæ.

Cu tofli cei 17 ani de zbor ce aveam atunci, mæ întrebam: „Oare 
voi avea eu aceastæ cinste? Oare voi øti sæ fiu la înælflime?“

Iatæ cæ a venit øi aceastæ zi de zbor.
Însoflit de graflioasa øi nobila sa soflie, de devotatul sæu colaborator 

øi nepot, d. Sergiu Neniøor, øi de un numeros echipaj, am decolat cu 
Savoia S. 55 nr. 1 pe undele liniøtite ale lacului Siut°Ghiol.

În planul central, la locul de pilotaj, în dreapta, preøedintele Ligii 
Nafliunilor, iar în stânga fostul elev de liceu, care admirase odatæ la Ploieøti 
râul de aur al vorbelor înaripate româneøti, cu care cerea1 în 1914 intrarea 
în acfliune a României alæturi de Tripla Înflelegere.

Mai zburasem în cariera mea cu înalte øi importante personalitæfli: 
Majestatea Sa Regina Maria, M.S. Regina Elena2, A.S.R. Principesa 
Ileana3, A.L.L.R. Principesa Irina, Principele Niculae4 øi Principele Paul 
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(1928), cu Contele De la Vaulx, preøedintele Aeronauticei Internaflionale 
(de la Bucureøti la Budapesta, în 1927) etc.

Fræmântæri pline de calm øi gravitatea ræspunderii au însoflit aceste 
zboruri rare. De data aceasta, o emoflie unicæ øi puternicæ mi°a învolburat 
sufletul stæpânit.

Vreo 11–12 persoane la bord, alæturi cu cea mai strælucitæ inteli
genflæ europeanæ øi româneascæ, sentimentul meu de ræspundere era din 
nou pus la grea încercare.

Pe nesimflite ne°am trezit deasupra mærii, în ronroitul puternic de 
motoare.

Nu færæ greutate, ilustrul meu pasager s°a instalat alæturi de mine 
în carlingæ.

Locul era reglat pe mæsura redusæ a staturii mele.
Pe lângæ marea øi preflioasa valoare a omului, aveam alæturi øi o 

staturæ aproape dublæ cât a mea.
Chinuindu°se spre a se instala, mai mult împletind picioarele 

printre plafonier øi destul de incomod între instalaflii, a flinut totuøi sæ stea 
la postul de comandæ.

Au defilat sub noi, rând pe rând, într°un pitoresc marin, Constanfla 
cu portul øi dantelæria coastei sale, Eforia, Carmen°Sylva, Techirghiol, 
coasta spre Mangalia, apoi în larg: Capul Midia, satul Mamaia, hidro
scala.

„Fæ te rog un viraj, douæ aici, m°a rugat deasupra satului Mamaia, 
am un prieten øi vreau sæ°l tachinez“.

Zis øi fæcut. Apoi, la amerizare, ne°am aøternut lin cocile pe acelaøi 
lac, de unde pornisem.

La debarcare, mi°a mulflumit cælduros, îmbræfliøându°mæ…
Câte imagini øi idei mi°au ræmas mai târziu adânc întipærite în 

fiinfla mea de la meteorul care mæ apropiase.
Evenimentele politice rostogoleau situaflii peste situaflii øi cu paøi 

vertiginoøi, ne apropiam de marele mæcel.
De departe simfleam încæ puternic farul de luminæ ce se stingea 

încet, încet.
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Lui, cel mai neaoø român, înzestrat cu cea mai strælucitæ inteligenflæ, 
culturæ øi simflire, marele apærætor al flærii, al pæcii, unirii øi civilizafliei, i°a 
fost dat sæ se stingæ departe de locurile copilæriei, ale doinelor øi ale 
murmurelor pe care le°a îndrægit øi pentru care a luptat atâta!

Fie ca amintirea dârei de luminæ øi cælduræ, pe care ne°a læsat°o în 
suflete, sæ fie veønicæ pentru tofli românii.

Ioan F. Stænciulescu, Amintirile unui aviator, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

NOTE

1 La 3 mai 1915, Nicolae Titulescu rosteøte la Ploieøti discursul Inima României, în care se 
pronunflæ pentru unirea Transilvaniei cu România øi pentru abandonarea politicii de neutralitate, 
prin angajarea României în ræzboi alæturi de Aliafli.

2 Elena (1896–1982). Regina°mamæ (din 1940) a României. Fiica Regelui Constantin al 
Greciei øi a Sofiei de Prusia. Cæsætoritæ (1921–1928) cu principele moøtenitor, Carol; mama 
Regelui Mihai I. Dupæ abdicarea acestuia, a træit în exil în Elveflia øi Italia. 

3 Ileana (1909–1991). Principesæ românæ. Fiica Regelui Ferdinand øi a Reginei Maria. În 
exil din 1948. În 1967, odatæ cu inaugurarea mænæstirii ortodoxe cu hramul Schimbarea la Faflæ 
din Ellwood City (Pennsylvania, SUA) øi°a luat numele de Maica Alexandra, devenind starefla 
mænæstirii. 

4 Nicolae (1903–1977). Principe al României, fiu al Regelui Ferdinand øi al Reginei Maria 
øi frate al lui Carol al II°lea. Membru de onoare al Academiei Române (1929). Membru al 
Regenflei în timpul minoratului Regelui Mihai (1927–1930). În urma unei cæsætorii morganatice 
(noiembrie 1931) cu Ioana Sæveanu a fost silit sæ renunfle la drepturile øi prerogativele regale 
(recâøtigate la 10 iulie 1942); a locuit în stræinætate (Franfla) sub numele de Nicolae Brana.

N.D. Stænescu

„Moruzov cunoøtea adeværatele sentimente ale lui Carol faflæ 
de Titulescu“

În ceea ce priveøte relafliile sale [ale lui Mihail Moruzov – n.n.] cu 
Titulescu, acestea au suferit modificæri pe parcurs. Øi chiar modificæri 
radicale. Cætre sfârøitul anului 1934, dupæ atentatul de la Marsilia, când 
personalitæflile europene începuseræ a°øi lua mæsuri de prevedere mai 
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serioase pentru asigurarea securitæflii lor, iar Titulescu îøi fæcuse inamici în 
flaræ, în rândurile celor de dreapta, care îl acuzau de a fi inspiratorul 
mæsurilor respective împotriva extremiøtilor de dreapta, cât øi de a fi 
inifliatorul øi realizatorul stabilirii legæturilor cu URSS, s°a hotærât ca în 
deplasærile sale în stræinætate, ministrul nostru de Externe sæ aibæ asiguratæ 
paza personalæ øi din partea autoritæflilor de ordine româneøti, prin câte 
un reprezentant al Siguranflei øi al Serviciului Secret.

Din partea Siguranflei a fost desemnat inspectorul Filipovici, apoi 
Paul Avramovici, iar din partea S.S. a fost desemnat însuøi øeful Secfliei de 
Contrainformaflii, Niky Øtefænescu.

Ulterior, paza lui Titulescu a fost asiguratæ din partea Serviciului 
S. de cætre N. Øtefænescu øi Scarlat°Puiu Grigoriu1, ultimul dintre cei doi 
profitând de aceastæ împrejurare pentru a°øi stabili legætura cu Titulescu 
øi a trece apoi la Externe, ca ataøat de legaflie, ce°i drept pe bazæ de 
examen.

În timpul cælætoriei din stræinætate, când paza i°a fost asiguratæ lui 
Titulescu de Øtefænescu øi Grigoriu, s°a produs ruptura ministrului nostru 
de Externe cu Serviciul Secret.

Probabil cæ au intervenit, ca în orice împrejurare, cauze mai com
plexe, însæ este posibil sæ fi contribuit øi ceea ce se discuta la Serviciul 
Secret cæ ar fi provocat ruptura, øi anume, o convorbire telefonicæ de la 
Bucureøti cu stræinætatea între Gh. Comøa – despre care am mai amin
tit – øi Niky Øtefænescu.

Comøa i°ar fi dat unele øtiri lui Øtefænescu despre starea sænætæflii 
precare a bunicii acestuia în astfel de fraze øi limbaj care, fiind interceptate 
se pare de autoritæflile elvefliene øi interpretate ca fraze ascunzând o intenflie 
ostilæ lui Titulescu, ameninflându°i chiar viafla, acestuia i s°a næscut bæ
nuiala cæ Serviciul Secret ar avea asupra sa intenflii asasine.

Nu am suficiente elemente de judecatæ pentru a mæ pronunfla în 
aceastæ chestiune, dar øtiu cæ a avut loc convorbirea telefonicæ Comøa – 
Øtefænescu øi este posibil ca unele afirmaflii insuficient controlate sæ fi 
provocat suspiciuni neîntemeiate.

La cererea lui Titulescu a fost urgent rechemat Øtefænescu, iar în 
orice caz dupæ întoarcerea lui Øtefænescu în flaræ nu era un secret în S.S. cæ 
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Titulescu era duømanul Serviciului Secret, care de altfel nu am auzit sæ fi 
fæcut încercæri de spulberare a unor pæreri eronate øi calomnioase.

Cred cæ Moruzov2, care dintre noi tofli cunoøtea adeværatele senti
mente ale lui Carol faflæ de Titulescu, ce aveau sæ iasæ la luminæ prin 
scoaterea ministrului nostru de Externe din guvern, la 29 august 1936, 
cât øi pentru totdeauna din viafla publicæ a flærii, nu considera cæ mai este 
necesaræ sau mæcar oportunæ o disculpare øi cæ – dimpotrivæ – o ameliorare 
a raporturilor cu Titulescu nu ar fi fost potrivitæ pentru Serviciul Secret.

N.D. Stænescu, Întâmplæri øi oameni din Serviciul Secret, cuvânt înainte øi selecflia 
textului Marian Øtefan øi Gheorghe Neacøu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 
2002, pp. 152–153.

NOTE

1 Scarlat°Puiu Grigoriu (1912–m.?). Jurist, politolog, diplomat. Licenfliat în drept al 
Universitæflii de la Paris øi diplomat al Øcolii Superioare de Øtiinfle Politice de la Paris. Dupæ 
absolvirea acesteia, intræ în Serviciul Secret, funcflionând la Biroul de studii al Serviciului Secret 
de pe lângæ Marele Stat Major (Secflia II C.I.), fiind numit øef de echipæ (øef de serviciu). În 
1936 a intrat în diplomaflie cu sprijinul lui Nicolae Titulescu. Ataøat de legaflie (1936). Secretar 
de legaflie (1938). A funcflionat la Legafliile României de la Varøovia, Paris, Vichy øi Madrid. 

2 Mihail Moruzov. Agent român de contrainformaflii. A fondat, organizat øi condus Serviciul 
Secret de Informaflii (SSI) al armatei române (1924–1940). Asasinat de legionari (noiembrie 
1940) în închisoarea Jilava. Cf. N.D. Stænescu, Întâmplæri øi oameni din Serviciul Secret, cuvânt 
înainte øi selecflia textului Marian Øtefan øi Gheorghe Neacøu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 
2002, pp. 30–57; Ion Pavelescu, Enigma Moruzov. Cel mai mare spion din istoria României, 
Editura Gaudeamus, Iaøi, 1994.

Wickham Steed

„Titulescu avea o viziune constructivæ asupra Europei“

Am venit în contact pentru prima oaræ cu problemele româneøti 
pe când eram student la Paris, între anii 1893–1896. Îmi aduc aminte cæ 
frecventam cursurile de la Sorbona ale unui celebru profesor francez, 
domnul Georges Picot1, care vorbea despre nedreptæflile suferite de românii 
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din Transilvania. Mai mulfli dintre colegii mei studenfli erau români, 
printre care se afla øi un tânær pe nume Diamandy, fratele unui diplomat, 
care mai târziu avea sæ devinæ faimos2.

Peste câfliva ani am cunoscut øi am devenit prieten intim cu marele 
om de stat român Titulescu, un avocat foarte capabil, dar, ceea ce era 
neobiønuit, formaflia sa juridicæ n°a umbrit abilitatea sa de personalitate 
politicæ sau de om de stat.

L°am cunoscut la Conferinfla de la Spa din 1920. Îmi aduc aminte 
foarte bine cum, stând într°un restaurant de la Spa, am væzut pe cineva 
care aræta mai degrabæ ca un elev de la Eton, bine îmbræcat, prea înalt, cu 
un tip de faflæ care putea sæ aparflinæ unui mandarin chinez intelectual. S°a 
prezentat imediat øi ne°am înfleles de minune. Uitai foarte repede impresia 
tinereflii sale izbitoare øi te deprindeai sæ admiri înflelepciunea, capacitatea 
de pætrundere, viziunea cuprinzætoare a bærbatului.

Venit la Londra în 1923 ca ministru român, Titulescu a început sæ 
ocupe un loc nu numai în societatea londonezæ, dar øi în lumea diplomaticæ 
øi între miniøtrii britanici, pe care cu greu un alt diplomat de rangul øi 
tinereflea sa ar fi sperat sæ°l ocupe. Avea capacitatea de a aborda probleme 
britanice dintr°un unghi esenflialmente britanic. Marele sæu talent pentru 
pledoarie nu era niciodatæ mai impresionant decât atunci când era mai 
puflin aparent. Era un bærbat cu un spirit deosebit, de care nu fæcea nicio
datæ paradæ. Dintre amintirile mele cele mai plæcute fac parte dineurile în 
cerc restrâns oferite de prinflesa de Monaco, unde ambasadorul francez, 
contele de Saint°Aulaire3, despre care se spunea cæ avea „o limbæ ascuflitæ“, 
øi Titulescu îøi mæsurau forflele; era într°adevær un spectacol pentru zei. 
Franceza lui Titulescu era totdeauna desævârøitæ, de o soliditate, culturæ øi 
viziune rar întâlnite. Totuøi, uneori îfli dædea impresia unui fel de Don 
Quijote bætându°se cu morile de vânt; dar morile de vânt erau foarte 
solide. Asemenea lui Don Quijote, Titulescu avea un Sancho Panza al sæu 
în persoana domnului Ciotori.

Într°un ræstimp foarte scurt, Titulescu a ajuns sæ°i impresioneze pe 
oamenii noøtri cu remarcabila sa viziune øi intuiflie. Unor politicieni 
britanici ca Neville Chamberlain, John Simon øi alflii, el putea sæ le spunæ 
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lucruri ce ar fi pærut jignitoare în gura oricærui altuia, dar pe care lui nu i 
le luau în nume de ræu.

Titulescu era unul dintre acei oameni al cærui farmec nu fli°l pofli 
explica. Trebuia sæ te obiønuieøti cu el øi cu cât ajungeai sæ°l cunoøti mai 
bine, cu atât mai mult te convingeai de douæ lucruri: devotamentul lui 
faflæ de România øi faflæ de cauza generalæ a pæcii europene.

La Liga Nafliunilor a purtat o luptæ îndelungatæ cu Apponyi care a 
câøtigat admiraflia lui Sir Austen Chamberlain øi chiar a lui Apponyi însuøi. 
Între Apponyi øi Titulescu exista urmætoarea diferenflæ: Apponyi era un 
mare senior ungur, o prezenflæ mæreaflæ, de foarte mare elocvenflæ, dar nu 
cu o solidæ pregætire juridicæ. Apponyi avea o reputaflie extraordinaræ øi o 
capacitate neîndoios datoratæ educafliei sale iezuite, care îi permitea sæ 
despice firul în patru øi sæ suceascæ opiniile oponenflilor sæi în sensul pe 
care îl dorea. Titulescu era un partener pe mæsuræ øi în acea lungæ 
confruntare l°a înfrânt total pe Apponyi. A fost una dintre cele mai mari 
victorii obflinute de logica româneascæ pe teren internaflional.

O viziune constructivæ asupra Europei

Titulescu avea o viziune constructivæ asupra Europei. El afirma cæ 
pacea nu va fi øi nu va putea fi pæstratæ multæ vreme decât dacæ flærile ce 
au devenit Mica Antantæ ræmâneau împreunæ, dacæ România øi Polonia 
fæceau front comun øi dacæ România ajungea sæ stabileascæ relaflii 
acceptabile cu Rusia Sovieticæ.

Cu puflin înainte de a deveni ministru de Externe în 1932, Titulescu 
protestase împotriva unui refuz al Rusiei de a semna un pact de neagresiune 
cu România, pânæ când România nu va recunoaøte cæ Basarabia era 
teritoriu disputat. Titulescu a demisionat din postul de la Londra; a 
devenit ministru de Externe în România øi a susflinut ideea cæ Basarabia 
nu era teritoriu disputat. El era ferm în convingerea sa cæ, abordându°se 
problema în mod adecvat, Rusia va putea fi fæcutæ sæ realizeze cæ Basarabia 
era teritoriu românesc de facto. În acelaøi timp, el l°a ajutat pe dr. Beneš sæ 
creeze Mica Antantæ. A colaborat foarte strâns cu Cehoslovacia øi Iugoslavia 
øi a creat ceea ce ar fi putut fi unul dintre bastioanele pæcii europene øi în 
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special al pæcii dunærene. El a insistat întotdeauna ca între România øi 
Polonia sæ existe relafliile cele mai strânse.

Mussolini prinde în cursæ pe MacDonald øi Simon

Exista un punct asupra cæruia nu am cæzut niciodatæ de acord cu 
Titulescu. El mergea destul de des la Roma øi pærea a fi impresionat de 
Mussolini. I°am spus cæ greøeøte. Avusesem o singuræ convorbire de 4 ore 
cu Mussolini care m°a læsat cu impresia cæ omul era un criminal absolut.

Titulescu credea în legæturile de sânge øi culturæ latine exis tente 
între România øi Italia. El nu sondase profunzimea ticæloøiei lui Mussolini. 
A venit însæ øi momentul când Titulescu a trebuit sæ recunoascæ cæ este 
periculos sæ împarfli ciorba cu diavolul dacæ n°ai o linguræ foarte lungæ. 
Hitler venise la putere în ianuarie 1933. Oamenii din acea flaræ nu øtiau 
multe despre el, øi nici n°o doreau, în schimb Hitler øtia deja ce vrea. 
El a încurajat o violentæ campanie de propagandæ împotriva „coridoru
lui“ polonez. România era aliata Poloniei øi fireøte aceasta l°a afectat 
pe Titulescu. Polonia fæcea parte4 øi din Mica Antantæ øi ca urmare era 
de presupus ca tofli membrii ei sæ fie afectafli de aceastæ agitaflie 
„revizionistæ“.

În martie 1933, Hitler øi Mussolini au început sæ se consulte. Acel 
teribil eøec, Conferinfla de dezarmare, continua încæ la Geneva. Ramsay 
MacDonald øi John Simon au fost trimiøi la Geneva sæ prezinte propunerile 
britanice, care nefiind operabile a trebuit sæ fie retrase în ziua urmætoare. 
Ramsay MacDonald øi John Simon au fost invitafli sæ se întâlneascæ cu 
Mussolini la Roma. Acesta a trimis un aeroplan dupæ ei øi a venit sæ°i 
întâmpine la aeroport. Acolo le°a prezentat o hârtie conflinând propunerea 
foarte simplæ ca Marea Britanie, Franfla, Germania øi Italia, cele patru 
Mari Puteri ale Europei, sæ conducæ Europa øi sæ nu lase problemele 
importante la latitudinea Ligii Nafliunilor; în schimb, cele Patru Puteri sæ 
lucreze pentru pace începând cu revizuirea Tratatelor de pace, în special a 
tratatului ce dædea Poloniei „coridorul“. MacDonald øi Simon nu øi°au 
dat seama de cursa în care erau atraøi. În mod sigur n°au înfleles cæ în 
spatele ei era Hitler. Ei s°au întors acasæ cu propunerile pentru a medita 
asupra lor.
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Eram în Camera Comunelor când Simon a prezentat propunerile. 
El n°a convins Camera Comunelor, dar i°a înspæimântat aproape pe tofli 
cei ce cunoøteau implicafliile. Titulescu a descoperit cæ prietenul sæu 
Mussolini fæcea un joc foarte straniu. Acesta trimisese dupæ ministrul 
polon la Roma øi îi spusese cæ propunerile revizioniste nu erau îndreptate 
în realitate împotriva Poloniei, ci erau mai degrabæ o miøcare preliminaræ 
pentru revizuirea frontierelor Cehoslovaciei. Ministrului cehoslovac i°a 
spus cæ propunerile nu erau de fel îndreptate împotriva Cehoslovaciei, ci 
doar menite sæ corecteze unele din frontierele din Rutenia øi Iugoslavia. 
Ministrului iugoslav i°a spus cæ tot ce se intenfliona era o corectare a 
frontierelor Poloniei øi Cehoslovaciei. Ministrului român i°a spus cæ 
intenfliona doar sæ facæ uøoare schimbæri în frontierele a una sau douæ 
provincii neimportante foarte departe de România. Mussolini nu pærea 
a°øi fi imaginat cæ miniøtrii Micii Antante øi reprezentanflii Poloniei se 
vor consulta.

Titulescu a sosit la Londra øi Paris ca reprezentant special al Micii 
Antante, la 6 aprilie 1933. El s°a întâlnit cu Neville Chamberlain, Ramsay 
MacDonald øi John Simon. În seara aceea a venit sæ cineze cu mine. 
A scos un carnet:

„Iatæ ce i°am spus domnului Ramsay MacDonald: «Dvs. suntefli 
un atât de mare iubitor al pæcii, încât afli devenit un propovæduitor al 
ræzboiului. Asta v°o spune Titulescu. fiinefli minte. Revizuirea tratatelor 
înseamnæ ræzboi»; el a notat aceasta. Le°am spus°o tuturora.“

Titulescu obiønuia sæ facæ notifle pe loc sau imediat dupæ o între
vedere, iar apoi sæ°øi petreacæ o parte a nopflii scriind în caiete mari o 
relatare a tuturor acestor conversaflii. Trebuie cæ avea zeci de astfel de 
caiete. Dacæ acestea s°au pæstrat, se va vedea cæ poartæ în ele o mai mare 
parte din istoria intimæ a Europei dintre 1920–1937 decât ar putea 
confline notele sau memoriile oricærui alt om de stat. Uneori el era atât de 
amabil cæ°mi citea unele din aceste pagini.

Dilema lui Paul°Boncour

S°a dus la Paris, unde l°a væzut pe Paul°Boncour. Titulescu i°a 
spus cæ fæcuse o crimæ declarându°se gata sæ intre în Pactul celor Patru 
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puteri pentru revizuirea tratatelor. I°a tras lui Paul°Boncour o astfel de 
sæpunealæ, încât Paul°Boncour a cæzut la pat cu febræ timp de 24 de ore. 
El l°a întrebat pe Titulescu: „Ce vrei sæ fac?“ Titulescu i°a ræspuns: „Pe 
mine nu mæ intereseazæ ce faci dumneata, pofli sæ semnezi dacæ vrei Pactul 
celor Patru Puteri øi astfel sæ distrugi poziflia Franflei, dar din aceeaøi 
træsæturæ de condei îfli vei anula semnætura de pe alianfla cu Polonia, 
Cehoslovacia, România øi Iugoslavia“.

„Ce aø putea face?“ exclamæ Paul°Boncour.
„Dumneata nu doreøti sæ ieøi din pact acum, cæ este aproape 

semnat. Vreau sæ°mi scrii o scrisoare oficialæ în care sæ°mi spui cæ nimic 
din Pactul celor Patru puteri nu poate anula în niciun fel tratatele pe care 
Franfla le°a fæcut deja cu Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia øi România øi 
cæ nu se poate face nicio revizuire a tratatelor de pace færæ deplinul 
consimflæmânt al Ligii Nafliunilor.“

Paul°Boncour a trebuit sæ scrie scrisoarea øi a fost publicatæ într°o 
Carte Albastræ francezæ de mici dimensiuni. În momentul când a apærut 
a øi fost retrasæ din circulaflie. Am avut douæ exemplare din ea. Unul l°am 
dat, iar celælalt îl am printre dosarele mele. Nu vefli gæsi un exemplar 
din ea nicæieri la Paris. Titulescu l°a fæcut pe Paul°Boncour sæ°øi înghitæ 
cuvintele.

Dar chestiunea nu s°a sfârøit aici. Polonia øi°a dat seama cæ Anglia 
øi Franfla erau poate pe pragul de a discuta revizuirea tratatelor de pace øi 
a aøa°zisului coridor polonez, care nu fusese niciodatæ de fapt un coridor, 
ci vechea provincie maritimæ Pomerania, care întâmplætor øi dintotdeauna 
tæia Prusia Orientalæ.

Astfel cæ Piłsudski a trimis un mesaj la Londra: „Lucrul ce°l avem 
de fæcut acum este sæ acflionæm împreunæ, acum când Hitler este la putere, 
øi sæ strângem Germania cu uøa pentru ca sæ ne spunæ exact care este 
politica ei. Am putea chema Germania la ordine numaidecât“.

Concesia fæcutæ de Polonia lui Hitler

Englezii au spus: „E îngrozitor sæ°i vorbeøti aøa lui Hitler“. Aøa cæ 
n°a ieøit nimic din asta. Atunci Piłsudski i°a trimis lui Hitler un mesaj øi 
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l°a întrebat: „Vrefli ræzboi acum, în cinci ani sau în zece ani? Îl putefli avea 
când dorifli“. Hitler a ræspuns cæ era gata sæ încheie un pact de neagresiune 
øi astfel pactul a fost încheiat în ianuarie 1934. În dosul acestui pact se afla 
ceva care mæ tem cæ l°a nemulflumit profund pe Titulescu. El credea în 
Mica Antantæ øi în Antanta Balcanicæ. Împreunæ cu Turcia øi Iugoslavia, 
el crease Înflelegerea Balcanicæ, ale cærei roade se mai pot încæ vedea în 
atitudinea prieteneascæ a Turciei faflæ de Iugoslavia øi Grecia øi în alianfla 
anglo°turcæ. Titulescu trebuie cæ a auzit imediat ceea ce auziseræ Guvernul 
cehoslovac øi alte guverne, anume cæ în timp ce se fæcea pactul de 
neagresiune cu Polonia, Hitler a cerut Poloniei promisiunea sæ nu intervinæ 
în cazul când Germania ar fi obligatæ sæ°øi reglementeze poziflia sa faflæ de 
Austria, sæ nu se alæture în niciun caz Micii Antante sau sæ încheie orice 
fel de acord cu Cehoslovacia sau cu oricare alt membru al Micii Antante.

Am motiv sæ cred, øi probabil generalul Sikorski ar fi de acord, cæ 
aceste condiflii au fost acceptate, deøi ele perturbau negociatorul polonez 
în aøa mæsuræ încât øi°a dat demisia øi s°a dus la Paris sæ°i relateze generalului 
Sikorski5 despre aceasta.

Titulescu era destul de ager sæ vadæ ceea ce mulfli oameni au væzut 
de atunci, cæ luarea Austriei de cætre Germania însemna descoperirea 
întregului flanc de sud°vest al Cehoslovaciei, cæ dacæ Cehoslovacia urma 
sæ cadæ, Polonia ar fi înconjuratæ, ceea ce ar face poziflia României foarte 
precaræ. Toate acestea apæsau serios cugetul lui Titulescu, dar el încæ mai 
spera cæ va reuøi sæ evite aceste primejdii. Am remarcat adesea la politicienii 
clarvæzætori ideea neexprimatæ øi poate inconøtientæ: „Da, aceasta va fi 
politica noastræ dacæ voi fi eu acolo, s°o aplic“.

Titulescu avea dreptate sæ presupunæ cæ va continua sæ aibæ sufi
cientæ influenflæ øi putere pentru a°øi impune politica sa. Asta poate 
datoritæ faptului cæ era devotat ideii de a salva pentru România ceea ce ea 
câøtigase dupæ ultimul ræzboi øi de a consolida unitatea României øi cæ era 
atât de convins de rolul ce România îl va juca în regiunea Dunærii, încât 
el a acceptat, nu cu entuziasm, reîntoarcerea Regelui Carol în România. 
Øtiam cæ meditase serios asupra acestei probleme. Øtiu cât de loial era el 
faflæ de monarhia din România.



288

Titulescu a fæcut greøeala de a sta prea multæ vreme departe de 
România. S°a dus la Engadine øi la St.°Moritz pentru a°øi îngriji sænætatea; 
avea nevoie de o anumitæ singurætate øi liniøte în scopul de a°øi pune 
lucrurile în ordine. Activitatea la Liga Nafliunilor, care n°ar trebui sæ fie 
niciodatæ uitatæ – l°a desemnat drept una dintre cele mai remarcabile 
personalitæfli ce au venit vreodatæ la Geneva – l°a pus în legæturæ cu un 
mare numær de oameni din întreaga lume. Era stimat øi admirat de tofli 
pentru integritatea sa intelectualæ. Nu cred cæ în lumea modernæ vreun 
om ar mai putea pretinde titlul de mare politician dacæ nu este moralmente 
integru.

Acordul lui Titulescu cu Rusia

Titulescu a crezut totdeauna cæ relafliile cu Rusia sunt cheia secu
ritæflii româneøti. L°a întâlnit pe Litvinov la Geneva øi au devenit prieteni 
apropiafli. Discutau adesea despre Basarabia. Litvinov obiønuia sæ spunæ: 
„Nu ne cerefli o declaraflie formalæ, dar dacæ noi ne vom da seama cæ nu 
intenflionafli sæ acflionafli ca un agent pentru oricare altæ putere, am putea 
oricând s°o læsæm baltæ“. La care Titulescu ræspundea: „Dar eu doresc sæ 
las ceva poporului meu“.

În cele din urmæ, Titulescu a primit din partea guvernului 
Tætærescu, cu deplina aprobare a Regelui Carol, împuternicirea de a în
cheia nu numai un tratat de neagresiune (ceea ce a øi fæcut), ci øi un acord 
care înlætura practic Basarabia din categoria teritoriilor disputate. Aceasta 
depindea în întregime de convingerea ruøilor cæ România nu trebuia 
consideratæ ca un inamic potenflial, ceea ce revenea la poziflia în care se 
gæsea Regele Carol I6 însuøi.

Am avut onoarea, în 1911, sæ am trei sau patru lungi conversaflii 
cu ræposatul Rege Carol I. Acesta vorbea adesea despre relafliile dintre 
România øi Rusia. Deøi avusese mari dificultæfli cu Rusia, el credea cæ era 
indispensabil ca sæ se ajungæ cel puflin la relaflii acceptabile cu Rusia øi 
mi°a vorbit cu o deosebitæ cælduræ despre modul cum fusese primit cu 
ocazia ultimei sale vizite acolo.

Titulescu trebuie sæ fi cunoscut punctul de vedere al Regelui Carol I 
øi sæ fi fost sigur cæ bætrânul øi înfleleptul Suveran apreciase poziflia corect.
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Înlæturarea lui Titulescu

Titulescu a reuøit sæ stabileascæ relaflii prieteneøti cu Rusia Sovieticæ, 
dar când a revenit în flaræ øi a raportat guvernului Tætærescu, situaflia se 
schimbase. Dezgustat, s°a întors la St.°Moritz; peste noapte, guvernul 
Tætærescu a demisionat øi s°a reconstituit, iar Titulescu a fost înlæturat. 
Dupæ aceasta se spune cæ ar fi existat o notæ ruseascæ recunoscând Basarabia 
de jure, dar, chiar dacæ ar fi adeværat, aceasta nu corespundea acordului lui 
Titulescu.

Ceva se întâmplase, poate în politica internæ a României, poate în 
relafliile dintre Carol al II°lea, Hitler øi Mussolini, care sæ schimbe pærerile 
cu privire la Rusia øi, desigur, Garda de Fier era în ascensiune. Nu existæ 
niciun dubiu cu privire la relafliile dintre Garda de Fier øi naziøti øi fasciøti, 
nici cu privire la cei doi membri ai Gærzii de Fier din avionul ce se 
præbuøise7 în Franfla în cursul ræzboiului spaniol.

Greøelile Regelui Carol

La începutul lui august 1937, Regele Carol a venit într°o vizitæ la 
Londra. Ministrul României, amabil, m°a invitat sæ vin de la flaræ la un 
dejun unde sæ°l întâlnesc pe Carol, pe care nu°l întâlnisem pânæ atunci. 
Dupæ masæ, Regele Carol m°a luat deoparte, dar nu atât de departe încât 
conversaflia sæ nu fie auzitæ de ceilalfli români din apropiere. A început 
sæ°mi flinæ un curs despre politica europeanæ øi despre ce era necesar 
României.

În primul rând, el voia sæ stabileascæ o Axæ între Londra øi Bucureøti, 
eliminând astfel Franfla, cæci România nu mai dorea sæ ræmânæ o colonie 
francezæ. Apoi mi°a spus cæ în România lucrurile se schimbaseræ. Parti
dele politice nu mai erau bune de nimic. Era treaba Coroanei sæ conducæ 
øi el urma sæ le traseze linia de adoptat. Tofli aceøti politicieni erau 
incompetenfli.

Eu i°am spus: „Sire, din punctul nostru de vedere aceasta ar fi o 
politicæ economicæ greøitæ. Coroana ar trebui sæ constituie o rezervæ 
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politicæ. Nu trebuie sæ intre în linia de foc politicæ, cæci ar putea avea de 
suferit, iar apoi rezerva politicæ ar dispærea“.

Acesta a replicat: „Nu existæ nicio analogie între România øi 
Anglia… Cum putem colabora cu Beneš? Este un socialist. Nu înflelege 
cât de important este Hitler. Eu am o impresie extrem de favorabilæ despre 
Hitler. Cred cæ este un om mare… Fireøte, noi trebuie sæ flinem minte 
mereu cæ pe umerii noøtri apasæ greutatea zdrobitoare a Rusiei. Existæ un 
acord cu Rusia, dar el nu este nicidecum bun, cæci ruøii sunt oameni 
înøelætori“.

M°a convins cæ îi lipsea o elementaræ înflelepciune. Am început sæ 
înfleleg de ce Titulescu fusese înlæturat øi cât de dificil ar fi fost pentru el 
sæ°øi pæstreze loialitatea faflæ de Regele Carol sau sæ°øi pæstreze funcflia sub 
Regele Carol. Era prea sincer, prea direct. Loialitatea sa profundæ l°ar fi 
forflat sæ°i spunæ Regelui Carol în faflæ unde ar fi dusæ România de o astfel 
de politicæ.

La 31 martie 1936, dupæ ce a reinstaurat serviciul militar obligatoriu 
în Germania, Hitler øi°a trimis trupele în Renania, iar apoi a flinut un 
mare discurs, oferind pace pentru 25 de ani. A vorbit ca reprezentant al 
„poporului“ german, al „Reichului“ german øi, mai presus de toate, al 
„nafliunii“ germane. El a denunflat ca total lipsite de valabilitate Tratatul 
de la Versailles, tratatele de armistifliu øi toate celelalte tratate încheiate de 
Germania de la 1914 încoace. Singurele tratate pe care le°a considerat 
valabile au fost Tratatul de la Brest°Litovsk din 1918 øi Tratatul de la 
Bucureøti8.

Teribila cuvântare a lui Hitler

Cuvântarea n°a fost nicidecum claræ pentru cei mai mulfli dintre 
oamenii noøtri. N°au înfleles decât cæ Hitler oferea pace pe 25 de ani. Mie 
nu°mi plæcea deloc. Am væzut comentarii favorabile în unele din gazetele 
noastre. Pe la 4 p.m., unul dintre cei mai capabili germani pe care°l 
cunosc, un german arian, m°a sunat øi mi°a spus: „Trebuie sæ væ væd 
numaidecât. Am încercat toatæ ziua sæ°i fac pe proøtii dv. sæ înfleleagæ ce 
înseamnæ aceastæ cuvântare“.
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El mi°a spus: „E o cuvântare teribilæ. E o cursæ teribilæ“. Propria sa 
pærere despre cuvântare era mult mai claræ decât a mea. La cererea mea, el 
a stat toatæ noaptea øi a scris analiza sa asupra cuvântærii lui Hitler. Am 
avut°o la orele 10,30 în dimineafla zilei urmætoare – øapte pagini scrise la 
maøinæ. Mi°am dat seama cæ era extrem de competentæ.

Am sunat la domnul Eden øi l°am întrebat dacæ ar dori sæ aibæ o 
analizæ foarte competentæ a cuvântærii lui Hitler. Domnul Eden m°a 
întrebat: „Este în limba englezæ?“. I°am ræspuns: „Nu, în limba germanæ“. 
El mi°a replicat: „Nu pot sæ mæ descurc. Sunt mult prea ocupat“.

L°am cæutat apoi pe subsecretarul de stat øi m°am oferit sæ°i trimit 
analiza germanæ, cu ideile principale traduse în englezæ. Tocmai o 
trimisesem, când Titulescu øi Jan Masaryk au sosit la cinæ, i°am dat lui 
Masaryk originalul german, iar lui Titulescu o copie a scrisorii engleze, 
færæ sæ°i spun cui fusese adresatæ.

Masaryk a spus: „Pot s°o pæstrez? Aø vrea s°o trimit lui Beneš prin 
avion special“.

Titulescu a remarcat: „Scumpul meu amic, mæ ia cu fiori reci pe 
øira spinærii“.

Afli auzit probabil multe critici la adresa lui Eden dat fiind cæ a fost 
atât de uøuratic încât a replicat la aceastæ importantæ cuvântare a lui Hitler 
printr°un chestionar cu privire la ceea ce Hitler a avut în vedere. Tofli 
pacifiøtii noøtri au spus: „Ce groaznic din partea lui“. Acest chestionar se 
baza aproape în întregime pe analiza germanæ a cuvântærii lui Hitler, 
pe care eu o trimisesem Ministerului de Externe britanic øi cred cæ dom
nul Eden, asemeni lui Titulescu øi Masaryk, a simflit un fior rece pe øira 
spinærii.

Titulescu a trecut la treabæ numaidecât, fæcând tot posibilul sæ 
reuneascæ România, Mica Antantæ øi alte puteri. Apoi el a fost înlæturat. 
Cred cæ asta i°a frânt inima. El a vrut sæ se apere într°o carte pe care a 
scris°o, dar n°a publicat°o. Era prea multæ patimæ în ea. Mâhnirea apærea 
prea evident.

Eu cred cæ va trece multæ vreme pânæ când amintirea lui se va 
øterge din mintea poporului român, pentru cæ va veni o vreme când 
România se va ridica øi va avea nevoie de întreg ajutorul ce i°l pot da fiii 
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ei. Øi atunci, aceia dintre noi care n°au uitat ce a fæcut, ce a gândit øi ce s°a 
stræduit Titulescu sæ facæ, îl vom glorifica drept unul dintre cei mai mari 
oameni politici ai României.

Wickham Steed, Nicolae Titulescu – Late Roumanian Ambassador to Britain, în 
„New Times and Ethiopia News“, an VII, nr. 324, 18 iulie 1942.

NOTE

1 Este vorba de Auguste Émile Picot (1844–1918). Lingvist, jurist, diplomat øi bibliograf 
francez. Studii secundare la Institutul Notre°Dame d’Auteuil øi la Institutul „Bonaparte“ din 
Paris øi universitare (Facultatea de Drept) la Paris. Membru al Baroului din Paris (1866). 
Secretar al domnitorului României Carol I (1866–1869). Viceconsul al Franflei la Sibiu (oct. 
1869) øi la Timiøoara (1869–1872). Profesor de limba øi literatura românæ la École des langues 
orientales vivantes (1875–1888). A colaborat la diverse publicaflii ale timpului („Journal des 
savants“, „Revue d’anthropologie“, „Revue critique d’histoire et de littérature“, „Romania“, 
„Traian“ etc.) øi a læsat însemnate lucræri, între care: Les Serbies de Hongrie (1873–1874); La 
Chronique de Moldavie de Grégoire Urechi (1877–1879); Alexandre le Bon, prince de Moldavie 
(1882); Notice biographique et bibliographique sur Nicolas Spatar Milescu, ambassadeur du tsar 
Alexis Mihailovic en Chine (1883); Coup d’oeil sur l’histoire de la typographie dans les pays roumains 
au XVI°e siècle (1895). S°a remarcat øi ca folclorist, în 1862, publicând culegerea Proverbes 
béarnais. Picot are marele merit de a fi fæcut cunoscut peste hotare folclorul românesc, publicând 
în 1889 culegerea Chants populaires des roumains de Serbie, care reuneøte cântece de dragoste, 
cântece satirice, folclor al copiilor, cântece haiduceøti, cântece istorice ale românilor din Timoc 
(Les Roumains de la Macédoine, 1875). Membru al Academiei de Inscripflii øi Litere Frumoase 
din Paris øi al Academiei de Øtiinfle, Litere øi Arte din Padova. Membru de onoare (31 mai 1879) 
al Academiei Române.

2 Constantin Diamandy. 
3 Félix Charles Saint°Aulaire, conte de Beaupoil. 
4 Polonia n°a fæcut parte din Mica Antantæ. România avea un tratat de alianflæ cu Polonia. 

La 3 martie 1921 s°a semnat la Bucureøti Convenflia de alianflæ defensivæ româno°polonæ. A 
intrat în vigoare la 25 iulie 1921. Dacæ Take Ionescu a încheiat acest tratat numai pentru cazul 
unei agresiuni sovietice, I.G. Duca i°a lærgit baza, erga omnes pentru toate frontierele. Tratatul 
de garanflie între România øi Polonia s°a semnat la 26 martie 1926, la Bucureøti. A intrat în 
vigoare la 26 martie 1926, adicæ chiar în ziua semnærii lui (conf. Art. 7), deøi, potrivit schimbului 
de note, din 3 martie 1926, Convenflia din 1921 n°a expirat decât la 3 aprilie 1926. La 15 
ianuarie 1931, G.G. Mironescu a reînnoit tratatul din 26 martie 1926, acesta intrând în vigoare 
la 26 martie 1931. 

5 Władysław Sikorski (1881–1943). General, om politic øi de stat polonez. Prim°ministru øi 
ministru de Interne (16 decembrie 1922–26 mai 1923). Între 30 septembrie 1939 øi 4 iulie 
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1943, a condus guvernul polonez constituit în emigraflie (din octombrie 1939, în Franfla; din 
iunie 1940, în Marea Britanie).

6 Carol I (1839–1914). Domnitor (1866–1881) øi Rege al României (1881–1914). A 
încheiat cu Austro°Ungaria o alianflæ politico°militaræ (1883), la care au aderat Germania øi 
Italia, legând astfel România de Puterile Centrale. În timpul domniei sale, România poartæ 
Ræzboiul pentru Independenflæ. A susflinut participarea României în Primul Ræzboi Mondial de 
partea Germaniei øi Austro°Ungariei. 

7 S°ar putea ca Steed sæ facæ aluzii la Mofla øi Marin, în legæturæ cu a cæror moarte s°au fæcut 
tot felul de supoziflii. În Radiografia dreptei româneøti(1927–1941), îngrijitæ de Gh. Buzatu, 
Corneliu Ciucanu, Cristian Iordache, Editura F.F. Press, Bucureøti, 1996, pp. 56, 112–113, 
116 se afirmæ cæ Mofla øi Marin au fost uciøi pe frontul Ræzboiului civil din Spania, la 
Majadahonda, la 13 ianuarie 1937, fiind înmormântafli la Bucureøti, la 13 februarie 1937, ca 
„mucenici“ legionari. 

8 La 18 martie 1918, la Buftea, este semnat Tratatul preliminar de pace între România øi 
Puterile Centrale, pe baza cæreia încep, la Bucureøti, la 22 martie, tratativele în vederea 
încheierii pæcii. La 7 mai 1918, tratativele dintre România øi Puterile Centrale se încheie prin 
semnarea unui „tratat“ de pace („Pacea de la Bucureøti“), care prevedea condiflii din cele mai 
grele. România pierdea Dobrogea, teritorii din Carpafli (131 sate øi comune cu 724.957 
locuitori øi cu o suprafaflæ de 5.600 km2); ni s°a impus demobilizarea armatei române; 
monopolul german asupra comerflului cu cereale româneøti øi asupra exploatærii øi prelucrærii 
lemnului; controlul german asupra navigafliei pe Dunære; trecerea øantierelor navale româneøti 
în proprieta tea statului german; monopolul german absolut asupra exploatærii petrolului pe o 
perioadæ de 90 de ani etc. Concomitent s°au semnat încæ 23 de documente ce desævârøesc 
opera de subordonare øi exploatare a României realizatæ de „Tratatul de pace“. Din partea 
guvernului român documentul a fost semnat de prim°ministrul Alexandru Marghiloman, 
ministrul Afacerilor Stræine, Constantin C. Arion, de miniøtrii plenipotenfliari Mihail N. 
Burghele øi Ion N. Papiniu. „Pacea“ de la Bucureøti va întâmpina o puternicæ împotrivire din 
partea întregului popor român; de altfel, ea nu va fi sancflionatæ de cætre rege, cu toate presiunile 
Puterilor Centrale øi promisiunile lor.

Louis Steuerman

„Am træit un ceas de divinæ însufleflire“

Excelenflæ,
N°am avut posibilitatea cum aø fi dorit desigur sæ fiu øi eu azi în 

apropierea d°voastræ, sæ væ væd o clipæ barem øi – palid – sæ væ mulflumesc, 
sæ væ felicit, sæ væ aræt cum, uitând anostul vieflii mele, am træit un ceas de 
divinæ însufleflire.
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N°am putut, cæci nu fiecæruia e datæ atâta fericire! Voi utiliza de 
aceea altæ cale, mai øtearsæ poate, la fel de sfântæ totuøi øi mai dreaptæ 
poate, cæci ea tuturor – øi mari øi mici – e accesibilæ, calea scrisului.

Când, aproape o lunæ de atunci, toamnæ în ajun, fanfare în patru 
colfluri ale lumii succesul d°voastræ îl sunau, suflarea mea una cu a celor 
cinstifli, una cu a celor mai apropiafli d°voastræ,  una  cu a celor ce væ 
iubesc, a fost!

Prin væzduh ræsbubuind, numele d°voastræ sus, în Ceruri, s°a sæpat.
Bucuria mea atât de mare a fost încât – inocentæ – a cæutat într°una 

debuøeuri.
Îndræznefl, poate, odatæ, Domniei Voastre am spus°o. Alor mei 

pærinfli mereu, vremea toatæ am strigat°o.
Aproape treizeci zile au trecut! Uneori, când s°a putut, am asistat la 

dezbateri. V°am  væzut o lume stæpânind øi peste dânsa – înælflându°væ!
Alteori acasæ, întoværæøit doar de conøtiinfla mea, prin prisma ei 

v°am observat.
La fiecare clipæ v°am simflit. Øi°n fiece clipæ, cælduræ multæ inima 

mi°a încins.
Vocea d°voastræ într°una am ascultat. De acolo, de pe tronul lumii, 

de acolo, din bogæflia omenirii – cæci acolo, subt sceptrul d°voastræ reunitæ 
întreaga avere moralæ de pe „marele Fetiø“ – de acolo, glasul d°voastræ, 
calda lui vibrare, în modesta°mi odæiflæ a pætruns øi toatæ°n armonie a 
îmbræcat°o!

Øi°ar fi desigur sæ recuz o mândræ delegaflie, cea mai curatæ, cæci a 
conøtiinflei mele, a injoncfliunilor ei, dacæ nu v°aø spune c°aceste zile 
toate – din zori øi pânæ°n saræ – au fost marcate doar de cele mai bune 
gânduri, de cele mai pure øi frumoase simflæminte ce°n mine loc gæsit°au 
pentru d°voastræ.

Dar astæzi, Excelenflæ, v°am væzut mai mult ca totdeauna.
Un chip plæsmuit doar din blândefle! V°am auzit vorbind într°una 

o jumætate de oræ. Øi vocea d°voastræ linæ øi delicatæ, acea voce suavæ, ici 
calmæ øi temperatæ, colo agitatæ øi puternicæ – voce de stentor – acea 
voce cunoscând profundul cadenflelor divine, acea voce traduce nu 
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pentru mine, ci pentru tofli, færæ osebire, întreaga claviaturæ a sufletu lui 
d°voastræ.

Astæzi, când v°am auzit øi v°am simflit, am træit momente osebite 
de tot restul vieflii mele. Astæzi am râs øi plâns de mulflumire. Øi douæ 
lacrimi mari, frumoase, douæ lacrimi ce°afli fæurit, cæci lacrimile fericirii 
mele, am cules øi cu ele sufletu°mi am nobilat.

Pentru mine, ziua de astæzi, prin ea însæøi constituie o etapæ superbæ 
în viafla mea. 

E poate prea trist trecutul meu, ca ea, aceastæ zi frumoasæ, sæ îl 
închidæ!

S°ar pierde în întuneric!
Øi poate prea bogat în decepflii viitorul meu ca aureola°i sæ fie atât 

de însoritæ!
De aceea, aceastæ zi ræmâne singuræ, ræmâne poate singura dar 

suprema fazæ a unei existenfle.
D°voastræ afli fost fæuritorul ei. Væ mulflumesc din inimæ. Alegerea°mi 

n°a dat greø!
Iertafli, Excelenflæ, cæ atât v°am deranjat. Fifli însæ indulgent cu cei – 

poate slabi – poate hipersensibili.
Gândifli°væ la cuvintele d°voastræ alese când vorbifli despre elanul 

creator.
Øi dacæ, bietul meu elan, nu cunoaøte atributu°i de alæturi, e cæ nu 

am nici putinfla øi cæ nici sænætatea nu°mi permite.
De aceea, stingher, elanul meu existæ totuøi, existæ mai ales acum, 

dupæ ce atât de°nsufleflit a fost.
Aø dori într°una, într°una sæ væ privesc, într°una sæ v°aud, sæ væ simt.
Øi dacæ sunt lucruri mie nepermise, nu batjocorifli voinfla mea care, 

în aceste momente, îøi gâlgâie nævala.
E atât de sinceræ încât întreaga°mi fiinflæ printr°însa se oglindeøte.
Curând poate, în alte meleaguri, væ vefli îndrepta. În urma d°voastræ, 

ræmân tofli cei ce væ slævesc.
În rândul lor, fruntaø voi fi!
Pentru mine, cu d°voastræ odatæ, pripit speranfle multe vor fugi.
Îmi va ræmâne doar imaginea d°voastræ scumpæ, care mæ va îndrep

ta doar la lucruri bune øi frumoase. Printr°însa, prin aceastæ bunæ øi 
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dragæ imagine, prin chipul d°voastræ senin øi blând, prin toatæ fiinfla 
d°voastræ, voi cerca sæ°ndrept modestul meu efort pentru triumful ideii 
de dreptate.

Sæ træifli Excelenflæ øi relelor sæ fifli ferit!
(ss) Louis Steuerman

Genève, le 28. 9. [19]31

Pe plic: 
Son Excellence
Monsieur N. Titulesco
Hôtel des Bergues
Genève
Personnellement

Scrisoare, Geneva, 28 septembrie 1931, Louis Steuerman, publicist, 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. 407, pp. 1 128–1 130.

Louis Steuerman

„Rezultatul direct al afecfliunii ce am pentru dumneavoastræ øi 
al grijilor pe care mi le fac atunci când nu am veøti de la 
dumneavoastræ“

Paris, 11 noiembrie 1939

Dragul meu patron,
Afli binevoit sæ°mi adresafli, la 26 septembrie, o telegramæ dupæ 

cum urmeazæ: „Voi fi în Sud probabil pe 15 pentru a telegrafia intervalul 
øi adresa“. 
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De atunci, gândurile mele de fiecare zi v°au urmærit îndelung øi cu 
fidelitate.

N°aveam decât o dorinflæ – sæ væ øtiu sænætos øi o singuræ speran
flæ – sæ am cât mai curând øtiri de la dumneavoastræ. 

Din punct de vedere intelectual øi sentimental, dorinfla mea a fost 
momentan potolitæ de satisfacflia sentimentului care a produs°o. 

În consecinflæ, telegrama dumneavoastræ avea sæ mæ liniøteascæ.
Tot atât de puternicæ øi cu desævârøire umanæ, speranfla mea cu

noaøte unele exigenfle care îi dovedesc mærimea.
De aceea, v°aø fi foarte recunoscætor dacæ afli voi sæ°mi spunefli un 

cuvânt pentru ca sæ øtiu care sunt intenfliile dumneavoastræ øi când anume 
contafli sæ revenifli în Franfla.

Dat fiind cæ tot ceea ce væ priveøte îmi este aproape sufletului, aø fi 
vrut, o datæ în plus, sæ væ telegrafiez pentru a mæ informa în legæturæ cu 
sænætatea dumneavoastræ øi pentru a da, astfel, fericita perspectivæ a unui 
ræspuns mai rapid. Totuøi, în ciuda celei mai sincere voinfle personale – ea 
însæøi rezultatul direct al afecfliunii ce am pentru dumneavoastræ øi al 
grijilor pe care mi le fac atunci când nu am veøti de la dumneavoastræ – 
am cunoscut cele mai nevinovate palpitaflii ale inimii mele de teamæ de a 
nu væ importuna.

Fratele meu, care n°am fost încæ naturalizat, se înroleazæ pe 15 no
iembrie, fiind convocat ca urmare a angajamentului voluntar pe care øi l°a 
asumat din prima zi a mobilizærii.

Am ræmas doar singur, mai pæræsit øi mai neliniøtit în fafla 
dificultæflilor care apar din toate pærflile øi a necunoscutelor de mâine.

Întrucât îmi lipsesc øtirile de la dumneavoastræ, aø fi fericit dacæ aø 
putea afla în viitor cæ neliniøtile mele privind sænætatea dumneavoastræ nu 
sunt justificate.

Sper, de asemenea, cæ, dupæ o despærflire de aproape trei luni, îmi 
va fi permis sæ væ revæd.

Væ rog sæ primifli, dragul meu Patron, odatæ cu sentimentele mele 
respectuoase de afecfliune, expresia indefectibilului meu ataøament.

(ss) Louis Steuerman
23 Boulevard Pasteur
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Omagiile mele cele mai distinse doamnei Titulescu.

Neøtiind domiciliul dumneavoastræ actual, trimit o copie a acestei 
scrisori la Montreux.

Scrisoare (fr.), Paris, 11 noiembrie 1939, Louis Steuerman cætre Nicolae Titulescu − 
AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.

Eustafliu Gr. Stoenescu

„Nicu, prietenul meu“

Era tocmai în toiul Expozifliei Universale din Paris, în 1900, când 
tatæ°meu m°a dus sæ studiez pictura, aøa încât am putut vedea Saloanele 
de picturæ cele mai alese øi am luat contact cu Occidentul, cu toate 
Galeriile eterne de Artæ, cu Luvrul øi cu tot ce era mai frumos în acest 
centru al lumii, care e capitala Franflei.

Apoi am ræmas singur la Paris, în gazdæ la dna Titulescu, venitæ øi 
dânsa cu noi ca sæ se ocupe de fiul ei Nicu, prietenul meu, care se înscrisese 
la Facultatea de Drept. Eram amândoi deopotrivæ de înverøunafli la 
muncæ øi cu aceeaøi dorinflæ øi sete de a prinde, de a învæfla, fiecare în 
specialitatea sa, cât mai mult din Oraøul°Luminæ, Nicu Titulescu la stu
diul Dreptului, iar eu, dupæ picturæ, în atelierele Øcolii de Belle°Arte øi la 
Academia Julien. În grupul nostru se numæra, printre alflii, øi Istrate 
Micescu, avocatul din Bucureøti, astæzi exponentul cel mai de seamæ al 
baroului românesc. […].

Lume… portrete… expoziflii, la Paris, Londra, prin Italia, în 
America… aø avea multe sæ væ povestesc… În toiul acestei vâltori a vieflii, 
prin 1929, mæ aflam cu Titulescu, care era atunci în plin apogeu, la Paris, 
la Ritz, unde luam masa dupæ vernisajul unei expoziflii ale mele la Gale
riile Charpentier. Amintindu°ne de copilæria noastræ, Titulescu la un 
moment dat îmi spune: „Mæi Titi! Eu ajunsei sæ fiu ales Preøedintele 
Societæflii Nafliunilor øi tu sæ ai portretul lui Jean°Paul Laurens la Muzeul 
Luxembourg! Dacæ ar øti æøtia de unde venim, cæ am crescut amândoi la 
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Craiova, în Valea Vlæicii, pe lângæ Valea Orbeflilor!… ne°ar lua cu parul 
pe amândoi!…“

Eust. Gr. Stoenescu, Amintiri, în „Arhivele Olteniei“, an XXII, nr. 125–130, 
ianuarie–decembrie 1943, pp. 346–351.

Simion Stoilov

Profesor al Universitæflii Româneøti

Nicolae Titulescu a aparflinut Universitæflii din Bucureøti timp de 
mai bine de treizeci de ani. Se înapoiase de puflinæ vreme în flaræ de la 
studiile temeinice øi atât de strælucite ce le fæcuse la Paris, când a fost 
numit docent øi profesor suplinitor la Universitatea din Capitalæ. Câfliva 
ani mai târziu, i°a fost încredinflatæ o catedræ de Drept Civil, pe care a 
deflinut°o, ca titular, pânæ la moartea sa.

Însærcinærile politice de mare ræspundere la care, din 1916 încoace, 
l°au chemat øi reflinut aproape neîntrerupt, eminentele calitæfli cu care era 
înzestrat, nu i°au permis însæ sæ se consacre, aøa cum ar fi dorit el, catedrei 
sale. Concepflia sa a adeværatelor îndatoriri pe care le comportæ un 
învæflæmânt universitar demn de acest nume, neîngæduindu°i compro
misurile pe care i le°ar fi impus preocupærile øi obligafliile derivând din 
funcfliuni extrauniversitare, el a preferat sæ nu funcflioneze efectiv în 
învæflæmânt, câtæ vreme trebuiau sæ dureze asemenea însærcinæri. Prelegerile 
lui intermitente de la Universitate au læsat totuøi o adâncæ impresie asupra 
celor care le°au ascultat.

Atât de apreciata sa „oratorie“ nu avea, într°adevær, nimic comun 
cu acele înøiruiri de perioade retorice în care særæcia øi nebulozitatea ideilor 
se ascunde în fraze sunætoare. Arta sa era echilibru øi mæsuræ. Într°o formæ 
îngrijitæ, poleitæ, se exprima o cugetare subtilæ øi strânsæ într°o logicæ 
aproape geometricæ.

Înarmat cu o culturæ serioasæ øi vastæ, înzestrat cu o memorie 
minunatæ, Titulescu mânuia abil, cu spiritul sæu limpede, argumentæri 
precise øi solide. Tot secretul victoriilor spirituale pe care el le°a repurtat 
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în marile adunæri politice internaflionale stæ aici. Claritate øi logicæ în 
expunere; ideile redate într°o formæ ce øtia sæ fie caldæ øi sobræ totdeodatæ. 
Iar preciziunea cu care, din analiza prezentului de atunci, el a øtiut sæ 
prevadæ, limpede, ceea ce trebuia sæ ne rezerve viitorul, aceasta nu mai 
poate fi contestatæ de nimeni azi.

Dacæ Titulescu nu a fost totuøi urmat atât pe cât, probabil, a fost 
înfleles de unii din cei mai de seamæ oameni de stat din acele vremuri, 
aceasta, desigur, nu a fost vina lui. Poate în fafla unor spirite mai… øtiin
flifice, el ar fi gæsit un succes mai temeinic. L°am întâlnit într°un cerc de 
oameni de øtiinflæ venifli din toate pærflile lumii la serbærile celui de al 
patrulea centenar al ilustrului Collège de France. O telegramæ din 
Bucureøti trimeasæ la Londra, unde se afla ca reprezentant diplomatic, îl 
rugase – în ultimul moment – sæ reprezinte la aceste solemnitæfli Uni
versitatea din Capitala României, în lipsa oricærui sol al ei.

Færæ a sta o clipæ la îndoialæ, cu simplicitatea ce caracteriza toate 
gesturile sale, el venise la Paris sæ°øi îndeplineascæ un gen de misiune cu 
care nu era obiønuit. Am væzut, atunci cum învæflafli de toate specialitæflile, 
oameni de laborator øi cercetætori în domeniile cele mai variate ale øtiinflei, 
tofli aceia care l°au cunoscut cu acest prilej, au fost impresionafli de 
inteligenfla sa pætrunzætoare a evenimentelor øi a faptelor istorice de 
actualitate sau din trecut. Puterea lui de convingere depæøea, dupæ ei, 
mijloacele retorice de care se uzeazæ atât de mult în politicæ. Nicolae 
Titulescu ræmâne, færæ îndoialæ, una din cele mai preflioase realizæri ale 
posibilitæflilor de serioasæ øi adeværatæ gândire politicæ.

Simion Stoilov, Profesor al Universitæflii Româneøti, în „Ultima Oræ“, 22 apri
lie 1945.
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Mihail R. Sturdza

„Asigurarea reînnoitæ a celei mai înalte considerafliuni øi a devo
tamentului meu“

Riga, 3 decembrie 1930

Mult stimate domnule ministru,
La primirea acestor rânduri vefli regreta desigur prea binevoitoarea 

Domniei Voastre telegrame cæreia îi vefli atribui cu drept cuvânt noua øi 
îndræzneafla mea incursiune în ocupafliunile Domniei Voastre.

Mæ reîntorc din Bucureøti cu asigurarea, aproape, cæ nu voi pæræsi 
la 1 ianuarie Legafliunea din Riga (pentru a o ceda dlui Pelivan1) decât cu 
înaintarea mea în grad øi eventual pentru un nou post. Nu am nicio 
preciziune asupra noii misiuni ce°mi va fi, sper, încredinflatæ, totuøi dat 
fiind legafliunile ce vor fi disponibile nu pot sæ mæ împiedic de a crede cæ 
utilizarea mea s°ar face cu maximum de folos în Washington. 

În timpul celor doi ani pe care i°am petrecut în acea capitalæ, am 
observat øi studiat cu îngrijire împrejurærile øi mediile regulatoare a[le] 
raporturilor de credit între pieflele americane øi europene. Prin atenfliunea 
specialæ ce am dat°o întotdeauna chestiunilor economice øi financiare 
(atenfliune de care dau între altele dovada publicafliunile mele øi referatele 
fæcute în timpul lor asupra restaurærii economice austriace) beneficiez 
cred de o pregætire care mæ face apt a colabora cu folos la oriøice sondare, 
acfliune, negociafliune a guvernului nostru în aceastæ materie. 

În ceea ce priveøte omul de afacere øi mediile de afacere americane 
cred cæ sunt în posesiunea unei oareøicare rutine câøtigate cu ocaziunea 
campaniei de lansare a împrumutului zis Blair. În rezumat, cred cæ o 
reînnoire a echipei Sturdza–Boncescu, destul de fertilæ în vremea ei, ar da 
în ceea ce priveøte îngrijirea intereselor noastre de astæzi în America un 
randament foarte aproape de maximul dorit. Statul ar regæsi astfel, sper cu 
prisosinflæ, sacrificiile ce le°am fæcut cu ocaziunea øederii mele în America 
în beneficiile startului de doi ani de experienflæ americanæ ce îl am asupra 
altui titular eventual. 
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Îmi dau seama cæ aceste atât de favorabile pæreri relativ la candi
datura mea la postul de ministru în Washington nu au decât un caracter 
pur subiectiv, le submit însæ celei mai obiective øi severe Domniei Voastre 
aprecieri înainte de a îndræzni sæ solicit în favoarea acestei candidaturi un 
reazem pe care îl øtiu precumpænitor.

Mulflumindu°væ, oricare ar fi rezultatul acestei aprecieri, pentru 
timpul ce mi°am permis încæ o datæ a vi°l ræpi, væ rog, mult stimate 
domnule ministru, sæ primifli asigurarea reînnoitæ a celei mai înalte 
considerafliuni øi a devotamentului meu. 

(ss) Mihail R. Sturdza

Pe plic: 
Son Excelence
Monsieur Nicolas Titulescu
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S.M. le Roi de 
Roumanie
Légation de Roumanie
Cromwell Place
Londres
Angleterre

Scrisoare, Riga, 3 decembrie 1930, Mihail R. Sturdza, însærcinat cu afaceri la 
Riga, 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. 359, pp. 1 059–1 060.

NOTE

1 Ioan (Ion) Pelivan (1876–1954). Jurist, diplomat, om politic øi de stat român. Unul din 
fruntaøii miøcærii naflionale a românilor basarabeni. Ministru al Justifliei (1–9 decembrie 1919). 
Cu telegrama nr. 77530 din 24 decembrie 1929, ministrul Afacerilor Stræine, Gheorghe Gh. 
Mironescu, îi solicitæ lui Mihail Sturdza, însærcinat cu afaceri la Riga, din 1929, sæ cearæ 
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agrementul pentru numirea lui I. Pelivan ca trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
României la Riga. Mihai Sturdza comunicæ acordarea agrementului prin telegrama nr. 50/18 
februarie 1930. Ion Pelivan a exercitat funcflia respectivæ în perioada 1 aprilie 1930–1 iulie 1932.

Mihail Sturdza

„Complicitatea lui Titulescu“

Politica Calului Troian a Moscovei øi a prietenilor ei în Apus – al 
cærei întâi scop era reînnoirea alianflei militare antebelice franco°rusæ øi 
completarea ei cu o alianflæ similaræ ceho°sovieticæ – fusese momentan 
opritæ în loc prin eøecul negocierilor de la Riga, Franfla øi Polonia men
flinându°se neclintite alæturea de noi øi refuzând încheierea oricærei noi 
înflelegeri cu Kremlinul atâta vreme cât nu ne°ar fi dat garanflia inechivocæ 
øi necondiflionatæ a intenfliilor sale paønice, garanflie promisæ ambasadorului 
francez Alphand1.

A fost Titulescu acela care a scos Sovietele din aceastæ încurcæturæ, 
dupæ cum tot el øi Beneš vor fi cei care vor ajuta cercurile pro°sovietice în 
Franfla sæ smulgæ lui Laval consimflæmântul sæu pentru Pactul de Asistenflæ 
Mutualæ între Franfla øi Uniunea Sovieticæ, pact în care orice istoric nepær
tinitor trebuie sæ vadæ originea directæ a evenimentelor care au condus 
lumea în al Doilea Ræzboi Mondial øi pe Laval la stâlpul de execuflie.

Trimisesem lui Ghica, care în acel moment se afla la Geneva, 
împreunæ cu copia scrisorii lui Stomoniakov2 øi a proceselor°verbale care 
încheiaseræ cele cinci sesiuni ale negocierilor, o dare de seamæ, aproape 
cuvânt cu cuvânt, a lungilor conversaflii ce le întreflinusem cu interlocutorul 
meu sovietic, conversaflii care prezentau un deosebit interes prin cinica 
ingenuitate manifestatæ de Stomoniakov în ceea ce privea metodele øi 
obiectivele politicii externe a guvernului sæu. Toate aceste texte, în special 
scrisoarea lui Stomoniakov, erau considerate ca strict confidenfliale.

Dimitrie Ghica, prea corect el însuøi pentru a imagina posibilita
tea unei incorectitudini în dauna intereselor flærii din partea unuia dintre 
reprezentanflii noøtri în stræinætate, pusese aceste texte în mâna lui 
Titulescu, instalat în Geneva, ca de obicei, în cele douæ apartamente 
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suprapuse de la „Hôtel des Bergues“. Titulescu a copiat din acele docu
mente tot ceea ce era necesar pentru îndeplinirea primei pærfli a progra
mului sæu de salvare a unei politici, al cærui principal agent devenise, prin 
împrejurærile momentului. A trimis acele extrase prietenului øi protejatului 
sæu Géraud3 zis Pertinax, redactorul de politicæ externæ al ziarului parizian 
„L’Echo de Paris“. Pertinax a reprodus scrisoarea, pentru noi inexistentæ, 
a lui Stomoniakov în termenii ei esenfliali, cu toate comentariile necesare, 
pentru a proclama lumii cæ existæ o chestiune a Basarabiei, øi cu severe 
critici cætre „le jeune étourdi“4 care condusese negocierile cu Sovietele din 
partea României.

Voi menfliona îndatæ, anticipând puflin asupra evenimentelor, cæ 
m°am dus imediat la Paris pentru a cere socotealæ lui Géraud în privinfla 
inexactitæflilor din articolele sale øi preciziuni asupra originii informafliilor 
de care beneficiase. Géraud mi°a declarat în mod categoric: 1) cæ textele îi 
fuseseræ remise de dl Titulescu; 2) cæ articolele sale primiseræ întreaga sa 
aprobare. Întorcându°mæ cu aceste informaflii la Bucureøti, am cerut lui 
Titulescu, care devenise ministrul nostru al Afacerilor Stræine, în locul lui 
Ghica, cu o preciziune øi o insistenflæ asupra cærora Domnia Sa nu s°a 
înøelat, satisfacflia ce mi se cuvenea. Ea mi°a fost datæ færæ întârziere într°un 
discurs al lui Titulescu în fafla Camerelor, în care s°a græbit a declara, 
relativ la politica predecesorului sæu faflæ de Soviete, cæ: „dl Sturdza a salvat 
tot ceea ce se mai putea salva“.

Inutil de a observa cæ aceastæ declaraflie implica o criticæ absolut 
nemeritatæ faflæ de Dimitrie Ghica, care, în greaua situaflie în care România 
fusese pusæ, prin cererile aliaflilor sæi, adoptase cursul cel mai patriotic. 
Singura sa vinæ a fost de a nu fi dat în judecatæ pe dl Titulescu, ministrul 
României la Londra, care, prin divulgarea unor acte arhiconfidenfliale, se 
fæcuse vinovat de un delict pedepsit cu pânæ la cinci ani de închisoare de 
codul nostru penal.

A doua miøcare a programului de acfliune al lui Titulescu a fost de 
a°øi recâøtiga favoarea øi încrederea Regelui Carol, pierdutæ când se fæcuse 
vinovat de unele declarafliuni pro°republicane. Motivul supærærii lui 
Titulescu, sau mai bine zis al supærærii puterilor anonime care guvernau 
toatæ activitatea sa politicæ, era atitudinea încæ øovæitoare a Regelui faflæ de 
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adeziunea României la coaliflia anti°germanæ, la care Barthou lucra în 
acele momente cu o febrilæ intensitate.

Odatæ la Bucureøti, Titulescu øi°a dat seama imediat de avantagiile 
ce le putea trage din criza în care se gæsea familia regalæ. Regele Carol 
încercase prin toate mijloacele sæ convingæ pe Regina Elena sæ pæræseascæ 
flara, unde prezenfla ei stânjenea întrucâtva semi°matrimoniala conviefluire 
a Regelui øi a Elenei Lupescu øi constituia o permanentæ reamintire a 
cinismului øi imoralitæflii Suveranului. În aceste sforflæri, Carol fusese 
ajutat de mai tofli oamenii politici, doritori de a°øi asigura favorurile regale; 
ei încercaseræ, rând pe rând, sæ convingæ pe Regina Elena færæ a reuøi pânæ 
atunci. Titulescu a oferit Regelui un interesant schimb de servicii: sæ°i 
încredinfleze portofoliul Afacerilor Stræine øi el se va însærcina, apelând la 
patriotismul Reginei, dar cu o elocvenflæ øi mijloace de presiune pe care 
alflii nu le aveau, sæ o convingæ sæ pæræseascæ flara, sæ renunfle la drepturile 
ei, øi, într°o importantæ mæsuræ, la supravegherea educafliei fiului ei. 
Titulescu a obflinut ceea ce dorea øi urmærita Reginæ a pæræsit flara, luând 
cu ea, se pare, ceea ce mai ræmânea din norocul ei.

Abia instalat la Palatul Sturdza, Titulescu – care færæ îndoialæ 
reuøise sæ câøtige aprobarea Regelui pentru noul curs pe care îl dædea 
politicii noastre faflæ de Soviete – se hotæræøte la un pas decisiv în aceste 
relafliuni, un pas care nu numai cæ reprezenta o schimbare de 180º în 
atitudinea de totalæ rezervæ pe care România øi Iugoslavia o pæstrase pânæ 
atunci faflæ de Soviete, dar trebuia, prin efectele sale indirecte, sæ provoace 
în viafla politicæ øi socialæ a României lungi øi tragice întâmplæri. Titulescu 
a convocat færæ întârziere pe miniøtrii Franflei øi Poloniei la Bucureøti, le°a 
mulflumit cælduros pentru lealitatea cu care guvernele lor s°au menflinut 
alæturea de noi în timpul negocierilor cu Moscova, dar le°a comunicat în 
acelaøi timp cæ de astæzi înainte România se însærcineazæ sæ conducæ 
singuræ conversafliunile cu vecina ei ræsæriteanæ. Titulescu a insistat øi asu
pra faptului cæ cu cât mai repede vor fi iscælite pactele de neagresiune 
între Franfla øi Polonia pe de o parte øi Rusia Sovieticæ pe de altæ parte, cu 
atât mai întæritæ va fi poziflia noastræ faflæ de Soviete!

Titulescu scotea astfel Kremlinul dintr°o dureroasæ încurcæturæ. 
Pacte de neagresiune furæ iscælite færæ întârziere cu tofli vecinii Uniunii 



306

Sovietice, afaræ de România. Calul Troian særise primul sæu obstacol øi se 
îndrepta în mers sigur cætre al doilea obiectiv, cætre Geneva, unde Rusia 
Sovieticæ trebuia foarte curând sæ înlocuiascæ Germania, øi cætre alianflele 
militare sovietice cu Franfla øi cu Cehoslovacia. A fost aceastæ politicæ 
anunflatæ de Lenin5, chiar din primele zile ale revolufliei boløevice, când 
recomanda un simulacru de alianflæ cu puterile burgheze – o politicæ ce ar 
fi putut fi zædærnicitæ din capul locului færæ complicitatea lui Titulescu øi 
a lui Beneš – a fost aceastæ politicæ, afirm, care pânæ la urmæ a nimicit 
orice posibilitatea de apropiere între puterile apusene, foste duømane. În 
ceea ce priveøte viafla internæ a României, tot aceastæ politicæ a pricinuit 
una din perioadele cele mai tragice ale istoriei noastre. […].

Într°o vizitæ la Paris, unde fusese pentru a primi investitura acelor 
cercuri, færæ de aprobarea cærora, de la ocuparea tronului de cætre Carol al 
II°lea, nu se putea obfline mult în viafla noastræ politicæ, Ion Duca, viitorul 
prim°ministru, fægæduise cæ una din primele sale mæsuri, în cazul cæ i se 
va permite de a lua puterea, va fi punerea Gærzii de Fier în afaræ de lege. 
Duca întârzia însæ cu executarea fægæduinflei sale. Øovæielile øi neliniøtea 
lui mi°au fost povestite de dl Miroslaw Arciszewski, ministrul Poloniei la 
Bucureøti øi de baronul Guillaume6, ministrul Belgiei. Amândoi avuseseræ 
o lungæ conversaflie cu primul°ministru în zilele precedente omorârii lui: 
„Nu°mi place ceea ce am fost silit sæ fac – le°a spus Duca. Nu°mi place 
ceea ce am fost silit sæ fac împotriva acestor tineri, împotriva tineretului 
flærii. Am grele presimfliri“. Ambii miniøtri stræini l°au întrebat de ce luase 
atunci aceastæ atât de provocatoare mæsuræ. Duca le°a ræspuns, cu o oare
care violenflæ: „Este Titulescu! M°a ameninflat cu demisia lui, dacæ nu 
lichidæm Garda øi cu præbuøirea întregii construcflii a politicii noastre 
externe. Nu putem sæ ræmânem færæ de aliafli“.

Impulsul final cætre nedreapta øi sângeroasa represiune a fost dat 
însæ de zgomotoasa irupflie a lui Léon Blum în Consiliul de Miniøtri 
francez – din care nu fæcea parte la acea vreme – cerând guvernului sæ 
exercite toatæ presiunea posibilæ asupra lui Ion Duca pentru a°l sili sæ se 
conformeze promisiunii date. Este aceastæ irupfliune øi aceastæ presiune 
care au obligat în mod irezistibil pe Duca sæ cedeze ameninflærilor lui 
Titulescu. Înflelegerea dintre Titulescu øi cercurile socialiste, radical°socia
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liste øi, în general, cu toate cele care râvneau la o alianflæ franco°sovieticæ, 
nu s°a dezminflit nici într°un moment. Cred cæ moartea lui Ion Duca a 
folosit acestor cercuri în douæ moduri: procesul legionarilor, care s°a 
terminat cu condamnarea celor trei atentatori øi cu achitarea lui Codreanu7 
øi a camarazilor sæi, a silit totuøi Miøcarea la o perioadæ de retragere øi de 
neactivitate. Pe de altæ parte, suntem convinøi cæ Duca, prea debil sufleteøte 
pentru a scutura din capul locului jugul puterilor anonime, nu ar fi urmat 
pe Titulescu pânæ la obiectivul final al politicii sale: deschiderea graniflelor 
ræsæritene ale României armatelor sovietice în cazul unui nou ræzboi 
european.

Supus acestor forfle, prin oportunismul sæu politic, Duca nu era, ca 
Titulescu, agentul lor. […].

Titulescu este în istoria României o tragicæ øi fantasticæ arætare. 
Tragicæ prin influenfla ce°a avut°o asupra destinelor flærii; fantasticæ nu 
numai prin aparenfla sa fizicæ øi prin caracterele personalitæflii sale, dar øi 
prin originea misterioasæ a puterilor care îl stæpâneau øi îi dictau purta rea. 
Hræpærefl øi cheltuitor, milioanele curgeau în mâinile lui øi curgeau din 
ele. Corupætor øi corupt; un deputat francez a putut zice despre el: 
„Titulesco, il payerait pour se faire acheter“8. Se simflea bine numai la Paris, 
la Geneva, la Saint°Moritz, la Lido, la Cap Martin, urând pæmântul flærii 
sale, de unde fugea în grabæ dupæ scurtele vizite la care era silit prin reîn
noitele øi uriaøele sale cereri de fonduri øi prin tainicele operaflii ale politicii 
sale. Titulescu era næscut în fiaræ Româneascæ, træia în opulenfla øi 
moliciunea unei prefluite hetaire, mulflumitæ banilor øi influenflei pe care 
aceastæ flaræ i le dæruia, dar nu era român… ultimul Peceneg printre noi.

Nu trebuie însæ trecut cu vederea cæ misterul Titulescu era o parte 
dintr°o tainæ mult mai cuprinzætoare. Cum se poate explica cæ de la Rege 
pânæ la ultimul ministru, tofli conducætorii unui popor, adânc simflitor, în 
totalitatea lui, la groaznica primejdie ce o reprezenta râvna cotropitoare a 
vecinului de peste Nistru, cum se poate explica cæ acest Rege øi aceøti 
miniøtri au ales sæ ræmâie orbi la aceastæ primejdie øi surzi la atâtea strigæte 
de alarmæ, pânæ în momentul când Muscalul a ajuns la Chiøinæu?

Primul contact al meu cu Titulescu fusese de caracter epistolar. 
Mirat de lungimea discufliunilor asupra aøa°numitei chestiuni a optanflilor, 
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îi scrisesem din Washington pentru a°i sugera o soluflie øi rapidæ øi dreaptæ 
øi puflin costisitoare. Era drept cæ aceastæ intervenflie a mea era nechematæ, 
deoarece nu avea nicio legæturæ cu funcfliunile ce le îndeplineam în Statele 
Unite, dar era øi mai drept cæ, færæ a o øti, atinsesem un punct foarte 
sensibil al pozifliunii extrem de rentabile, în emolumente9 øi prestigiu, pe 
care Titulescu øi°o constituise în acea fazæ a vieflii sale, ca apærætor al 
intereselor Ardealului faflæ de pretenfliunile financiare ungureøti; o poziflie 
pe care se sforfla s°o menflinæ cât mai mult timp posibil.

Cred cæ am comis altæ greøealæ de tact, când, cu câfliva ani mai 
târziu, cu prilejul repudierii datoriilor aliate cætre Statele Unite, am reco
mandat din Helsingfors sæ adoptæm o atitudine analoagæ cu cea a cinstitei 
Finlande. Titulescu, care nu uitase niciodatæ recepflia puflin mægulitoare10 
ce°i fusese rezervatæ în Statele Unite cu ocazia vizitei sale în 1926, s°a 
græbit a recomanda øi a obflinut ca România sæ adere la declaraflia de repu
diere a puterilor apusene.

Dar nu intrasem niciodatæ în conflict direct cu Domnia Sa pânæ în 
momentul când mi°am dat seama, færæ nicio îndoialæ posibilæ, cæ interesele 
care provocaræ irupflia sa în chestiunea negocierilor unui pact de neagre
siune cu Sovietele nu erau interese româneøti, øi cæ aceastæ irupflie nu era 
motivatæ numai de faptul cæ se încredinflase altuia negocierea unei impor
tante chestiuni de ordin extern.

Puflinæ vreme însæ dupæ declarafliile lui Titulescu cætre miniøtrii 
Franflei øi Poloniei din toamna anului 1932, informat fiind la timp de 
iminenta încheiere a unor pacte de neagresiune între Rusia Sovieticæ, pe 
de o parte, øi Finlanda, Estonia, Lituania, Polonia, pe de altæ parte, fusesem 
la Bucureøti øi comunicasem Regelui øi mai multora dintre oamenii noøtri 
politici, printre care voi cita pe Vaida, Maniu, Duca øi Mironescu, neli
niøtea ce mi°o provoca perspectiva noii situaflii politico°militaræ astfel 
creatæ în aceastæ parte a Europei, o situaflie ce fusese aprobatæ de mai 
înainte, ba chiar solicitatæ prin acele declaraflii. Din Arctica pânæ la Marea 
Neagræ, granifle formal recunoscute øi garantate cu o singuræ excepflie: 
granifla româno°ruseascæ. Færæ a°mi da încæ bine seama de ce reprezenta în 
intenfliunile lui Titulescu aceastæ breøæ în bariera de comunæ apærare, men
flinutæ pânæ atunci de toate flærile vecine cu Rusia Sovieticæ, mi°am permis 
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sæ exprim îngrijorærile mele øi lui Titulescu în una din cele douæ scurte 
întrevederi ce a binevoit a mi le acorda. Ministrul de Externe mi°a ræspuns 
cu un surâs liniøtitor: „Aøteaptæ øi vei vedea“.

Am aøteptat øi ceea ce am væzut nu mi°a plæcut deloc.
În tot timpul cât Titulescu a fost ministru al Afacerilor Stræine al 

României, a urmærit aceeaøi idee fixæ øi precisæ, cu toate mijloacele de 
acfliune de care dispunea øi, cu influenfla pe care i°o procura marea lui 
inteligenflæ, neîntrecuta sa facultate de a se ascunde øi de a minfli øi 
obedienflele ce øi le câøtigase în lumea politicæ øi ziaristicæ româneascæ øi 
stræinæ.11 Aceastæ idee era: crearea unei situafliuni contractuale care sæ deschi
dæ în mod obligatoriu graniflele noastre armatelor ruseøti în cazul unui conflict 
general european, ca un complement indispensabil la pactele de asistenflæ 
mutualæ între Franfla, Cehoslovacia øi Rusia Sovieticæ, pacte la care dl Beneš 
øi cu el au lucrat neîntrerupt pânæ la încheierea lor formalæ în mai 1935.

Væzut dintr°un anumit punct de vedere, greøit dupæ pærerea mea, 
cel al unui ræzboi inevitabil între Franfla øi Germania, intenflia lui Titulescu 
corespundea poate cu interesele franceze øi cehoslovace. Într°adevær, pe 
unde ar fi trecut armatele sovietice pentru a îndeplini partea la care se 
obligau în bætæliile din Europa Centralæ, dat fiind ferma øi declarata 
hotærâte a Poloniei øi a fiærilor Baltice de a se împotrivi cu toate puterile 
lor oricærei incursiuni ruseøti? Din punct de vedere românesc însæ, acestea 
planuri constituiau o adeværatæ intenflie de trædare a intereselor noastre øi 
ale aliatelor noastre, Polonia øi Iugoslavia; Polonia, ale cærei armate s°ar fi 
væzut deodatæ întoarse pe flancul lor de sud; Iugoslavia, al cærui rege, prin 
neclintita sa atitudine faflæ de criminalii din Kremlin øi prin reazæmul pe 
care îl dædea formafliilor militare naflionale ruseøti, refugiate pe teritoriul 
sæu, provoca neiertætoarea ostilitate a Moscovei.

Pentru a micøora oarecum starea de adâncæ neliniøte provocatæ de 
aceste planuri care zdruncinau legæturile noastre de alianflæ øi prietenie cu 
Polonia øi Iugoslavia, Titulescu îøi dædea seama de necesitatea de a amægi 
opinia noastræ publicæ într°un fals simflæmânt de securitate prin alte øi 
artificiale legæturi. S°a stræduit a crea acest climat prin alcætuirea aøa°zisei 
Alianfle Balcanice, încheiatæ la Atena în 9 februarie 1934, între România, 
Grecia, Iugoslavia øi Turcia, dar færæ de Bulgaria. Alianfla în chestiune, 
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care se referea numai la frontierele balcanice, nu avea multæ valoare pentru 
România, deoarece unica graniflæ transdunæreanæ a noastræ era cu Bulgaria, 
exclusæ din negocierile de la Atena, prin atitudinea jignitoare a lui Titulescu 
faflæ de Regele Boris12, pe care îl gæsea prea prieten al Italiei fasciste.

Opinia publicæ româneascæ a fost de asemenea înøelatæ prin Pactul 
de definifliune al agresiunii, al cærui text – unul din remarcabilele rezultate 
ale fertilei colaboræri Titulescu–Litvinov – pretindea sæ înlocuiascæ, pentru 
liniøtea îngrijorærilor româneøti pactul de neagresiune pe care Sovietele 
refuzaseræ sæ°l semneze la Riga atâta timp cât în textul acordului nu s°ar fi 
menflionat cæ graniflele ræsæritene nu erau recunoscute de Moscova.

Dar nici mæcar acest text înøelætor nu ne°ar fi fost concedat de 
cætre oamenii Kremlinului dacæ Titulescu nu le°ar fi dat, într°un mod 
destul de mascat, pentru a nu fi observat de cei ce nu vroiau sæ vadæ, dar 
tot atât de efectiv ca o declaraflie explicitæ, satisfacflia ce le fusese negatæ 
la Riga. Aceasta s°a obflinut prin încheierea Convenfliei feroviare între 
România øi Rusia Sovieticæ, care a urmat imediat acordului relativ la 
reluarea relafliilor diplomatice între cele douæ flæri. […].

Regele Alexandru privea de multæ vreme cu dezgust øi neliniøte 
cursul dat politicii noastre de la încredinflarea ei în meøterile mâini ale lui 
Titulescu. Ostracizarea Sovietelor din viafla publicæ europeanæ era pentru 
el nu numai o chestiune de cuminflenie, dar øi o înaltæ datorie moralæ. 
Refuzase sæ participe la diferitele faze ale comediei de apropiere între asa
sinii Kremlinului øi puterile apusene. Iugoslavia pæræsise Conferinfla Micii 
Înflelegeri din Zagreb, în ianuarie 1934, încruntând sprâncenele la hotæ
rârea României de a urma exemplul Cehoslovaciei øi de a stabili relafliuni 
diplomatice cu Kremlinul. Simpla nemulflumire øi neliniøte se transfor
mase însæ într°un simflæmânt de adâncæ revoltæ în conøtiinfla Regelui 
Alexandru când øi°a dat seama cæ ceea ce Titulescu øi Beneš urmæreau nu 
era numai o reapropiere cu caracter politic øi economic între Europa 
Occidentalæ øi Uniunea Sovieticæ, ci o nouæ alianflæ militaræ între Franfla 
øi Rusia, la care România øi Cehoslovacia plænuiau sæ se asocieze mai mult 
sau mai puflin deschis.

Titulescu øi Beneš întrebuinflau toate mijloacele de presiune asupra 
guvernelor ce se succedau la Paris. Merseseræ pânæ a ameninfla cæ dacæ 
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Franfla nu va accelera negocierile sale cu Kremlinul, în vederea unui acord 
de asistenflæ mutualæ, „vor merge la Berlin“. Cælætoria Regelui Alexandru 
la Paris, în toamna anului 1934, avea drept scop principal de a opune 
acestor manevre øi acestui øantaj ferma atitudine a Iugoslaviei. El nu 
venea cu ameninflæri goale, ci cu declaraflia categoricæ cæ un acord militar 
franco°sovietic ar libera Iugoslavia de angajamentele sale, fie faflæ de 
Franfla, fie faflæ de Mica Înflelegere; ceea ce ar sili°o sæ°øi caute securitatea 
în alte asociafliuni politico°militare pentru cazul unui conflict provocat 
printr°un astfel de acord. […].

Mæ aflam în trecere prin Berlin, puflin timp dupæ asasinarea Regelui 
Alexandru, vreo douæ zile dupæ întoarcerea generalului Göring de la 
ceremonia înmormântærii monarhului la Belgrad. Færæ multæ întârziere, 
Göring13 ceruse sæ vadæ pe Petrescu°Comnen, ministrul nostru pe lângæ 
guvernul Reichului, pentru a°i face o urgentæ øi importantæ comunicare. 
Petrescu°Comnen mi°a arætat lunga telegramæ prin care informase pe 
ministrul nostru al Afacerilor Stræine de cele ce Göring propunea 
guvernului român.

„Animatorii iridentei ungare – i°a spus Göring – nu se gæsesc în 
Berlin, ci la Roma. Germania nu vede în întreflinerea acestui iredentism 
niciun folos pentru ea. Ungaria nu intereseazæ Germania; România o inte
reseazæ mult. Suntem gata sæ garantæm toate graniflele României, apusene øi 
ræsæritene, cu o singuræ condiflie: un angajament din partea d°voastræ cæ 
nu vefli permite niciodatæ ca trupele ruseøti sæ treacæ prin teritoriul 
românesc. Nu væ cerem sæ renunflafli la niciuna din alianflele pe care le avefli 
astæzi, dar vrem sæ fim siguri cæ armatele sovietice nu ne vor putea ataca prin 
teritoriul vostru. Væ mai facem o propunere, øi aceasta nu este o condiflie. 
O primifli sau nu, dupæ cum dorifli. Væ propunem ca sæ væ înarmæm din cap 
pânæ în picioare, îndatæ, ieftin øi bine.“ […].

O dezbatere publicæ a propunerilor lui Göring, înainte ca discufliile 
bilaterale româno°germane sæ fi dat Berlinului mæcar siguranfla unei posi
bilitæfli de acord, ar fi provocat, færæ îndoialæ, din partea sa o reacflie 
defavorabilæ intereselor noastre. Berlinul avea doar øi cartea ungaræ de 
jucat, dacæ România îi respingea propunerile.
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Ajuns la Bucureøti, la vreo sæptæmânæ dupæ vizita mea la Berlin, 
am cerut colegilor mei de la Departamentul Politic, dlor Miøu Arion øi 
Alexandru Cretzianu, care era pærerea lor privitor la propunerile transmise 
prin telegrama lui Petrescu°Comnen. Dupæ toate regulile funcflionærii 
ministerului, o telegramæ de aceastæ naturæ trebuia sæ treacæ imediat de la 
Cifru la Departamentul Politic. Titulescu se græbise însæ a stabili un alt 
procedeu: descifrarea se fæcea sub controlul uneia din creaturile sale: Savel 
Rædulescu, un bæiat foarte activ øi inteligent, care hotæra el, pe baza unor 
principii stabilite de mai înainte de øeful sæu, care erau telegramele care 
putea fi comunicate Departamentului Politic øi care nu. Astfel se 
întâmplase cæ nimeni din Ministerul Afacerilor Stræine, afaræ, bineînfleles, 
de tânærul Rædulescu, nu væzuse telegrama lui Petrescu°Comnen øi cæ 
nimeni în guvern, afaræ, bineînfleles, de Titulescu, nu avea cea mai vagæ 
cunoøtinflæ de propunerile Berlinului.

Am aøteptat vreo câteva zile înainte de a putea admite cæ o asemenea 
scamatorie era posibilæ. Dar când mi°am dat seama definitiv de intenfliunea 
lui Titulescu de a fline ascunse aceste propuneri, probabil pânæ în momentul 
când ar fi gæsit mijlocul de a ne angaja iremediabil în altæ direcflie, m°am 
hotærât a le face cunoscut factorilor noøtri responsabili, evitând pentru 
moment inconvenientele øi primejdiile publicitæflii. M°am adresat, în 
consecinflæ, lui Gheorghe Brætianu, tânærul øef al partidului liberal disi
dent, om de energie øi de inteligenflæ, caracter independent øi de un 
patriotism neøtirbit. Brætianu øi°a dat seama imediat de importanfla 
propunerilor germane øi a intenfliunii ce se ascundea în dosul încercærii de 
a le subtiliza. Cu o reconstrucflie pe cât de exact posibilæ a telegramei lui 
Petrescu°Comnen dinaintea ochilor, ne°am întrebat care era calea cea mai 
bunæ de urmat. Brætianu mi°a cerut voie sæ utilizeze imediat informaflia ce 
i°o adusesem. Aceasta nu puteam sæ o accept din douæ motive: 1) nu 
vroiam sæ înøel încrederea ce Petrescu°Comnen o avusese în mine, 2) era 
vorba de un text cifrat care trebuia sæ ræmâie înconjurat de toate precau
fliile obiønuite. Am ajuns amândoi la concluzia cæ metoda cea mai indicatæ 
era de a cere direct lui Göring reînnoirea propunerilor fæcute lui 
Petrescu°Comnen. Øi Gheorghe Brætianu, însoflit de Atta Constantinescu14, 
au plecat la Berlin. […].
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Göring a reiterat exact lui Gheorghe Brætianu propunerile fæcute 
lui Petrescu°Comnen în întrevederea din 22 octombrie 1934, insistând 
asupra faptului cæ nu ni se cerea niciun act de rupere cu aliaflii noøtri øi 
reamintind propunerea fæcutæ de reînarmare a oøtirii noastre. Singura 
condiflie pe care Germania o cerea era asigurarea cæ România, urmând 
exemplul aliatei sale Polonia, nu va permite niciodatæ, færæ de rezistenflæ 
armatæ, trecerea trupelor sovietice peste teritoriul ei. […].

Îndærætnica negare a lui Titulescu de a discuta mæcar propunerile 
germane nu se putea explica altfel decât prin ferma sa hotærâre de a nu 
primi unica condifliune care întoværæøea aceste propuneri: angajamentul 
in partea noastræ de a nu permite, færæ luptæ, trecerea trupelor ruseøti 
peste teritoriul nostru. De altfel, orice examen serios al situafliei create 
printr°un pact de asistenflæ mutualæ între aliaflii noøtri, Franfla øi Ceho
slovacia, cu Rusia Sovieticæ – ale cærei trupe trebuiau sæ treacæ prin 
Basarabia øi Moldova pentru a îndeplini angajamentul de asistenflæ – nu 
putea læsa nicio îndoialæ asupra gândurilor ascunse ale lui Titulescu, care 
nu numai cæ luptase din toate puterile sale pentru ca acest pact sæ fie 
semnat de Franfla, dar, lucru puflin cunoscut sau uitat, îl redactase el însuøi 
cuvânt cu cuvânt. Dacæ, dupæ cum se laudæ Domnia Sa, cu morbida 
inconøtienflæ care îl caracteriza, guvernul francez îi plætise sau nu 500.000 
franci pentru serviciile sale de avocat expert în redactarea de instrumente 
internaflionale, nu putem øti. Nu crede, în tot cazul, cæ suma ar fi fost 
exageratæ, dat fiind serviciul imens adus grupului Alexis Léger de la Quai 
d’Orsay prin aceastæ adeziune clandestinæ a ministrului Afacerilor Stræine 
român la planuri ce nu se puteau executa færæ de participarea României.

Pufline, foarte pufline la numær, au fost personalitæflile noastre 
politice care au consimflit sæ se convingæ de realitatea acestei compromiteri 
neautorizate a intereselor flærii øi sæ recunoascæ primejdia pe care o repre
zenta pentru poporul lor. Aceasta o øtiu prea bine, cæci între 1931 øi 1936 
am cæutat toate prilejurile øi nu am pierdut niciunul, pentru a semnala 
primejdia øi a o expune acestor personalitæfli. Voi enumera vreo câteva, 
menflionând cæ pe multe dintre ele le°am væzut de mai multe ori øi cu 
insistenflæ, în aceastæ arzætoare chestiune, în timpul acestor cinci ani: 
Regele Carol, Iuliu Maniu, Ion Duca, Dinu Brætianu, Octavian Goga, 
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Vaida°Voevod, Gheorghe Mironescu, Gigurtu15, Victor Antonescu, 
Nicolae Iorga, Ion Mitilineu, Iunian, Constantin Argetoianu, Mareøal 
Prezan, mareøal Averescu, general Ion Antonescu, Grigore Gafencu etc. 
[…].

Voi spune îndatæ cæ chiar din acele vremuri întrevederile mele cu 
câfliva din oamenii noøtri politici læsaseræ îngrijorætoarea impresie cæ, 
orbifli de legæturile noastre sentimentale cu unele puteri apusene sau 
însufleflifli de nu øtiu ce docilitate sectaræ, mai tare chiar decât patriotismul 
ce nu li se putea contesta, erau gata ca øi Titulescu a primi – dacæ era 
numaidecât nevoie – sacrificarea Moldovei ræsæritene. Faptele tragicilor 
ani ce°au urmat, cele cunoscute de tofli øi cele cunoscute numai de unii, 
n°au fæcut decât sæ mæ întæreascæ în aceastæ impresie.

Intervenfliile mele verbale erau completate prin memorii distribuite 
persoanelor cuvenite, prin articole în „Miøcarea“ lui Gheorghe Brætianu øi 
alte ziare, øi printr°o serie de rapoarte, de altfel necerute, pe care am 
continuat a le trimite aproape bimensual Ministerului Afacerilor Stræine, 
chiar dupæ rechemarea mea de la Riga øi în ciuda boicotului administrativ 
la care eram supus. […].

Douæ din intervenfliile mele au ræmas însæ deosebit de întipærite în 
amintirea mea prin violenfla cu care argumentele mele au fost respinse: 
întrevederea cu Dinu Brætianu, øeful partidului liberal, øi cea cu generalul 
Antonescu. Cel dintâi a murit în muncile temniflelor comuniste, cel de°al 
doilea a fost predat de Regele Mihai16 duømanilor øi împuøcat de ei.

Pe generalul Antonescu l°am întâlnit în iarna 1934–1935 în casa 
fratelui meu Constantin, care, alarmat ca øi mine de întorsætura datæ 
politicii noastre externe, orânduise aceastæ întrevedere. Nici el, nici eu nu 
øtiam cæ la acea vreme legæturile dintre Titulescu, Stelian Popescu, direc
torul ziarului „Universul“, øi generalul Antonescu erau destul de strânse, 
pentru ca un proiect de triumvirat sæ fie conceput de ei. De la primele 
mele cuvinte, am fost întrerupt de general, care m°a întrebat ræspicat: 
„Eøti øi dumneata dintre acei care vor sæ întoarcæ armele noastre împotriva 
celor care ni le°au dat?“ L°am întrebat, la rândul meu, de ce arme era 
vorba; desigur, nu de tunurile Škoda, care, în tot cazul, nu sunt dæruite, 
ci plætite. Generalul mi°a ræspuns în mod vag, menflionând anumite 
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contracte care ar fi fost în discuflie cu Wikers øi Saint°Etienne. Læsând 
aceste amænunte la o parte, am readus discuflia asupra pozifliei României 
în cazul unui ræzboi european, generalul mi°a tæiat din nou cuvântul, 
strigând aproape: „Niciodatæ împotriva Franflei!“. L°am fæcut sæ observe 
cæ nu era vorba de Franfla, ci de Rusia Sovieticæ, øi cæ multe persoane de 
ræspundere în Franfla, între altele mareøalul Pétain, se opuneau øi ele 
categoric la o alianflæ cu Rusia. Generalul a invocat din nou, în termeni ce 
nu admiteau discuflia, fidelitatea la alianflele ultimului ræzboi. „Crezi, 
dumneata, cæ am exista douæzeci øi patru de ore færæ de ele?“

Mihail Sturdza, România øi sfârøitul Europei. Amintiri din flara pierdutæ, Editura 
Dacia, Rio de Janeiro–Madrid, 1966, pp. 41–44, 46–47, 49–52, 60–64, 88–91.

NOTE

1 Charles°Henri Alphand (1879–1942). Diplomat francez. Consul (1914). Director al 
Oficiului pentru bunurile øi interesele franceze private din flærile inamice (1920). Consul general 
(1924). Delegat la Conferinfla franco°sovieticæ (1926). Membru al delegafliei franceze la 
Conferinfla de la Lausanne (1932). Ministru la Dublin (1930). Ambasador la Moscova (1933); 
Berna (1936). Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1929). 

2 Boris Spiridonovici Stomoniakov (1882–1941). Militant politic øi diplomat sovietic. 
Împuternicit al Comisariatului Poporului pentru Comerfl Exterior în Germania (1921). 
Reprezentant comercial al RSFSR (din 1923 al URSS) în Germania (1921–1925). Concomitent, 
adjunct al comisarului poporului pentru Comerfl Exterior al URSS (1924–1925) øi membru al 
Colegiului Comisariatului Poporului pentru Comerfl Exterior al URSS (1923–1926). Membru 
al Colegiului Comisariatului Poporului pentru Afacerile Externe (1926–1934). Adjunct al 
comisarului poporului pentru Afacerile Externe al URSS (1934–1938). A luat parte la negocieri 
øi tratative pe probleme politice øi economice între URSS øi Germania, Polonia, România, 
Franfla, Japonia etc. 

3 André Géraud.
4 Tânærul zæpæcit. (fr.)
5 Vladimir Ilici Lenin (Ulianov) (1870–1924). Om politic øi de stat rus (sovietic). La 

Congresul al II°lea al PMSDR (1903) a pus bazele partidului comunist al boløevicilor. Preøedinte 
al guvernului sovietic (Consiliul Comisarilor Poporului) (1917–1924). A recurs la violenflæ øi 
represiune pe scaræ largæ împotriva forflelor politice de opoziflie, a clerului øi intelectualilor 
(arestæri, execuflii, luæri de ostatici ø.a.). A inifliat crearea Internaflionalei a III°a Comuniste 
(1919).

6 Gustave Guillaume.
7 Corneliu Zelea Codreanu. 
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8 Va plæti pentru a fi cumpærat. (fr.)
9 Profit, avantaj; la plural: onorariu, leafæ, salariu.
10 Afirmaflia este pe de°a°ntregul falsæ. Menflionez doar cæ a fost primit de preøedintele SUA, 

Calvin Coolidge, cæ a avut mai multe convorbiri: cu secretarul de Stat, Frank Billings Kellogg, 
øi cu secretarul Trezoreriei, Andrew M. Melon, cu alfli oficiali americani, cu bancheri, cu lideri 
spirituali ai comunitæflii evreieøti din Statele Unite ale Americii, a vizitat comunitæfli româneøti, 
s°a întreflinut cu ziariøti øi a acordat interviuri. Negocierile s°au încheiat cu succes, aranjamentul 
româno°american privind achitarea datoriilor de ræzboi fiind considerat de ambele pærfli 
rezonabil øi echitabil. – Cf. George G. Potra, Nicolae Titulescu în Statele Unite ale Americii øi 
Canada. Repere ale unui itinerariu politico°diplomatic, comunicare susflinutæ la a XIV°a ediflie a 
Zilelor „Nicolae Titulescu“, Slatina, 17 martie 2004; Idem, N. Titulescu în SUA øi Canada, în 
„Revista româno°americanæ“, editatæ de Asociaflia „Amicii Statelor Unite“, seria a doua, ianuarie 
2012, nr. XXII–XXIII, pp. 149–244.

11 Poziflia adoptatæ de Mihail Sturdza a primit o replicæ drasticæ din partea primului trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova de dupæ restabilirea relafliilor 
diplomatice, în 1934, între România øi URSS. Într°o scrisoare amplæ, expediatæ la 16 decembrie 
1968, Edmond Ciuntu supunea unei analize metodice lucrarea lui Mihail Sturdza România øi 
sfârøitul Europei. Amintiri din flara pierdutæ, îndreptând fascicolul adeværului asupra unor 
preocupæri øi demersuri ale lui Nicolae Titulescu, pe care liderul legionar le°a evocat øi catalogat 
dintr°o perspectivæ øi în termeni care n°au contingenflæ cu rigorile øtiinflei. În încheierea acestei 
scrisori, Edmond Ciuntu afirma: „Or, una e critica, oricât de acerbæ øi de nedreaptæ, a politicii 
cuiva, alta e a°l denunfla, celor nu îndeajuns de informafli printre eventualii d°voastræ cetitori, ca 
un instrument conøtient al unor puteri stræine – oculte sau pe faflæ, nu importæ – adicæ ca 
trædætor al flærii sale, mergând pânæ «a accepta de mai înainte» øi chiar a pregæti îmbucætæflirea 
acesteia. // Dacæ, în primul caz, m°aø fi abflinut sæ væ adresez vreun comentariu – oricât de 
hazardate sau de nepotrivite mi°ar fi pærut tezele øi judecæflile d°voastræ în materie – faflæ de 
insistenta d°voastræ afirmare – cea mai gravæ øi insultætoare ce se poate aduce memoriei unui 
om, pe care, de altfel, îl øi numifli «ministrul duømanului» – nu mæ pot împiedica sæ væ spun, nu 
færæ regret, cæ o consider o faptæ ce nu væ face cinste øi de care, mærturisesc, nu v°aø fi crezut 
capabil, de n°ar fi decât pentru numele ce purtafli. // E drept cæ, pentru d°voastræ, dupæ cum 
singur spunefli, Hitler era, pânæ øi în 1966 (data aparifliei cærflii), sinonim cu Siegfried din 
legenda Nibelungilor.“ – Scrisoare, [Madrid], 16 decembrie 1968, Edmond Ciuntu cætre 
Mihail Sturdza, Hoover Archives, Stanford University, CA, USA,, Fond Walter Bacon, box 1.

12 Boris III (de Saxa°Coburg) (1894–1943). Rege (flar) al Bulgariei (1918–1943). Fiu al lui 
Ferdinand I, s°a urcat pe tronul flærii dupæ abdicarea tatælui sæu, ca urmare a înfrângerii Bulgariei 
în Primul Ræzboi Mondial. A domnit constituflional pânæ în 1934, când a instituit dictatura 
militaræ, sub guvernarea premierului Kimon Gheorghiev, iar în 1935 a impus dictatura 
personalæ. La 1 martie 1941, Bulgaria s°a alæturat Pactului Tripartit. În 1940 a obligat România 
sæ cedeze Bulgariei partea de sud a Dobrogei (Cadrilaterul). În ciuda alianflei sale cu Germania 
nazistæ, a refuzat deportarea la Auschwitz a celor 50.000 de evrei din Bulgaria øi, deøi a acceptat 
sæ declare ræzboi Marii Britanii øi Statelor Unite ale Americii, a refuzat sæ declare ræzboi Uniunii 
Sovietice. Curând dupæ aceea, Boris III a murit în urma unui atac de cord, deøi numeroøi 
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analiøti sunt de pærere cæ Hitler a ordonat asasinarea lui prin otrævire pentru a°øi asigura în 
Bulgaria o conducere mai obedientæ. I°a succedat la tron fiul sæu în vârstæ de 6 ani, Simeon II.

13 Hermann Göring (1893–1946). Mareøal, om politic øi de stat fascist german. Unul dintre 
principalii criminali de ræzboi fasciøti. Aderæ la Partidul Naflional Socialist al Muncii din 
Germania (NSDAP) (1922). Øef al S.A. A participat la puciul ratat de la München (1923). 
Deputat (1928). Preøedinte al Reichstagului (1932). A contribuit în mare mæsuræ la aducerea 
lui Hitler la putere (1933). Ministru al Aerului øi comandant al Luftwaffe (1935). Feldmareøal 
(1938); mareøal al Reichului øi øeful suprem al economiei de ræzboi (1940). Succesor desemnat 
al Führerului din 1939 pânæ în 1945. Unul dintre inifliatorii organizærii Gestapo°ului (Geheime 
Staatspolitzei – Poliflia secretæ de stat) øi al lagærelor de concentrare. Expulzat din partid (1945). 
Condamnat la moarte de cætre Tribunalul de la Nürnberg; s°a sinucis în închisoare. 

14 Constantin Al. (Atta) Constantinescu.
15 Ion Gigurtu.
16 Mihai I (1921). Rege al României (1927–1930, sub regenflæ, øi 1940–1947). Fiul principe

lui Carol (viitorul rege Carol al II°lea) øi al principesei Elena de Grecia (viitoarea Reginæ°mamæ 
Elena). Cæsætorit în iunie 1948 cu Anna de Bourbon°Parma, prinflesæ de Danemarca. Prin 
lovitura de stat din 23 august 1944, dispune arestarea lui Ion øi Mihai Antonescu, numirea unui 
nou prim°ministru în persoana generalului Constantin Sænætescu, ruperea relafliilor diplomatice 
cu Germania, încheierea armistifliului cu Nafliunile Unite, alæturarea trupelor române celor ale 
Aliaflilor. Decorat de sovietici cu Ordinul „Victoria“ (1945) øi de cætre americani cu „Legiunea 
meritului“, în gradul de cavaler (1947). A fost silit de cætre comuniøti sæ abdice (30 decembrie 
1947), în numele sæu øi al urmaøilor sæi, øi sæ pæræseascæ flara. A revenit pentru prima datæ în 
România (1992) pentru o scurtæ vizitæ. Cu ocazia vizitei din 1997 i s°a redat cetæflenia românæ 
(retrasæ în 1948).

Hamdullah Suphi°Tanriöver (Suphi Bey)

„Un vast orizont de colaborare øi de solidaritate“

Cu douæ luni înaintea morflii sale, am vizitat pentru ultima oaræ, la 
preøedinflia de Consiliu, pe I. Duca. Regretatul øef al guvernului liberal 
mi°a spus atunci:

„Nu pot uita cæ Tevfik Ruødi Bey [Rüstü Aras], acum 7 ani la 
Londra, mi°a declarat cæ are o vie dorinflæ de a vedea România definitiv 
reconciliatæ cu Rusia Sovieticæ.“

Când am pæræsit Ankara pentru a veni la Bucureøti, Tevfik Ruødi 
Bey [Rüstü Aras], øeful meu, între instrucfliuni, mi°a recomandat, mai 
ales, sæ nu pierd nicio ocazie care s°ar prezenta pentru a repeta sfaturile în 
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vederea unei înflelegeri cu Rusia Sovieticæ. Mai mult, væ pot afirma cæ, de 
ani de zile, guvernul Republicii turce a nutrit o vie dorinflæ de a vedea 
reluarea relafliunilor normale între România øi Rusia øi guvernul turc a 
fost totdeauna gata sæ dea tot concursul sæu pentru reluarea negocierilor 
în acest scop, cu speranfla cæ cele douæ flæri se vor putea înflelege øi relua 
raporturi amicale. Iatæ pentru ce øtirea încheierii acordului de la Geneva 
a fost primitæ de multe flæri ca o uøurare. Toate popoarele doritoare în 
mod sincer de pace se vor bucura de acest eveniment cu repercusiuni 
considerabile. Turcia, cu deosebire, se simte fericitæ de acest rezultat. 
Poporul turc, care a inaugurat odatæ cu regimul republican o politicæ de 
profundæ amiciflie cu Rusia Sovieticæ, a cules øi culege zilnic fructele acestei 
politici înflelepte. Øi marea noastræ vecinæ øi noi n°am avut decât sæ ne 
felicitæm de aceastæ nouæ politicæ de încredere øi de solidaritate mutualæ.

Îmi reamintesc cuvintele atât de fericite ale dlui Titulescu, care, 
vorbind în Camera Deputaflilor despre pactul de amiciflie øi de arbitraj 
stabilit la Ankara între România øi Turcia, a spus cæ nimic nu divide øi 
nu îndepærteazæ una de alta pe aceste douæ flæri, ci, dimpotrivæ, totul le 
apropie. Turcia, care e legatæ de România prin atâtea interese comune, 
va aprecia reluarea relafliunilor cu Sovietele ca un eveniment de cel mai 
înalt grad.

Astæzi putem spune cæ: Pactul Balcanic, Mica Înflelegere, Sovietele, 
Franfla øi Polonia, iatæ aspectul eminamente încurajator al unui grup de 
popoare care se sprijinæ unul pe altul pentru a organiza øi a apæra pacea. 
Dupæ atâtea necazuri, acest spectacol reconforteazæ øi deschide un vast 
orizont de colaborare øi de solidaritate.

Hamdullah Suphi Bey, Despre succesul dlui Titulescu, în Paul Rædulescu, 
I. Adamescu, Modest omagiu marelui român, omul pæcii, Nicolae Titulescu, 
Tiparul Românesc, [Bucureøti, 1934], pp. 18–19.
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Jan Szembek

„Beck se exprimæ foarte furios despre Titulescu“

Discutæm problema rechemærii ministrului plenipotenfliar Cædere. 
Ministrul este foarte iritat. Subliniazæ cæ aceasta este fie dorinfla Regelui 
Carol de a i se încredinfla dlui Cædere o misiune de mai mare ræspundere, 
fie o mæsuræ a lui Titulescu îndreptatæ împotriva noastræ. În acest din 
urmæ caz, ministrul este gata sæ ridice mænuøa ce i s°a aruncat øi sæ 
reacflioneze aspru la chemarea lui Cædere. Îl va chema mâine la el øi va 
discuta cu el sincer; îi va spune însæ cæ faptul rechemærii sale de la Varøovia 
nu se produce færæ consecinfle politice. Ministrul intenflioneazæ sæ arate în 
presæ meritele lui Cædere, nu numai ca ministru la Varøovia, dar øi ca un 
combatant øi fost preøedinte al FIDAC°ului; bineînfleles cæ aceasta se va 
face într°o formæ care sæ nu lezeze persoana lui Cædere. Beck se exprimæ 
foarte furios despre Titulescu. Aratæ cæ va trimite o telegramæ lui 
Arciszewski, recomandându°i sæ declare la Bucureøti cæ, datæ fiind lipsa 
din Varøovia a preøedintelui Republicii Polone, precum øi desele sale 
plecæri în scopuri sportive, chestiunea de agrement pentru ministrul 
român, dl Viøoianu, nu va putea fi repede rezolvatæ.1

Convorbire (pol.), Varøovia, iulie 1935, Jan Szembek–Jósef Beck, în Diariusz i 
teki Jana Szembeka (pol.), vol. 1, p. 337.

NOTE

1 În locul lui Victor Cædere – retras de la post pentru lipsæ de fermitate, jocul dublu pe care 
îl fæcea, nerespectând indicafliile din flaræ, totul aducând prejudicii pozifliei cancelariei diplomatice 
româneøti în confruntarea cu diplomaflia Sanafliei – este numit, la 1 octombrie 1935, Constantin 
Viøoianu, care îndeplinise anterior însærcinarea de trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
al României la Haga. Atmosfera de la Varøovia îl va determina pe Constantin Viøoianu sæ plece 
spre Capitala Poloniei abia în ianuarie 1936. Va depune în consecinflæ scrisorile de acreditare la 
30 ianuarie 1936, la patru luni de la numirea sa. Pentru activitatea sa în Polonia, vezi øi 
Constantin Viøoianu, Misiunile mele (culegere de documente), ediflie îngrijitæ de George G. Potra, 
Nicolae Dinu (coordonatori); Constantin I. Turcu, Ion Calafeteanu, Nicolae Nicolescu; cuvânt 
înainte Adrian Severin, ministru al Afacerilor Externe, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1997, 
passim.
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Pamfil Øeicaru

„N. Titulescu nu spune niciodatæ nimic“

O apariflie ciudatæ este în politica româneascæ øi d. N. Titulescu. 
În momentele de crizæ internæ, când stæm la o grea ræspântie, numele dlui 
N. Titulescu începe sæ circule, sæ ralieze adeziuni de nelimitatæ încredere, 
sæ se contureze ca o axæ posibilæ de polarizare a energiilor robuste, un 
conducætor de vreme rea. Într°o audienflæ avutæ la patriarhul regent – una 
din cele mai clare inteligenfle politice – ni se mærturisea încrederea în 
însuøirile excepflionale ce°l impun pe d. N. Titulescu drept unica rezervæ 
a Regenflei – era prin luna aprilie – dar nu va fi utilizatæ decât atunci când 
o conjecturæ financiaræ mai favorabilæ ar da posibilitatea de a scoate din 
actualul ministru la Londra maximul de randament pentru flaræ. Øi aøa 
continuæ sæ fie socotit øi azi d. N. Titulescu: o preflioasæ rezervæ politicæ.

Este românul cu cele mai bune relaflii, atâflia ani reprezentant al 
flærii la Londra øi la Liga Nafliunilor i°au prilejuit afirmarea inteligenflei cu 
o elasticitate de înflelegere, cu o sprintenealæ de expresie ce definea o 
bogatæ originalitate, o personalitate plinæ de proaspætæ, de ineditæ expre
sivitate. Ceva de pisicæ ce se vrea mereu ræzgâiatæ, ceva de premiant întâi 
care se øtie adulat de profesori øi colegi, aøa se aræta neastâmpæratul elocinflii 
ce nu o datæ a sedus plenul Ligii Nafliunilor. Iar aprecierile elogioase de 
peste hotare i°au sporit øi prestigiul în flaræ. E firesc deci sæ stârneascæ cea 
mai activæ curiozitate ori de câte ori îøi anunflæ sosirea la Bucureøti. De ce 
vine? Ce s°a întâmplat de a impus venirea în flaræ a expertului problemelor 
dificile sau delicate? Dacæ N. Titulescu vine de la Londra la Bucureøti nu 
o face din simplæ nostalgie pentru malurile cu maidanuri de o îndoielnicæ 
poezie ale Dâmboviflei, ci pentru chestiuni importante. Aøa gândeøte 
mulflimea credulæ øi cu imaginaflie bogatæ; øi în fond nu se prea înøealæ. 
Ori rostul ziarelor este sæ satisfacæ bolnævicioasa, dar nu mai puflin legitima 
curiozitate a vulgului.

Pentru gazetari, d. N. Titulescu este o adeværatæ pacoste. Prietenos 
cum nu este alt om politic, cu excesivæ familiaritate pateticæ, risipindu°se 
în gesturi, în declaraflii de drægæstoasæ prietenie, cu un regizorat desævârøit 
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spre a impresiona, spre a mæguli, cu o intuiflie a mimicii teatrale, afabil, 
camaraderesc, într°un cuvânt seducætor, cu o elegantæ øi originalæ coche
tærie chiar pentru cel mai neînsemnat, mai obscur reporter.

Nimeni nu a fost øi nu va putea fi mai amabil pentru gazetari decât 
a fost, este øi va fi d. N. Titulescu. Øi totuøi felinul mongol este o pacoste, 
mai ales pentru reporteri. Este excesiv de amabil, torent de declaraflii cât 
mai prietenoase, cu superlative aproape banalizate, de o obøteascæ între
buinflare, este familiar øi patetic pentru a nu fi obligat sæ spunæ ceva. 
N. Titulescu nu spune niciodatæ nimic. Când îi pui o întrebare ce are 
darul sæ izbeascæ în inima unei probleme cæreia sæ°i dezvæluie toatæ flesætura 
intimæ, d. N. Titulescu urlæ, te face næuc, „nu fi idiot“, „spui prostii“, 
„dar am venit sæ°mi væd øi eu de ce bruma mai am aici, am øi eu o casæ, 
suntefli imposibili, tirani, mæ chinuifli ca niøte infami. Eu nu mai am 
dreptul sæ°mi aparflin, sæ am øi eu mærunte interese personale cu totul 
stræine de orice politicæ. Suntefli ræi øi nedrepfli cu mine“. Acest torent de 
patetice reproøuri este acompaniat de o uøoaræ tremurare a vocii, de la
crimi calde, sincere, convingætoare. Niciun actor nu are lacrima aøa de 
facilæ øi de convingætoare ca d. N. Titulescu. Comedian de geniu, farsor 
dibaciu pentru situaflii dificile, în loc de o informaflie dupæ care aleargæ, 
bietul reporter primeøte ca final al scenei cu efuzii patetice un „te iubesc 
øi ai siktir“.

Toatæ lumea este încântatæ, toatæ lumea este sedusæ, toatæ lumea 
ræmâne devotatæ prieteneøte lui N. Titulescu. Ce era mai firesc ca întoar
cerea în flaræ, aøa de neaøteptatæ, a ministrului nostru la Londra sæ dezlænfluie 
furtuna celei mai agresive curiozitæfli, sæ mobilizeze la Sinaia pe reporteri, 
aceøti iscusifli strategi ai enigmelor politice? Nimeni nu–øi poate imagina 
truda reporterului politic, miøcærile lui complexe, insinuante, spre a 
surprinde pe omul politic în flagrant delict de sinceritate, spre a nu se læsa 
prins pe un drum greøit, spre a descoperi o frânturæ de adevær asupra 
situafliei, practicând adesea metoda paleontologului Cuvier1, care, bazat 
pe legea corelafliei formelor, putea determina dupæ câteva oase izolate 
forma tipurilor de animale dispærute în cursul transformærilor globului. 
Un reporter, adicæ un ingenios detectiv politic este cea mai tipicæ expresie 
a neastâmpærului de curiozitate, a grabei de a fi informat, de a nu se 
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împæca nicicând cu nicio formæ de tainæ ce°ar putea obseda, ce°ar sta ca 
un obstacol în calea nesæflioasei dorinfle de a øti. Reporterul este înverøunatul 
duøman al misterelor. Øi ceva misterios se petrecea la Sinaia, unde se 
strângeau cei mai proeminenfli miniøtri ai cabinetului, unde se prelungeau 
discufliile pânæ la ore târzii din noapte, cu un neîntrerupt „du°te, vino“ 
între palatul Regelui øi vagonul salon al primului°ministru. O chestie de 
onoare pentru breaslæ ca misterul sæ fie deflorat, ca cititorul sæ fie servit 
prompt øi conøtiincios øi reporterii s°au pus pe lucru. Cu Titulescu nimic 
de fæcut, doar potopul declarafliilor de caldæ prietenie øi nimic. D. Iuliu 
Maniu este mut øi enigmatic ca o mumie egipteanæ, nimeni nu s°ar putea 
fæli cæ a primit o confidenflæ de la acest ascet al vorbii, de la cel care nu 
recunoaøte altæ spovedanie sinceræ, integralæ decât în fafla confesorului 
sæu, interpret al polifliei morale a divinitæflii. D. Iuliu Maniu tace cu 
prudenflæ, cu metodæ, cu o artæ desævârøitæ, spre disperarea colaboratorilor 
sæi cei mai intimi, spre deznædejdea reporterilor. Øi ceilalfli miniøtri au 
pæstrat consemnul cu o disciplinæ absolut neobicinuitæ. Dar informaflii, 
frânturi de øtiri, au fost culese, coordonate, amplificate, spre a reconstitui 
urzeala evenimentelor în curs. Sunt chestiuni delicate, excesiv de delicate, 
în care intræ atâta imponderabil moral, sunt chestiuni ce se refuzæ mâinilor 
vulgare ce vor sæ le examineze în væzul mulflimii spre a°i satisface cu
riozitatea. Suntem de acord, dar flara are prea multe chestiuni grele spre a 
mai putea suporta øi chestiunile delicate. Mitocænia de care se vorbea, 
mitocænia flærii îøi are øi ea unele justificæri, în orice caz se poate explica; ar 
avea flara dreptul sæ spunæ dlui Maniu sau oricærei alte persoane încurcatæ 
în chestiuni prea delicate: „sfârøeøte°o, nene, cæ am prea multe necazuri ca 
sæ°fli pot suporta pandaliile tale“.

Øi ce poate sæ facæ altceva presa decât sæ°øi îndeplineascæ funcflia ei 
normalæ de a fi o fidelæ interpretæ a spiritului acestei flæri, de a°i servi 
mæcar pasiunea ei de bolnævicioasæ curiozitate? Suntem de acord cæ adesea 
aceastæ curiozitate stricæ, nu°øi fixeazæ niciodatæ limite, nu de eleganflæ øi 
de delicateflæ, ci de interes politic. Curiozitatea mulflimii este mai totdeauna 
vulgaræ, færæ rost uneori, dar aceastæ curiozitate formeazæ un soi de 
respiraflie organicæ a mulflimii, care îøi impune mai totdeauna cu brutalitate 
prerogativele ei, ceva mai imprescriptibile decât orice altæ prerogativæ. 
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Sunt manifestæri ale acestei curiozitæfli, care în afaræ cæ jignesc unele nobile 
sensibilitæfli, cu dreptul omenesc de a fi respectate, stricæ chiar flærii. Dar 
nimeni nu a inventat încæ sistemul de a pune botniflæ curiozitæflii mulflimii 
satisfæcutæ prin presæ. Cenzura? Procese de presæ? Expediente care n°au 
fæcut altceva decât sæ sporeascæ prestigiul presei, sæ°i creeze chiar o misticæ, 
sæ°i dee rolul de exponent al mulflimii ultragiate. Cea mai deøænflatæ 
libertate a presei face mai puflin ræu decât o disproporflionatæ sporire a 
presei ca prestigiu, ca teribilæ autoritate printr°o politicæ de opresiune, de 
împiedicare a libertæflii. Dacæ la noi nu avem o forflæ de constrângere 
exercitatæ de presæ asupra ritmului vieflii politice, faptul se explicæ prin 
absenfla unor martiri ai presei. Mæ întreb cine ar avea interesul de a crea o 
martirologie a libertæflii presei?

Pe urma neaøteptatei vizite a dlui N. Titulescu, dorinfla presei de a 
satisface curiozitatea mulflimii a provocat o teribilæ profeflie a dlui Iuliu 
Maniu: „Presa îøi sapæ singuræ mormântul“. Unii au gæsit de datoria lor sæ 
protesteze oarecum impresionafli de funebra anticipare a dlui Maniu 
(„dragule, eu væ iubesc øi sunt servul legalitæflii celei mai pure, mai sincere 
democraflii“) am ræmas oarecum liniøtit øi nepæsætor. Din mormântul 
dispreflului obøtesc n°am væzut minunea unui politician înviat, dar din 
mormântul mæsurilor excepflionale totdeauna a înviat libertatea presei.

D. Iuliu Maniu uræøte indiscreflia, mulflimea este curioasæ øi presa, 
curtenitoare a slæbiciunilor mulflimii, e tare indiscretæ.

Aøa s°a rupt legætura dintre d. Maniu øi presæ (bunæ, utilizatæ øi 
slævitæ numai în opoziflie).

Pamfil Øeicaru, Despre curiozitate, în „Curentul“, 18 august 1930.

NOTE

1 Georges Cuvier (1769–1832). Zoolog øi paleontolog francez. A formulat legea corelafliei 
organelor, a clasificat pentru prima datæ mamiferele, pæsærile, amfibiile øi peøtii în grupul 
vertebratelor. A explicat dispariflia unor grupe de animale øi apariflia altora în trecutul geologic 
al Pæmântului prin teoria cataclismelor øi a pus bazele anatomiei comparate.
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Pamfil Øeicaru

Prezidentul1

Aøadar va fi preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor. În 
atmosfera lividæ øi venerabilæ a unei foste biserici hugenote, stræjuit de 
solemnii heralzi al Babelului genevez, va cere universului ascultare øi tæcere 
delegaflilor poposifli din ungherele întregii planete…

Cinstea ce ni se fægæduieøte astæzi pentru Nicolae Titulescu este pe 
cât de augustæ, pe atât de trecætoare. Pentru metropolele care corespund 
de la distanflæ, prin telegramele sutelor de corespondenfli speciali, la febrila 
agitafliune a Sinodului de pe flærmul Lemanului, anualele reuniuni ale 
Ligii capætæ aspectele unor congrese uriaøe, despicate de tunetele vijelioase 
ale aclamafliunilor øi însufleflite de un entuziasm suprauman. Cei care au 
avut însæ curiozitatea de a poposi într°un început de septembrie la Geneva 
mærturisesc plin de dezamægire cæ s°au pomenit într°o lume cu aspecte 
mai mult placide, coloratæ mai ales de pestriflele odæjdii ale maharajahilor 
ræsæritene, øi bælflatæ de umoristica varietate a siluetelor.

D. Nicolae Titulescu va fi, prin urmare, preøedinte al Adunærii de 
proroci ai fraternitæflii universale. Nu am vrea sæ atenuæm mândria una
nimæ a flærii în fafla acestui omagiu adus unui strælucit reprezentant al ei. 
Dar am avea tentafliunea de a întreba în øoaptæ pe fiecare dintre cititori: 
îøi mai aduce aminte cine anume a prezidat anul trecut aceeaøi Adunare a 
Ligii?… Suntem convinøi cæ niciun român dintr°o mie nu°øi va aminti de 
d. Guerrero, prim°delegat al republicii sud°americane a Salvadorului. În 
toamna în care tânærul continent al republicilor latine pare din nou 
contaminat de pasiunea ræzboiului civil – atât de elocvent ilustrat prin 
revoluflia din Argentina – ar fi fost desigur prea indecent ca Vaticanul 
pæcii eterne sæ fie prezidat tot de o personalitate sud°americanæ. O spunem 
din ræutate de reacflionari, sceptici în fafla utopiei îndærætnice a pacifiøti
lor. Ostilitatea aceasta defensivæ nu ne împiedicæ însæ sæ ne mærturisim 
regre tul de a nu fi øi noi astæzi la Geneva, savurând dintr°un fotoliu mai 
obscur clipa de încântare în care sprintenul nostru oltean îøi va ocupa 
tronul prezidenflial.
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Am vrea sæ fim øi noi acolo, într°adevær. Nu pentru a iscodi pe 
figura dlui Nicolae Titulescu o tresærire de bine meritatæ satisfacflie, nici 
pentru plæcerea de a ne dilata în extazul unui orgoliu de compatriofli ai 
celui învestit cu atribufliunea supremæ. Nu!… În materie de mândrie 
etnicæ, suntem mai realiøti øi preferæm sæ evocæm unul din numeroasele 
succese de diplomaflie practicæ, atât de numeroase în trecutul de negociator 
internaflional al dlui Titulescu, iar în ce priveøte speranfla de a°i descifra pe 
chip sentimentele subterane, suntem cu totul sceptici. În træsæturile acestui 
uriaø cu figura de copil uimit – sub træsæturile lui de manciurian pârguit 
de tot soarele Orientului –, adeværata sensibilitate se ascunde cu o pudoare 
øi cu o discrefliune aproape femininæ. Alæturi de o inteligenflæ care radio
grafiazæ realitatea, alæturi de o suplefle cerebralæ cu mlædieri serpentine øi 
feline – de o inspiratæ elocvenflæ øi de o insinuantæ forflæ seductivæ – este, 
în aceastæ atitudine enigmaticæ, marea putere a lui Nicolae Titulescu.

Am vrea, totuøi, sæ fim de faflæ la consacrarea lui ca diplomat de 
unanim øi universal prestigiu, exemplar românesc dintr°o spiflæ raræ. Am 
putea poate surprinde, pe chipul ermetic al acestui strælucit ambasador al 
numelui nostru, adeværata lui pærere despre instituflia pe care o prezideazæ. 
Ce crede Nicolae Titulescu despre Societatea Nafliunilor, pânæ la ce grad 
se identificæ aspirafliunile sensibilitæflii lui cu obiectivele ideale ale acestei 
uzine de næzuinfle ipotetice? În personalitatea acestui ocnaø al vagabon
dajului în slujba pæmântului natal – pe lângæ mulflumirea muncii fecunde, 
pe lângæ nobila încredere în viziunile de viitor – nu mijeøte uneori øi 
scepticismul sugerat de realitatea socialæ a prezentului? Este Nicolae 
Titulescu un convins adorator al ideologiei serafice de la Ligæ, pasiunea cu 
care reprezintæ interesele flærii noastre acolo izvoræøte øi dintr°o nemærginitæ 
curiozitate intelectualæ sau cazuistica diplomafliei publice nu ræmâne în 
spiritul lui decât o preflioasæ unealtæ de a°øi servi cu perseverenflæ patria? 
Omul, nutrit cu seva sænætoasæ a unor tradifliuni de familie, sorbite în 
aceastæ energicæ øi isteaflæ Oltenie de øes, a simflit prea intens întreaga 
dramæ a istoriei noastre pentru a fi peste hotare altceva decât un instrument 
docil al destinelor naflionale cu care l°a solidarizat naøterea øi copilæria. Cu 
riscul de a°l mâhni, vom spune preøedintelui de sobor supranaflional cæ 
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ræmâne un fiu, mai credincios decât tofli, pæmântului care l°a creat, mode
lându°i un suflet de român autentic sub o mascæ de mongol.

Cercetafli°i activitatea din trecut – confruntafli°l cu atitudinile în 
care s°a ilustrat pânæ astæzi – øi vefli mærturisi cæ întreg realismul oltean s°a 
întrupat în acest craiovean deghizat în straie internaflionale; cæ totul, în 
activitatea lui de nomad al flærmurilor exotice, s°a raportat la un singur 
flel – la sacrul flel al ascensiunii româneøti. Pe buze cu vocabularul prorocilor 
de eliberare a omenirii – în dezbaterile internaflionale care ascund o tragicæ 
luptæ de interese – acest iscusit luntraø al navigafliei planetare a izbutit 
sæ°øi fæureascæ o carieræ închinatæ numai numelui nostru, pæmântului 
nostru, intereselor øi aspirafliunilor noastre. A fost un caz aproape unic 
de înfræflire a unui suflet de elitæ cu o îndeletnicire pe care a dus°o ma
gistral la capæt, cu o pasiune nævalnicæ, cu un total disprefl pentru veleitæflile 
de detentæ.

În Nicolae Titulescu, noul preøedinte al Societæflii Nafliunilor, sæ 
salutæm un fiu privilegiat al unei nafliuni care°l reclamæ cu mândrie ca al 
ei øi numai al ei.

Pamfil Øeicaru, Prezidentul, în „Curentul“, 12 septembrie 1930.

NOTE

1 Nota redacfliei: Acest articol, trimis de cætre directorul nostru, care se aflæ în stræinætate, a 
fost scris atunci când alegerea dlui N. Titulescu la preøedinflia Societæflii Nafliunilor era numai o 
probabilitate. Astæzi, când probabilitatea aceasta s°a transformat în fapt, articolul dlui Pamfil 
Øeicaru capætæ o actualitate deosebitæ øi constituie omagiul cald, entuziast, pe care „Curentul“ îl 
aduce noului prezident al Societæflii Nafliunilor, d. Nicolae Titulescu.
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Pamfil Øeicaru

„Titulescu a devenit în fafla popoarelor adunate expresia directæ, 
autenticæ, unicæ a României“

Dupæ o absenflæ lungæ – poate prea lungæ – d. N. Titulescu e din 
nou în biroul sæu de la Capul Podului. Capitala se va simfli, desigur, 
fericitæ sæ°l primeascæ øi – cu toatæ discreflia pe care o cunosc a acestui erou 
timid – nu mæ îndoiesc cæ victoriosul de la Geneva a gæsit între ai lui cel 
puflin salutul admirativ ce°l întâmpina în toate metropolele europene.

Departe de flaræ, cum mæ gæsesc azi – dintr°un centru cætre care 
converg azi preocupærile noastre cele mai græbite –, am capacitatea de 
perspectivæ necesaræ ca sæ°mi dau exact seama de cât înseamnæ izbânditoarea 
personalitate a lui N. Titulescu pentru România.

Pot afirma cæ oriunde, în Europa, se discutæ azi o chestie româneascæ, 
lipsa sau prezenfla dlui N. Titulescu este esenflialæ. Pentru interesul naflional 
e pæcat cæ omul acesta – cu adeværat excepflional – nu e pretutindeni unde 
e nevoie sæ se spunæ un cuvânt în numele României. E singurul care are, 
intrinsec, plenipotenfla moralæ necesaræ ca sæ ne reprezinte cu toate 
foloasele ce râvnim. Oriunde se duce altcineva decât el ca sæ ia un legæmânt 
în numele flærii sau mæcar sæ ofere amiciflia României, suntem primifli færæ 
crezæmânt. Pe tot locul, cuvântul øi semnætura statului trebuie înviate de 
prestanfla decisivæ a dlui Titulescu.

Iatæ de ce credem – øi avem putinfla verificærilor proprii – cæ 
imposibilitæflile materiale, care au împiedicat anunflata vizitæ la Berlin a 
ministrului nostru de Externe, au pricinuit pagube grele pentru flaræ. Simfli 
în capitala Reichului regretul, amestecat cu o nuanflæ de protest, cæ d. 
Titulescu n°a putut ajunge la Berlin. Poate cæ multe din problemele ce nu 
se pot rezolva sau se dezleagæ aøa de greu – adicæ aøa de scump – ar fi fost 
azi deplin limpezite øi încheiate! A fi vorbit cu Berlinul prin alte mijlociri 
decât cea a lui Titulescu a fost, evident, un nenoroc. Nu e om politic øi 
nu e financiar german care sæ nu°øi manifeste acelaøi regret: de°ar fi fost 
Titulescu!
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Nu e deloc nicio mirare în aceastæ situaflie privilegiatæ a omului 
care reprezintæ de opt ani România în Societatea Nafliunilor. Acolo, la 
Geneva, el s°a efectuat prin farmecele celei mai elocvente inteligenfle între 
cei dintâi oameni de stat ai Europei. An cu an, sesiune dupæ sesiune, 
Titulescu a devenit în fafla popoarelor adunate expresia directæ, autenticæ, 
unicæ a României. Nimeni altul nu vorbea în numele ei øi nimeni altul nu 
vorbea aøa de bine.

Aøa cæ, firesc, s°a ajuns a se crede cæ a nu°l trimite într°un loc unde 
e de vorbit în numele flærii, înseamnæ o desconsiderare pentru locul acela… 
e ceea ce cred cæ se întâmplæ azi cu Berlinul, cætre care næucia încæpæflânatæ 
a dlui Vintilæ Brætianu se trezeøte aøa de târziu, aøa de pægubitor tardiv!

Deocamdatæ, speræm cæ revenirea la post va pune pe ministrul de 
Externe din nou în centrul firesc al câmpului sæu de privire øi cæ probleme 
ce fatal îi scæpau atenfliei vor fi luate într°o mai de aproape øi serioasæ 
cercetare. Iar revederea colegilor sæi din Mica Înflelegere øi reîmbæierea în 
realitæflile politice ale ceasului vor fi pentru o atât de importantæ misiune 
cea mai bunæ introducere în materie.

Noi, care am avut, în repetate rânduri, prilejul sæ ne dæm seama ce 
valoare naflionalæ are acfliunea europeanæ a lui Titulescu, n°avem decât o 
singuræ spaimæ: cæ fragila sænætate a acestui miraculos produs al deøtep
tæciunii øi nevoii româneøti sæ nu°l ajute pânæ la capæt.

De aceea, din depærtarea unde culeg încæ stima pentru Titulescu – 
din depærtarea unde e pæcat cæ România nu l°a purtat însæ –, eu mæ asociez 
cu simplitatea unei emoflii de îngrijorare la urarea voioasæ care îl întâmpinæ 
azi în Bucureøtiul reîmbærbætat.

Pamfil Øeicaru, Revenirea, în „Curentul“, 19 aprilie 1933; apud Doru Dina, Ion 
Ivaøcu, Dorin Teodorescu, Nicolae Titulescu – titanul politicii externe româneøti, 
Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 43–45.



329

Pamfil Øeicaru

„D. N. Titulescu nu este un personaj sortit unei rapide lichidæri 
prin acea inevitabilæ înecare în uitare“

Circulæ necontenit noi nume la capitolul excelenflelor sau semi
excelenflelor, unele cunoscute, altele abia flâønite din anonimat, pe urmæ 
odatæ trecute în opoziflie, când devin doar nume de foøti, pe nesimflite 
dispar din actualitate, le mistuie uitarea.

D. N. Titulescu nu este un personaj sortit unei rapide lichidæri 
prin acea inevitabilæ înecare în uitare; de altfel, se stræduieøte sæ facæ tot 
ce°i stæ în putinflæ spre a rezista uitærii, menflinându°se, cu orice prefl, în 
actualitate. Nu°l preocupæ nici mijloacele, nu°l intimideazæ nici chiar 
ridicolul spre a forfla atenflia, spre a confisca o silabæ din actualitate. Acei 
care îøi imagineazæ pe d. N. Titulescu resemnat, dispus la o retragere defi
nitivæ, convertit sæ°øi scrie memoriile, se înøealæ amar. D. N. Titulescu 
nu°i un meditativ, un contemplativ al existenflei, nu°l preocupæ încadrarea 
într°un sens metafizic a vieflii øi dacæ ar cæuta sæ scotoceascæ în trecut, dacæ 
øi°ar rævæøi amintirile, ar fi exact ca o actriflæ, care, ræscolind în colecflia de 
fotografii, nu ar gæsi alte fotografii decât propriile ei fotografii în diverse 
roluri. De altfel, øi susceptibilitæflile actriflei le are fostul nostru ministru 
de Externe: de aici, pasiunea de a juca un rol, de a exista în coloanele 
ziarelor, de a mobiliza, în preajma sa: reporteri, fotografi, agenfli de 
siguranflæ, adicæ tot ce°i poate asigura prezenfla în actualitate. Fireøte cæ°i 
plac primele roluri, dar se mulflumeøte øi cu roluri secundare øi ingrate, 
numai sæ se vorbeascæ de el, sæ nu fie uitat, fiindcæ actualitatea îi dæ oxigen, 
îi legitimeazæ existenfla, îi formeazæ rafliunea de a fi.

D. N. Titulescu s°a întors în flaræ spre a confisca atenflia, spre a fi 
în centrul preocupærilor, oferind amplitudinea claviaturii de vocabular øi 
dialecticæ politicæ între Geneva øi Maidanul Dulapului spre a seduce 
curiozitatea onor publicului spectator.

Premiera sa, în loc sæ fie senzaflionalæ, a fost uluitoare øi, cu o 
strângere de inimæ o spunem, lamentabilæ.
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Îndelungata absenflæ din flaræ i°a slæbit contactul cu ceea ce am 
putea numi cadenfla spiritului public. O penibilæ dezorientare, o ris can
tæ verificare de prestigiu au pus într°o luminæ stranie o legendæ, un 
prestigiu.

Obosit de sforflærile fæcute, d. N. Titulescu a pæræsit aceste aspre 
meleaguri dacice øi a pornit peste hotare, în aøteptarea unor împrejuræri 
mai ospitaliere pentru o glorie europeanæ øi – am putea spune – mapa
mondicæ. Fire bolnævicioasæ, traiectoria Geneva–Maidanul Dulapului 
nu°i putea folosi, nefiind deprins cu viscolele din aceste pærfli ale Europei, 
floare de seræ, crescutæ, aøa de bogat, la lumina artificialæ a agenfliilor de 
publicitate, nu putea sæ se împace deloc cu climatul aspru de acasæ.

Øi ne°am aøteptat la unele øtiri în raport cu starea sænætæflii sale aøa 
de øubredæ, ostenitæ de sforflærile fæcute, când iatæ un ziar din Capitalæ, 
reproducând un instantaneu fotografic luat pe peronul gærii Viena øi 
publicat într°un ziar „Stunde“ din Viena.

Fireøte, o personalitate ca d. N. Titulescu stârneøte totdeauna 
curiozitatea reporterilor, fotografilor, reprezentanflilor agenfliilor de presæ 
øi, ca un om cu experienflæ, cunoscând rolul publicitæflii în întreflinerea 
frægezimii unei celebritæfli, le oferæ cu generozitate, risipindu°se în poze 
pentru fotografi øi cuvinte de spirit pentru reporteri.

Dar, ca un simbol, pe peronul gærii din Viena a fost întâmpinat de 
librarul Marton Hertz, faimosul editor de cærfli pornografice øi depozitar 
al broøurilor de propagandæ boløevicæ, expulzat spre a pune capæt acfliunii 
pervertitoare a acestui regizor al deøucherii morale. Expulzarea nu s°a 
fæcut decât în urma unei violente campanii de presæ, deci numele Marton 
Hertz nu putea sæ°i fie necunoscut fostului nostru ministru de Externe. 
Dar nu a putut rezista ispitei de publicitate øi a acceptat sæ se fotografieze 
cu expulzatul Marton Hertz, sæ steie îndelung de vorbæ, sæ împerecheze 
aceastæ stranie nepotrivire, un om de stat român în familiaritate cu un 
expulzat al statului român.

Sensibilitatea ræspunderii politice a dlui N. Titulescu nu poate 
rezista la îmbierile publicitæflii øi o fotografie care apare într°un ziar vienez 
este binevenitæ, fie øi atunci când este luatæ în toværæøia unui editor de 
cærfli pornografice øi subversive expulzat din România.
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Ezitæm la ce capitol trebuie trecutæ aceastæ stranie întoværæøire în 
obiectivul unui aparat fotografic: la capitolul Genevei sau la capitolul 
Maidanului Dulapului?

În orice caz, îøi poate avea tâlcul ei aceastæ acceptare a unei 
fotografieri în toværæøia unui expulzat, poate forma o indirectæ øi foarte 
discretæ dezavuare a politicii, a climatului naflionalist din România. Dacæ 
l°ar fi socotit pe Marton Hertz vinovat de ceea ce i s°a atribuit atunci când 
a fost expulzat, færæ îndoialæ cæ ar fi refuzat sæ°i întindæ mâna øi, cu atât 
mai puflin, sæ accepte o prezentare în public prin mijlocirea unei fotografii. 
Atenflia acordatæ editorului de cærfli pornografice øi de cærfli destinate 
propagandei comuniste apare ca o desolidarizare de actul expulzærii, cu 
atât mai oportunæ cu cât la guvern1 este un partid al intransigenflei naflio
naliste. Øi s°ar putea prea bine ca un om întreprinzætor, cum este Marton 
Hertz, sæ fie un bun post de difuzare a øtirilor, un agent de publicitate care 
poate folosi unui om politic ce nu se simte prea bine acasæ. Fireøte, un 
fapt divers, un detaliu færæ importanflæ, dar nu mai puflin læmuritor pentru 
psihologia politicæ a dlui N. Titulescu, pentru neputinfla de a se adapta 
sensibilitatea cosmopolitæ a acelei ciudate figuri Maria Baskircewa2, pe 
care a numit°o „Notre Dame de Sleeping°Car“. Evenimentele încep sæ 
actualizeze aceastæ formulæ din ce în ce mai potrivitæ pentru d. N. Titulescu 
sortit sæ fie pentru noi „Notre Dame de Sleeping°Car“.

Telegramele øi presa stræinæ ne°au vestit de unele demersuri fæcute 
de Anglia øi Franfla, amintindu°ne clauzele privitoare la tratatul minori
tæflilor. Iatæ venind la sorocul judecæflii atitudinea dlui N. Titulescu 
din toamna lui 1934 faflæ de clauza minoritæflilor cuprinsæ în tratatul 
de pace.

Sæ împrospætæm datele procesului din 1934.
Pornind de la principiul societæflii moderne cæ tofli indivizii sunt 

egali în fafla legilor øi cæ, prin urmare, nici în comunitatea internaflionalæ 
nu pot exista state privilegiate, cu atât mai puflin state care sæ conducæ 
interesele altor state, dupæ interese stræine de acestea, Polonia ajunsese 
la concluzia cæ tratatul minoritæflilor ce i°a fost impus trebuie sæ fie 
denunflat.
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Acest tratat, prin deosebirile de tratament aplicate faflæ de unele 
state, constituia o limitare a suveranitæflii statului polon.

Pe aceste consideraflii, Polonia – prin d. col. Beck – a declarat la 13 
septembrie 1934, la Societatea Nafliunilor, cæ dacæ e nevoie de o legiferare 
cu privire la minoritæfli, apoi aceastæ legiferare sæ se facæ în cadrul unei 
convenflii generale asupra protecfliei minoritæflilor.

Pânæ la convocarea unei conferinfle internaflionale în acest scop, d. 
col. Beck a declarat cæ, de la 13 sept. 1934, Polonia nu mai colaboreazæ 
cu organele internaflionale în ceea ce priveøte felul cum aplicæ Polonia 
sistemul pentru protecflia minoritæflilor. Øi aceste minoritæfli ræmân, prin 
urmare, sæ fie protejate de legile fundamentale ale Poloniei.

Cel mai aprig adversar al tezei dlui colonel Beck a fost d. N. 
Titulescu. Nimeni nu putea refuza atunci creditul ministrului de Externe 
øi opinia publicæ a secundat pe d. N. Titulescu. Astæzi se actualizeazæ, 
penibil, atitudinea de aprigæ împotrivire de atunci, astæzi vom fi susflinufli 
la Geneva de Polonia øi sigur hærfluifli de o publicitate infamæ regizatæ de 
tot ce înseamnæ negarea ideii naflionale. „Notre Dame de Sleeping°Car“ 
ne°a læsat zestre atitudini ce, astæzi sau mâine, vor fi invocate împotriva 
noastræ.

Absenflele prelungite din ritmul flærii te înstræineazæ, îfli dæ o altæ 
înflelegere politicæ, îfli modeleazæ o sensibilitate cosmopolitæ.

…Øi dezrædæcinærile sunt nefaste pentru individ.

Pamfil Øeicaru, Actualizæri penibile, în „Curentul“, 9 ianuarie 1938 – AMAE, 
Fond 71, 1920–1944. România. Presæ. 1938, vol. 433, f. 101.

NOTE

1 Guvernul Octavian Goga (28 decembrie 1937–10 februarie 1938).
2 Maria Konstantinovna Baøkirfleva.
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Geneviève Tabouis

„La Quai d’Orsay se aude de la un etaj la altul vocea de stentor 
a lui Titulescu“

Dacæ ar fi cæzut o bombæ pe Palatul1 Ligii Nafliunilor, n°ar fi 
produs un efect mai mare la Geneva ca propunerea Pactului în Patru2 pe 
care MacDonald a fæcut°o în mod oficial când s°a întors de la Roma 
însoflit de ministrul sæu de Externe, John Simon3.

Imediat, toate statele europene mici, precum øi Rusia øi republicile 
sud°americane cad pradæ unei furii dintre cele mai violente. Tofli îøi întorc 
ochii spre Franfla, în aøteptarea unui „nu“ categoric! […].

La 6 mai, dimineafla, Titulescu soseøte la Paris numai øi numai ca 
sæ°øi dea drumul la una din acele furii teribile, al cæror secret toatæ lumea 
øtie cæ°l defline! Paul°Boncour n°a pierdut nimic aøteptând!

Tumultuos în modul de a se comporta, dar un cap lucid, zæpæcind 
pe toatæ lumea când îøi fline discursurile, dar metodic în acfliune, având 
raflionamentul adesea paradoxal, dar întotdeauna bazat pe texte øi o de
plinæ stæpânire a dreptului internaflional, domnul Titulescu copleøeøte pe 
orice interlocutor! „Acest ministru al unei flæri mici face politicæ în stil 
mare“, spune mereu Herriot øi adaugæ: „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!“.

La amiazæ, la Quai d’Orsay se aude de la un etaj la altul vocea de 
stentor a lui Titulescu: „Dacæ Franfla renunflæ la sfânta sa misiune de 
protectoare a micilor puteri, ne vom lipsi de ea! Nu suntem pânæ într°atâta 
pæræsifli de zei, încât sæ nu mai putem gæsi prietenii mai loiale øi mai 
curajoase! Øi chiar de°ar fi sæ ræmânem singuri – spune în continuare 
ministrul român –, nu ne vom înclina în faza deciziei Clubului pæcii al 
vostru!

Øi eu, eu am misiunea sæ væ previn în mod caritabil cæ revizuirea 
tratatelor va aduce ræzboiul…“ Léger4 øi Boncour5, când reuøesc sæ stre
coare øi ei un cuvânt, încearcæ sæ°i explice lui Titulescu tactica francezæ.
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Dar nimic nu°l convinge pe acest român atât de perspicace, care 
face ocolul tuturor oamenilor politici ai Franflei pentru a°øi værsa din 
nou furia:

„Dar… dar… dar la Palatul Bourbon dictaturile încep sæ facæ o 
impresie adâncæ în cercurile parlamentare! Unii sunt ispitifli sæ se aøtepte 
la lucruri bune din partea lui Hitler øi a lui Mussolini.“

Øi dacæ Herriot, indignat, umblæ repetând de dimineafla pânæ seara, 
între douæ fumuri de pipæ:

„Pactul în Patru, credefli°mæ, este un pact inutil øi periculos!“, 
pofli sæ°fli dai seama cæ cei doi dictatori au cu siguranflæ de pe acum mulfli 
prieteni!

Fapt este cæ mai peste tot, în Cameræ, în Senat, prin bænci se 
degajeazæ un curent foarte precis în favoarea unei politici de înflelegere cu 
orice prefl cu cei doi dictatori, numai ca ræzboiul sæ fie evitat! fiærile mici… 
cu atât mai ræu pentru ele, chiar dacæ sunt aliatele noastre! […].

Peste zece zile, la 20 iunie, are loc plecarea ministrului francez la 
Bucureøti øi la Belgrad, douæ capitale interesate în primul rând într°un 
Locarno oriental. […].

La 23 iunie, orele 2 dupæ°amiazæ, la Turnu°Severin, oræøel pe 
Dunære, frontieræ dintre România øi Iugoslavia. Trenul special, cu loco
motiva drapatæ cu steaguri franceze øi române, se opreøte de°a lungul unui 
covor moale øi roøu.

Titulescu, cu joben, în jachetæ øi vestæ gri°deschis, descinde primul 
øi°l salutæ ceremonios pe Barthou, care, emoflionat, nu øtie cum sæ°i mai 
mulflumeascæ.

Cele patruzeci øi opt de ore pe care reprezentantul Franflei le°a 
petrecut la Bucureøti au dovedit, odatæ mai mult, cæ înflelegerea dintre 
cele douæ flæri era tot atât de deplinæ ca øi dorinfla lor de a realiza, îndatæ 
ce URSS va deveni membræ a Ligii Nafliunilor, faimosul Locarno orien
tal! […].

În cursul dureroaselor dezbateri care au avut loc imediat la Geneva 
cu privire la urmærile atentatului din Marsilia, într°o searæ Titulescu, 
indignat cæ°l vede pe Laval lovind în micile state balcanice øi centrale færæ 
a lua în considerare ce preflioase sunt aceste alianfle pentru Franfla, lanseazæ 
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cu amæræciune aceastæ faimoasæ apostrofæ, care face imediat ocolul tuturor 
cancelariilor: „Pentru acest minunat pur°sânge care este Franfla, Pierre 
Laval este un rândaø îngrozitor ce°a luat locul tradiflionalului jocheu de 
rasæ la care acest pur°sânge are dreptul!“

Dar singura grijæ a lui Laval este sæ scoatæ nevinovate Italia øi 
Germania:

„Am telefonat directorilor ziarului dumneavoastræ – spune el gaze
tarilor – ca sæ le atragæ atenflia asupra pericolului de ræzboi care ne ameninflæ 
pe tofli din cauza asasinærii Regelui Alexandru de cætre niøte teroriøti, pe 
care unii îi consideræ inspirafli de Italia. Indiferent de simpatiile fiecæruia, 
noi trebuie sæ sprijinim Italia.“

O pauzæ, øi Laval, cu o privire scrutætoare, încearcæ sæ°øi dea seama 
ce efecte a produs. Desigur cæ socoteøte efectul cam rece. Înfigându°øi din 
nou chiøtocul de fligaræ în colflul gurii øi curæflindu°øi mereu unghiile sau 
urechile în timp ce vorbeøte, Laval se întoarce zeflemitor spre tânærul 
Thouvenin de la „L’Intransigeant“. Ca øi cum s°ar fi adresat unuia dintre 
alegætorii sæi din Aubervilliers, îi spune:

„Ei, ce°i micuflule, nu cumva ai chef sæ°fli pui din nou ranifla în 
spinare ca sæ aperi onoarea Iugoslaviei?“

Totuøi, notele øi rapoartele lui François°Poncet6 relateazæ despre 
legæturile dintre conducætorii germani øi grupul de agitatori croafli care 
træiesc la Berlin pe spezele guvernului: ele relateazæ, de asemenea, convor
birea sa din 24 octombrie cu Goebbels7 øi Neurath cu privire la instiga
torul°organizator al atentatului din Marsilia, care se gæsea încæ la Berlin în 
ajunul atentatului! (E vorba de øeful ustaøilor, Ante Paveliç8, pe care câfliva 
ani mai târziu Germania îl va face conducætorul Croafliei). În sfârøit, 
ultimul raport al lui Poncet se referæ la atitudinea jenantæ a lui Göring øi 
a conducætorilor germani când, dupæ douæ sæptæmâni de la crimæ, comi
sarul Siguranflei naflionale a Franflei a venit la Berlin sæ ancheteze…

Lugubre øedinfle! Durerea sinceræ a delegaflilor iugoslavi îfli face ræu.
Dar Titulescu, Beneš øi, mai ales, delegatul iugoslav Fotiç9, vor sæ 

capete asiguræri cu privire la convorbirile pe care Pierre Laval îøi propune 
sæ le aibæ la Roma zilele acestea, în cursul vizitei oficiale pe care o va face 
lui Mussolini.
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Îngrozitoare dezbateri. […].
Unul câte unul, sosesc marile personalitæfli ale Genevei. Tofli sunt 

abætufli. Zærindu°l pe P.°Boncour, ministrul de Externe român, Titulescu, 
ridicæ mâinile spre cer exclamând: „dragul meu… dragul meu“. Dupæ ce 
intræ în ascensor, el spune: „Dar cum îøi va apæra Franfla pe aliaflii sæi 
îndepærtafli… Ea nu se poate apæra pe sine însæøi!“

Geneviève Tabouis, 20 de ani de tensiune diplomaticæ, Editura Politicæ, Bucureøti, 
1965, pp. 153–155; 195–196; 227–229; 281.

NOTE

1 Palais Wilson, aflat la Geneva, a gæzduit, timp de un deceniu øi jumætate în secolul al 
XX°lea, lucrærile Adunærii øi Consiliului Societæflii Nafliunilor, pânæ la inaugurarea noului Palat 
al Societæflii Nafliunilor. 

2 Cea mai sinteticæ explicaflie øi definiflie aparflin lui Nicolae Titulescu: „Ce este, în douæ 
cuvinte, Pactul celor Patru: // Crearea unui Directorat european, având drept scop revizuirea 
frontierelor Micii Înflelegeri øi ale Poloniei. // Mica Înflelegere m°a împuternicit sæ lupt împotriva 
Pactului celor Patru Puteri la Paris øi la Londra“ – apud Nicolae Titulescu, Politica externæ a 
României (1937), ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; 
cuvânt înainte Teodor Meleøcanu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994, p. 176. Vezi øi Dinu 
C. Giurescu, La diplomatie roumaine et le Pacte des quatre, în „Revue Roumaine d’Histoire“, 
an VII, nr. 1, 1969, pp. 77–102.

3 John Allsebrook Simon (1874–1954). Jurist, om politic øi de stat britanic. Deputat liberal 
(1906–1918); 1922–1931) øi deputat liberal°naflional (1931–1940). Procuror general (1913). 
Ministru de Interne (1915–1916). Preøedintele Comisiei privind problemele indiene (1927–
1930). Ministru de Externe în Cabinetul MacDonald (1931–1935). A participat la diferite 
negocieri la Adunarea Societæflii Nafliunilor øi la Conferinfla de dezarmare. În 1935 a fost primul 
membru al Cabinetului britanic care a fæcut o vizitæ lui Hitler. Ministru de Interne (1935–
1937); de Finanfle (1937–1940). 

4 Alexis Léger Léger.
5 Joseph Paul°Boncour.
6 André François°Poncet (1887–1978). Jurnalist, om politic øi diplomat francez. A urmat 

studii de germanisticæ la Institutul de Studii Politice de la Paris. A început cariera la secflia de 
presæ a Ambasadei Franflei la Berna. Ambasador la Berlin (1931–1938), Roma (1938–1940). A 
pus de mai multe ori în gardæ guvernul francez privind pericolul de ræzboi. Ziaristul american 
William Shirer a afirmat despre el cæ a fost „cel mai bine informat ambasador la Berlin“. 
Deportat (1943–1944). Înalt comisar în Germania de Vest. Ambasador în RFG (1953–1955). 
Vicepreøedinte øi preøedinte al Crucii Roøii Franceze. Membru al Academiei Franceze (1952).
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7 Joseph Paul Goebbels (1897–1945). Om politic øi de stat fascist german. Unul dintre 
principalii criminali de ræzboi. A aderat la naflional°socialism (1922). În 1926 este numit øef al 
organizafliei NSDAP din Berlin. În perioada 1926–1933 conduce periodicul „Der Angriff“. 
Însærcinat cu conducerea serviciilor de propagandæ ale NSDAP în 1928, i s°a încredinflat de 
cætre Hitler acfliunea politicæ øi ideologicæ asupra poporului german în vederea aderærii la 
obiectivele øi mijloacele regimului. Din 1933, pânæ la moarte, ministru al Propagandei øi 
Informafliilor. A manifestat o fidelitate absolutæ faflæ de Hitler. În august 1944 a fost însærcinat 
cu conducerea „ræzboiului total“. S°a otrævit, împreunæ cu întreaga familie, la 1 mai 1945. 

8 Ante Paveliç (1889–1959). Om politic øi de stat croat. Deputat. În 1929 a preluat condu
cerea miøcærii naflionaliste a ustaøilor. Exilat. A organizat atentatul care a condus la asasinarea 
Regelui Alexandru I al Iugoslaviei, la Marsilia (1934). Øef al statului croat (1941–1945). S°a 
aliniat politicii Italiei fasciste øi Germaniei hitleriste. În 1945 fuge în Argentina; ulterior se 
stabileøte în Spania. 

9 Constantin Fotiç (1891–m.?). Diplomat sârb. A ocupat øi a avut mai multe misiuni 
diplomatice: Stockholm (1919); Viena (1920); Conferinfla de Pace de la Paris (1920); Londra 
(1921); Conferinfla de la Constantinopol (1924); Roma (1926); Moscova (1929). Ministru la 
Berna (1933); Washington (1935). Delegat permanent al Iugoslaviei la Societatea Nafliunilor 
(1927–1935). Ministru adjunct al Afacerilor Stræine. În 1944 a obflinut titlul de ambasador. 
S°a refugiat în SUA. În 1946 a fost condamnat la 20 de ani de muncæ silnicæ de cætre guver
nul Tito. 

Geneviève Tabouis

Un om uimitor

În urmæ cu 25 de ani murea, la Cannes, pe Coasta de Azur, unul 
dintre cei mai mari diplomafli, oameni politici øi oratori ai veacului nostru, 
Nicolae Titulescu. „Om uimitor, care nu a avut øi nu va avea niciodatæ 
pereche“, spunea întotdeauna Édouard Herriot, care nutrea o admiraflie øi 
o afecfliune nemærginite faflæ de Nicolae Titulescu.

Léon Blum, preøedintele din acea vreme al Consiliului de Miniøtri 
al Franflei, scria într°o zi în obiønuitul sæu articol din „Le Populaire“: 
„Acest ministru de Externe al României, cu maniere impetuoase, are o 
minte lucidæ. Este impulsiv în discursuri, dar metodic în acfliune. Raflio
namentul sæu, adesea paradoxal, se bazeazæ pe texte øi pe stæpânirea deplinæ 
a dreptului internaflional!… Nicolae Titulescu îøi depæøeøte întotdeauna 
interlocutorul!“
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Printre calitæflile sale de om de stat, Nicolae Titulescu avea una 
care se reliefa cu tot mai multæ tærie. Avea un dar extraordinar de a pre
vedea viitorul øi nu acfliona niciodatæ decât în funcflie de aceastæ lucidi
tate, debarasându°se întotdeauna de orice iluzie.

Iatæ de ce, dându°øi seama cæ prin hitlerism øi prin fascismul italian 
lumea se îndrepta spre ræzboi, Nicolae Titulescu øi°a intensificat eforturile 
pentru a contracara intenfliile lui Hitler øi Mussolini de a porni la cucerirea 
Europei.

*

Am avut cinstea sæ asist la câteva dintre marile momente ale vieflii 
diplomatice a lui Nicolae Titulescu. Unul dintre ele a fost semnarea, la 16 
februarie 1933, a Pactului de reorganizare a „Micii Înflelegeri“ din care 
fæceau parte România, Iugoslavia øi Cehoslovacia.

Dar, scurt timp dupæ aceasta, la Liga Nafliunilor s°a produs lovitura 
de træsnet pe care a constituit°o øtirea privind „Pactul celor Patru“: Hitler, 
Mussolini, McDonald øi, eventual, Daladier… „Un pact în trei împotriva 
unuia singur – Franfla!“, spunea nemulflumit Édouard Herriot, adæugând: 
„Øi într°adevær, tipul pactului inutil øi periculos!“.

În toate flærile din alianfla centralæ øi balcanicæ domneøte o atmosferæ 
de furtunæ. „Franfla se lanseazæ oare în «Pactul celor Patru», pæræsindu°ne, 
ca ræspuns la Mica Înflelegere?“, era întrebat ministrul nostru, Paul°Boncour. 
În ziua de 6 mai 1933, la Quai d’Orsay, Boncour era victima unei adeværate 
izbucniri de mânie, de altfel bine justificatæ, a lui Nicolae Titulescu.

…E ora prânzului. La Quai d’Orsay se aude, de la un etaj la altul, 
vocea de stentor a lui Nicolae Titulescu: „Dacæ Franfla renunflæ la misiunea 
ei sacræ de apærætoare a micilor puteri, ne vom lipsi de ea!…“

*

Peste puflin timp, Nicolae Titulescu face o cælætorie la Sofia, 
Ankara, Atena øi Belgrad. Pune la punct faimosul „Pact balcanic“, pe care 
îl semneazæ la Atena, la 9 februarie 1934, împreunæ cu reprezentanflii 
Greciei, Turciei øi Iugoslaviei.

Dupæ Pactul „Micii Înflelegeri“ – „Pactul balcanic“.
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*

La Paris, la 6 februarie 1934, schimbare de guvern. La Quai 
d’Orsay, noul ministru, Louis Barthou, este øi el de pærere cæ ascensiunea 
hitleristæ øi fascistæ trebuie sæ fie opritæ, cæci altminteri va fi ræzboi. De 
aceea, el propune lui Nicolae Titulescu faimosul „Locarno al Estului“.

În fafla fascismului, indiferenfla americanæ øi britanicæ impuneau 
Franflei sæ joace cartea rusæ.

Dar Alexis Léger, astæzi celebru în literaturæ sub numele de 
Saint°John Perse, îi explicæ neobosit lui Louis Barthou cæ este necesar ca 
noul pact franco°rus sæ se îmbine cu celelalte tratate semnate în cadrul 
Ligii Nafliunilor.

Aceastæ concepflie a unui „Locarno ræsæritean“ gæsea în Nicolae 
Titulescu un promotor admirabil øi un „debater“ de prim rang.

*

Dar, la 13 octombrie, se produce drama de la Marsilia. „Crima 
împotriva pæcii“ intituleazæ ziarele materialele lor… Barthou este asasinat 
împreunæ cu Regele Alexandru al Iugoslaviei!

La Paris se aflæ la putere Pierre Laval øi politica sa de înflelegere cu 
orice prefl cu Berlinul øi Roma, care îndepærteazæ pe aliaflii centrali øi 
balcanici, este stigmatizatæ de Nicolae Titulescu.

Totuøi, Nicolae Titulescu îøi continuæ apostolatul pæcii, færæ sæ se 
lase descurajat nici mæcar de politica noului preøedinte de Consiliu al 
Franflei, Léon Blum, care, în fafla pericolului hitlerist, nu mai urmærea 
decât sæ obflinæ adeziunea Angliei la politica francezæ.

Cu clara sa previziune asupra viitorului, în vara anului 1936, 
oprindu°l pe Léon Blum în holul clædirii în care mai aveau loc øedinflele 
Ligii Nafliunilor, Nicolae Titulescu îi spunea cu emoflie: „Dacæ înfleleg 
bine, cabinetul dv. nu vrea sæ sperie guvernul scumpului nostru prieten 
Anthony Eden, acceptând cererea pe care v°o adresæm de la Bucureøti, 
Praga øi Belgrad, de a colabora cu Rusia øi cu Turcia pentru realizarea 
unui «Locarno al Estului». Ei bine, domnule Blum, am venit sæ væ ex
prim marea neliniøte a flærilor care nu vor sæ fie prinse împotriva voinflei 
lor în menghina economicæ germanæ! Ele vor sæ øtie dacæ se pot bizui pe 
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Franfla, deoarece, domnule Blum, la noi se manifestæ neîncredere faflæ de 
dumneavoastræ“.

Øi Nicolae Titulescu încheia: „Dafli°ne asiguræri, domnule preøe
dinte al Consiliului de Miniøtri, sau, cel puflin, spunefli°ne adeværul!“

*

Poate cæ l°am admirat cel mai mult pe Nicolae Titulescu în cursul 
ultimei perioade a vieflii sale politice.

În 1936 avea loc Conferinfla de la Montreux. Nicolae Titulescu 
avea lungi convorbiri cu Litvinov despre posibilitatea traducerii în viaflæ a 
„pactului franco°sovietic“, în cazul în care acfliona asistenfla mutualæ 
prevæzutæ de pactele dintre Franfla øi aliaflii ei din Europa Ræsæriteanæ.

Nicolae Titulescu acfliona cu succes pentru realizarea Antantei.

*

La 29 august 1936, Nicolae Titulescu nu mai era ministru de 
Externe! În toate capitalele lumii, cercurile diplomatice øi°au exprimat 
regretul. De câte ori nu se va repeta, de atunci încolo: „Ah, Titulescu ar fi 
gæsit o soluflie acceptabilæ… în aceastæ afacere etiopianæ… etc. etc. Ce om 
extraordinar øi ce îndemânare supremæ în ducerea tratativelor!“. Învingea 
totdeauna – repeta mereu celebrul jurist Nicolas Politis – „în asemenea 
mæsuræ încât se putea crede uneori cæ îi plæcea ca situafliile sæ se încurce 
pentru a avea plæcerea sæ le rezolve“, susflinând mai mult ca oricând singura 
politicæ care ar fi putut împiedica agresiunea germanæ.

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

Geneviève Tabouis

„Un om øi un diplomat excepflional“

– Domnul Titulescu? Un om unic. Un diplomat cum n°au fost 
alflii. Era inventiv, de o inventivitate øi de o imaginaflie excepflionale. L°am 
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urmærit îndeaproape în perioada 1924–1938. Apoi a venit catastrofa 
ræzboiului øi am plecat în America.

– Când øi cum l°afli întâlnit pentru prima oaræ?
– L°am cunoscut pe Titulescu la Liga Nafliunilor, la Geneva, în 

septembrie 1924. Era a treia Adunare Generalæ a Ligii. O adunare extra
ordinaræ. Franfla propunea un sistem de securitate generalæ. 47 de nafliuni 
îøi trimiseseræ reprezentanflii. În holul în care discutau øefii de guvern øi 
miniøtrii Afacerilor Externe ai flærilor participante, un om înalt domina 
întreaga reuniune. Era Titulescu. În cadrul unei øedinfle, unul dintre de
legafli i°a spus reprezentantului român cæ nu crede în stabilitatea pæcii. El 
a ræspuns cu o logicæ implacabilæ cæ, dacæ omenirea doreøte pacea, ea 
trebuie sæ ia din timp mæsurile cuvenite, cæ pacea poate fi cuceritæ.

– Øi Titulescu – omul?
– L°am revæzut ani de°a rândul la Liga Nafliunilor. Reflecfliile, ca øi 

iritærile sau candorile lui fæceau repede ocolul pæmântului. Locuiam în 
acelaøi hotel. Seara aveau loc reuniuni. Titulescu se întâlnea astfel, searæ 
de searæ, cu Paul Valéry, Édouard Herriot, Elena Væcærescu etc. Era foarte 
bun prieten øi cu Briand, cu Barthou.

– Ce credefli cæ a caracterizat personalitatea sa ca diplomat?
– Titulescu este un veritabil precursor pentru cæ a cæutat sæ stabi

leascæ înflelegerea, sæ instaureze pacea pe care o doresc øi astæzi popoarele. 
Prima mare perioadæ a vieflii lui Titulescu a fost aceea în care a încercat sæ 
realizeze un vast proiect politic: forflele reunite ale Franflei øi ale Micii 
Înflelegeri ar fi putut, dupæ pærerea lui, sæ împiedice declanøarea ræzboiului 
de cætre Germania. Titulescu øi Barthou, care inifliaseræ acest proiect, nu 
s°au bucurat, însæ, de sprijin, iar Barthou a fost asasinat din ordinul lui 
Hitler øi Mussolini.

A doua mare perioadæ a vieflii lui Titulescu este aceea consacratæ 
Înflelegerii Balcanice. Politica sa balcanicæ se bucura de popularitate în 
numeroase flæri øi organizaflii internaflionale.

Nicolae Titulescu avea o fecundæ imaginaflie diplomaticæ. El nu 
fæcea politicæ clasicæ, ci imagina mereu, având o viziune dialecticæ asupra 
evolufliei lumii.
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– Se vorbeøte despre excepflionala intuiflie politicæ a lui Titulescu øi 
despre capacitatea sa de a interpreta sensul evenimentelor.

– Este just. Nicolae Titulescu avea o judecatæ perfectæ asupra 
viitorului. A fost, poate, singurul om care în acele vremuri a prevæzut 
cursul istoriei. Titulescu a înfleles cæ viitorul aparfline pæcii øi a fost omul 
care a fæcut mari eforturi pentru colaborarea dintre Est øi Vest, considerând 
în acele timpuri tulburi cæ pacea este posibilæ øi cæ ea trebuie dobânditæ.

Paris, 1966.

Geneviève Tabouis, „Un om øi un diplomat excepflional“, [interviu luat de Radu 
Varia], în „Lumea“, an IV, nr. 12 (126), 17 martie 1966, p. 20.

Geneviève Tabouis

„M°a onorat cu prietenia sa“

– L°am cunoscut bine pe N. Titulescu, „acest om extraordinar care 
n°a avut øi nu va avea niciodatæ pereche“, exclama mereu preøedintele 
Herriot, care continua:

– Ce om uimitor øi care îøi depæøea mereu interlocutorul! Acest 
ministru al unei flæri mici face o politicæ mare. Îmbarcat pe o luntre fragilæ, 
el o conduce, cu orice prefl, ca pe un adeværat vapor. Ce om uimitor øi 
cum øtie el sæ dea strælucire celebrei butade a lui Brætianu: „fiærile mici 
nu°øi pot permite niciodatæ luxul sæ aibæ oameni de stat mediocri“.

La Geneva, unde timp de 12 ani, între 1924 øi 1936, N. Titulescu 
a dominat de atâtea ori scena internaflionalæ, care îøi avea marile sale 
întruniri la Societatea Nafliunilor, la Geneva, am putut, în calitate de 
ziaristæ, sæ urmæresc de aproape remarcabilele reuøite ale vieflii diplomatice 
a acestui mare ministru al Afacerilor Stræine, N. Titulescu, care mæ onora 
cu prietenia sa. În 1932 creeazæ Mica Înflelegere1, reunind Cehoslovacia, 
România øi Iugoslavia într°o alianflæ politicæ, diplomaticæ øi strategicæ de 
60 de milioane de oameni. În 1933, Titulescu, semnând Pactul Balcanic2, 
adaugæ în Balcani Micii Înflelegeri, la Sud øi la Est, Grecia øi Turcia. În 
1934, vine momentul cel mai patetic al vieflii lui Titulescu: negocierea 
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Pactului Locarno de Est øi colaborarea cu ministrul francez de Afaceri 
Stræine, Louis Barthou, pe când spectrul unei conflagraflii mondiale se 
profila deja øi când singura mare misiune era aceea de a preveni øi descu
raja nazismul øi fascismul sæ se lanseze într°un al Doilea Ræzboi Mon
dial, dovedindu°le cæ forflele germane vor fi obligate atunci sæ se batæ pe 
douæ fronturi.

Geneviève Tabouis, 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 Pactul de organizare al Micii Înflelegeri s°a semnat la Geneva la 16 februarie 1933.
2 Pactul Înflelegerii Balcanice s°a semnat la Atena la 9 februarie 1934.

Adam Tarnowski

„Având în vedere conflictul tæu cu d. Titulescu, eu nu trebuie 
sæ°l væd“

Mi°ai declarat prin telefon: primo, cæ vizita mea la d. Titulescu1, cu 
care nu voim sæ menflinem niciun raport øi cu care dorim sæ „terminæm“ 
cu orice prefl, a stârnit mare nemulflumire2 la Varøovia; secundo,  cæ având 
în vedere conflictul tæu cu d. Titulescu, eu nu trebuie sæ°l væd, deoarece 
aceasta îi poate înlesni jocul împotriva ta. […] Noi trebuie sæ tindem la 
îndulcirea conflictului tæu cu d. Titulescu, conflict iscat pe marginea 
declarafliei tale, dacæ nu vrem ca raporturile noastre cu România, departe 
de fi excelente în ultimul timp, sæ nu treacæ printr°o încercare destul de 
riscatæ øi nu øtiu dacæ øi indispensabilæ.3

Convorbire telefonicæ Sofia–Bucureøti, 17 noiembrie 1934, Adam Tarnowski–
Miroslaw Arcizsewski, apud S. Mikulicz, Wpływ diplomacji Sanacyjny na obalenie 
Titulescu, în „Sprawy Miedzynarodowe“, nr. 7–8, 1959, p. 6.
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NOTE

1 Nicolae Titulescu a avut o întrevedere cu Adam Tarnowski cu ocazia scurtei vizite fæcutæ 
de ministrul de Externe român la Sofia (5–6 noiembrie 1934), care i°a prilejuit întâlniri cu 
Regele Boris III, cu Kimon Gheorghiev, prim°ministru, øi Kostandin Batalov, ministru de 
Externe. Adam Tarnowski a fost primit la 6 noiembrie 1934, la cerere, de Nicolae Titulescu, la 
Legaflia României de la Sofia – cf. „Universul“, 8 noiembrie 1934.

2 Afirmaflia lui Miroslaw Arciszewski privind „nemulflumirea Varøoviei“ faflæ de întâlnirea lui 
Tarnowski cu Titulescu trebuie privitæ cu multæ circumspecflie. Cæci, dacæ Varøovia ar fi avut o 
asemenea atitudine (øi când spunem aceasta nu ne gândim, desigur, niciun moment, cæ ea a 
salutat°o), ea nu ar fi întârziat sæ°øi arate expres øi direct nemulflumirea. Folosirea de cætre 
Centrala Ministerului de Externe polonez a lui Miroslaw Arciszewski pentru comunicarea unei 
asemenea reacflii faflæ de ministrul polonez la Sofia apare lipsitæ de sens. Suntem tentafli sæ credem 
cæ „nemulflumirea Varøoviei“ era, în acel moment, înainte de toate, nemulflumirea lui Miroslaw 
Arciszewski.

3 Pentru ansamblul relafliilor româno°poloneze din perioada interbelicæ cf. Constantin 
Viøoianu, Misiunile mele (culegere de documente), ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Nicolae 
Dinu (coordonatori); Constantin I. Turcu, Ion Calafeteanu, Nicolae Nicolescu; cuvânt înainte 
Adrian Severin, ministru al Afacerilor Externe, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1997, doc. nr. 
15–33, pp. 84–136; România–Polonia. Relaflii diplomatice, I, 1918–1939, autori: Florin Anghel, 
Nicolae Mareø, Dumitru Preda; colaboratori: Costin Ionescu, Nicolae°Alexandru Nicolescu, 
Cristina Pæiuøan, Maria Preda; cuvânt înainte Mircea Dan Geoanæ, ministru al Afacerilor 
Externe, Editura Univers Enciclopedic, Bucureøti, 2003; George G. Potra, Cercul se închide. 
România înaintea celui de°al Doilea Ræzboi Mondial. Sanaflia în acfliune (I–II), în „Istorii 
neelucidate“, „Almanahul estival ’85. Luceafærul“, pp. 58–66; „Almanahul Luceafærul“, 1986, 
pp. 107–126; idem, Romania’s Foreign Policy (1932–1936) and the Sanacja Regime, în „Roma
nia–Pages of History“, an XII, nr. 1–2, pp. 156–178; Dumitru Preda,  O alianflæ cu interese 
asimetrice (I–II), în „Magazin Istoric“, serie nouæ, an XXXIV, nr. 1 (406), ianuarie 2001, 
pp. 49–53, 58; nr. 2 (407), februarie 2001, pp. 26–30; Ion Constantin, Din istoria Poloniei øi a 
relafliilor româno°polone, cuvânt înainte Georgeta Filitti, Editura Biblioteca Bucureøtilor, 2005, 
pp. 162–188; Daniel Hrenciuc, România øi Polonia – 1932–1939. Relaflii politice øi diplomatice, 
Academia Românæ, Filiala Iaøi, Centrul de Istorie øi Civilizaflie Europeanæ, Editura Universitæflii 
Suceava, 2005, passim (dar cu precædere cap. II, pp. 21–65); Nicolae Mareø, Alianfla 
româno°polonæ între destræmare øi solidaritate (1938–1939), Editura Biblioteca Bucureøtilor, 
Bucureøti, 2010.
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E.Ed. Tavernier

„Am væzut la Paris pe unul dintre ai voøtri reînnoind, în mod 
pacific, Mæræøeøtii“

D. Titulescu a pæræsit Parisul. Niciodatæ cælætoria unui om de stat 
n°a fost mai cu folos sau încoronatæ de un mai mare succes.

Poate cæ unii români se mai îndoiesc de enormele rezultate obfli
nute, de pericolele catastrofale care au fost evitate graflie inteligenflei 
miraculoase øi sufletului mare al acestui ministru al Regelui României.

Adeværul este cæ d. Titulescu a servit nu numai flara sa øi Mica 
Înflelegere, pe care o reprezenta, ci øi cauza Franflei, cum poate niciun 
francez n°ar fi putut°o face în împrejuræri identice øi a contribuit în chip 
grandios la menflinerea, pentru multæ vreme, a pæcii ameninflate.

Permitefli°o unui francez s°o spunæ.
Români, frafli iubifli – accentuez cuvintele – am væzut la Paris pe 

unul dintre ai voøtri reînnoind, în mod pacific, Mæræøeøtii.
De ce era vorba? De a readuce în discuflie realizarea idealului vostru 

naflional, pentru care au murit 800.000 dintre ai voøtri, din cei mai 
distinøi.

De a arunca iar bætrâna Europæ în intrigi øi aventuri nesocotite, 
din care nimeni nu poate øti ce orori monstruoase ar fi ieøit – øi aceasta 
chiar în ceasul când umanitatea exasperatæ încæ suferæ, când se øtie cu 
preciziune cæ nu aceste noi nebunii pot rezolva criza economicæ ci, 
dimpotrivæ, nu pot decât s°o precipite.

Se urmærea – deoarece n°au reuøit sæ væ izoleze de aliaflii voøtri 
iugoslavi øi cehoslovaci – izolarea voastræ de Franfla, aliata voastræ de astæzi, 
de ieri øi de totdeauna, de Franfla care are øi acum aceleaøi interese øi 
acelaøi ideal ca voi.

Toate aceste pericole au fost înlæturate, pentru cæ unul dintre ai 
voøtri, liniøtit – cu cât curaj – a explicat faptele øi a fæcut apel la aceastæ fa
cultate ce nu se invocæ niciodatæ zadarnic, la adeværaflii latini: bunul simfl.

D. Titulescu a væzut pe preøedintele Consiliului øi pe ministrul de 
Externe al Franflei. Pentru cæ la Paris se cunoøtea teza pe care urma sæ o 
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susflinæ øi cæ aceastæ tezæ este profund naflionalæ, un mare numær de amici 
personali au flinut sæ°l vadæ. Pe tofli, marele ministru i°a primit excelent. 
Pentru tofli îøi relua argumentaflia, tot ce putea spune øi cu acea simpli tate 
øi cordialitate care°i aparflinea numai lui, convingea.

Cum au putut suporta nervii sæi sarcina ce°l apæsa øi efortul ce a 
trebuit sæ facæ? Aceasta depæøeøte orice înflelegere.

Un asemenea om face cinste flærii sale. Poporul sæu øi aliaflii lui pot 
fi recunoscætori suveranului care l°a ales.

Din acfliunea rodnicæ desfæøuratæ de d. Titulescu la Paris, din pilda 
sa, noi, umili cum suntem, trebuie sæ tragem mai multe învæflæminte:

1) Trebuie sæ secondæm asemenea øefi. Pentru aceasta, înainte de 
toate, sæ punem capæt neînflelegerilor interne. Sæ isprævim pentru totdeau
na cu certurile sterile. O singuræ idee: patria. Sæ fim unifli ca soldaflii pe 
front.

2) Sæ nu facem jocul celor ce vor sæ ne dezbine. Francezi øi români, 
sæ constatæm cæ fiecare clipæ survin dinæuntru ca øi din afaræ cauze lipsite 
de însemnætate, ca sæ ne irite. Sæ înflelegem odatæ pentru totdeauna cæ 
aceste cauze nu se nasc singure, ci emanæ de la cei care nu doresc unirea 
noastræ. Sæ ne oprim. Oamenii se înøealæ câteodatæ: sæ uitæm. Cu ochii 
aflintifli asupra idealului nostru comun de pace, ordine øi libertate, pentru 
care au murit atâfli dintre ai noøtri, sæ mergem mânæ în mânæ, încrezætori 
øi iubindu°ne mai presus de toate.

Øi eforturile dlui Titulescu øi ale tuturor acelora care lucreazæ 
pentru noi nu vor fi fost zadarnice.

E.Ed. Tavernier, Cælætorie cu folos, în „Universul“, 13 aprilie 1933.
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Gheorghe Tætærescu

„…Absenfla domnului Titulescu va fi un gol greu de împlinit. 
Pentru interesele româneøti însæ…“

11 iulie 1936

Referat asupra demisiunii domnului N. Titulescu, ministrul Afacerilor 
Stræine.

Am onoare a supune Majestæflii Voastre urmætoarele observafliuni, 
referitoare la demisiunea1 domnului N. Titulescu, ministrul Afacerilor 
Stræine. Aceste observafliuni privesc cauzele øi consecinflele demisiunii 
anunflate.2

Cauzele.

Dacæ domnul N. Titulescu demisioneazæ, aceasta nu se datoreøte – 
astfel dupæ cum, poate, va declara Domnia Sa – unui conflict cu øeful 
guvernului, ci unor stæri de fapt care trec dincolo de contingenflele 
trecætoare.

Telegrama trimisæ dlui Titulescu, drept ræspuns telegramei prin 
care relata conversafliunea cu ministrul Yvon Delbos3, nu este decât 
reacfliunea fireascæ a unui øef de guvern faflæ de colaboratorul sæu, care la 
o afirmare gravæ, neîntemeiatæ øi neadmisibilæ, ræspunde interlocutorului 
sæu numai printr°o ameninflare de plecare. Aceastæ telegramæ nu poate fi 
decât, cel mult, pretextul øi nu cauza demisiunii domnului N. Titulescu.

Cauza eu o væd aiurea.
Eu o væd în situaflia greu de suportat, pe care øi°a creat°o dincolo 

de hotare domnul Titulescu personal, prin acte, atitudini øi exageræri, a 
cæror ræspundere nu o poate împærfli cu nimeni: conflicte cu oficialitatea 
øi opinia publicæ italianæ4, conflicte cu oficialitatea øi opinia publicæ 
polonezæ5, conflicte cu o parte din opinia publicæ francezæ6, înæsprire de 
raporturi chiar cu unii din conducætorii politici ai flærilor aliate øi prietene 
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– toate aceste fapte au creat domnului Titulescu o atmosferæ de împotrivire, 
în care acfliunea Domniei Sale nu se mai poate desfæøura în voie øi care îi 
oferæ uneori momente foarte penibile. Ultimul incident avut cu presa 
italianæ este una din izbucnirile acestei grele situaflii.

Este sigur cæ domnul Titulescu îøi dæ seama de aceastæ atmosferæ; 
este sigur cæ Domnia Sa e conøtient cæ aceastæ atmosferæ se ræsfrânge 
pægubitor øi asupra flærii øi a intereselor ei øi, de aceea, socoteøte necesaræ 
o retragere, fie ea øi numai temporaræ.

La aceastæ cauzæ de ordin extern se adaugæ o alta de ordin intern.
Domnul Titulescu trebuie sæ fie conøtient cæ unele exageræri ale 

Domniei Sale – în vorbæ øi în atitudine – în chestiunea raporturilor cu 
URSS i°au alienat o bunæ parte din simpatiile opiniei publice româneøti, 
refractaræ unei politici care ar depæøi cadrul unor raporturi numai externe 
cu vecina noastræ de la Ræsærit7. Domnia Sa neputând reveni nici asupra 
actelor sævârøite, nici asupra consecinflelor lor, nu mai poate dobândi ceea 
ce simte cæ a pierdut øi de aceea trebuie sæ considere solufliunea retragerii 
ca singura care i°ar da posibilitatea refacerii popularitæflii sale.

Acestea sunt cauzele esenfliale. Concomitent cu ele trebuie sæ 
acflioneze øi præbuøirea unora din iluziile pe care inimosul nostru cola
borator le pusese în sisteme øi practici de politicæ internaflionalæ la 
elaborarea cærora a colaborat cu pasiune.

În acest ciclu de fapte, se gæsesc originile hotærârii luate de domnul 
N. Titulescu de a demisiona din fruntea Ministerului Afacerilor Stræine.

Consecinfle.

Oricât m°ar afecta separafliunea de un om, dotat cu atâtea însuøiri 
de elitæ, eu iau în considerare aceastæ demisiune færæ îngrijorare.

Desigur, pentru dezbaterile publice internaflionale, pentru soluflio
narea problemelor generale europene øi mondiale, absenfla domnului 
Titulescu va fi un gol greu de împlinit. Pentru interesele româneøti, însæ, 
retragerea Domniei Sale, færæ a atrage nicio periclitare, va fi dimpotrivæ 
un prilej de destindere necesaræ în raporturile cu unele din statele aliate 
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sau prietene, faflæ de care incidentele provocate, voit sau nevoit, de Domnia 
Sa ne°au creat situaflii de încordare.

Aceastæ retragere ne va da øi posibilitatea de a proceda la o revizuire 
a organelor Ministerului Afacerilor Stræine øi a instrumentelor sale de 
propagandæ8 care în situaflia de azi, în multe centre, militeazæ numai în 
cadrul unei acfliuni personale øi constituiesc anomalii primejdioase în 
acfliunea de apærare a intereselor generale ale statului øi ale guvernului.

Interpretarea ce se va da, poate, de o presæ ræuvoitoare øi de o 
opinie publicæ lipsitæ de informaflii øi potrivit cæreia plecarea domnului 
Titulescu înseamnæ o nouæ orientare în politica externæ a flærii, va fi repede 
infirmate de actele øi atitudinile viitoare ale guvernului, care vor dovedi cæ 
nimic nu s°a schimbat în aceastæ politicæ.

Înlocuirea prin domnul Victor Antonescu, un tradiflionalist auten
tic al politicii noastre externe, va fi, pe de altæ parte, în primele momente 
de nedumerire, o garanflie suplimentaræ øi o chemare la ordine pentru 
toatæ opinia publicæ stræinæ.

Din punct de vedere intern, nu întrevæd vreo consecinflæ alarmantæ. 
O parte din opinia publicæ, alimentatæ de campaniile probabile ale Parti
dului Naflional fiærænesc, va considera, neîndoios, aceastæ demisiune ca o 
catastrofæ. O altæ parte a opiniei publice, alimentatæ de campaniile parti
delor de dreapta, o va considera ca o binefacere. Majoritatea oamenilor de 
bun simfl øi°o vor explica ca o necesitate a momentului politic.

Desigur, dacæ domnul Titulescu va voi sæ facæ din demisiunea sa o 
platformæ de agitare øi o armæ pusæ în slujba unui partid, ar putea sæ 
tulbure câmpul nostru politic intern. Socotesc, însæ, cæ Domnia Sa nu va 
sævârøi aceastæ greøealæ, care i°ar periclita reîntoarcerea la activitatea 
internaflionalæ øi i°ar face imposibile raporturile sale cu celelalte partide 
politice.

În rezumat: ca øef al guvernului, fæcând tot ce pot pentru a împie
dica sau întârzia acest act, nu consider însæ consumarea lui ca un obstacol 
în calea apærærii intereselor statului în afaræ øi nici în calea guvernærii 
noastre înæuntru.

Majestatea Voastræ va hotærî, însæ, cum crede de cuviinflæ, luând în 
considerare interesele superioare ale flærii, eu supunându°mæ dinainte 
hotærârii sale.
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Socotesc, însæ, necesar sæ adaug cæ, dacæ domnul Titulescu, drept 
condifliune a ræmânerii sale în funcfliune, ar cere guvernului sæ sævâr øeascæ 
acte de represiune împotriva curentelor naflionaliste øi anticomuniste din 
flaræ, declar de pe acum cæ guvernul nu va putea sæ treacæ la o asemenea 
politicæ.

Aceste curente, evident, pot fi primejdii pentru viafla statului 
când ele degenereazæ în stæri de violenflæ øi de anarhie. Guvernul va fi 
totdeauna vigilent ca sæ reprime, în cadrul legilor, excesele acestor 
curente, oricare øi oricâfli ar fi autorii lor. Guvernul a fæcut°o în trecut øi 
o va face în viitor.

A reprima excesele unei miøcæri este o atitudine; a reprima miøcarea 
însæøi, este o alta. Guvernul ce prezidez va fi întotdeauna în cea dintâi øi 
nu poate fi niciodatæ în cea de°a doua, cæci structuræ, program øi ideologie 
ne împiedicæ sæ fim sugrumætorii miøcærilor care au la baza lor ideea 
monarhicæ, ideea naflionalæ øi ideea de autoritate øi care constituiesc, în 
chip firesc, barajul cel mai puternic împotriva curentelor de dezagregare 
øi împotriva propagandei comuniste.

Acestea sunt observafliunile pe care mi le sugereazæ anunflarea 
demisiunii domnului N. Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine, øi pe care 
am gæsit util a le aduce la cunoøtinfla Majestæflii Voastre.9

Preøedintele Consiliului de Miniøtri
(ss) Gh. Tætærescu

Referat, [Bucureøti], 11 iulie 1936, Gheorghe Tærærescu cætre Carol al II°lea, la 
Bucureøti – ANIC, Fond Casa Regalæ, Carol II, Cabinet Interne, dosar nr. 29, 
1936, ff. 1–5; apud Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, colectiv de redacflie: 
George Macovescu (redactor responsabil), Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, 
George G. Potra, Constantin I. Turcu; notæ asupra edifliei: George Macovescu, 
Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr. 470, pp. 797–799; Gheorghe Tætærescu, 
Mærturii pentru istorie, ediflie îngrijitæ de Sanda Tætærescu°Negroponte; cuvânt 
înainte de Nicolae°Øerban Tanaøoca, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, 
pp. 165–168.

NOTE

1 Nicolae Titulescu øi°a înaintat demisia la 11 iulie 1936. Vezi textul acesteia în Nicolae 
Titulescu, Politica externæ a României (1937), ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Constantin I. 
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Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte Teodor Meleøcanu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 
1994, pp. 37–38.

2 Nicolae Titulescu øi°a expus punctul de vedere – împærtæøit în largi cercuri politice øi de 
opinie publicæ – privind „Criza ministerialæ românæ din august 1936“ – Ibidem, pp. 36–65.

3 Yvon Delbos (1885–1956). Om politic øi de stat francez. Vicepreøedinte al Partidului 
Radical Socialist (1922). Deputat (1924). Membru al Comisiei însærcinate cu pregætirea reluærii 
relafliilor cu URSS. În mai multe rânduri ministru: Instrucfliune Publicæ (în cabinetul Painlevé); 
Justiflie (în cabinetul Sarraut); Externe (în primul, cel de al doilea øi cel de al treilea cabinet al 
Frontului Popular, conduse de Léon Blum – 1936–1937; Camille Chautemps – 1937–1938; 
Léon Blum – 1938); Educaflie Naflionalæ (în guvernul Daladier – 1939 øi 1948); ministru de 
stat (1947). Deportat în Germania (1943–1945). Reales deputat începând cu 1945. A ocupat 
ulterior posturi ministeriale, care s°au succedat în anii 1947–1950, în guvernele Paul Ramadier, 
André Marie, Henri Queuille, Georges Bidault). Membru al Academiei Diplomatice Inter
naflionale (1936). A depus eforturi susflinute pentru neintervenflia în Ræzboiul civil spaniol; 
ameliorarea relafliilor franco°germane; partizan al securitæflii colective; s°a pronunflat în favoarea 
Pactului franco°sovietic. 

4 Cf. Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pætroiu, Gheorghe Niculescu, Relaflii politico°diplomatice 
øi militare româno°italiene (1914–1947), Editura Intact, [f.l.], 1999, 448 p.; George G. Potra, 
La politica esterra della Romania (1932–1936) e il regime mussoliniano, în „Balcanica“ (storia, 
cultura, politica), an VII, nr. 3–4, decembrie 1990, pp. 38–57; Lilian Zamfiroiu, Relaflii 
diplomatice româno°italiene. 1918–1940, Editura Tritonic, [Bucureøti], 2011.

5 S. Mikulicz, Wplyw diplomacji Sanacyjny na obalenie Titulescu, în „Sprawy Miedzynarodowe“, 
1959, nr. 7–8, pp. 104–123; George G. Potra, Die Aussenpolitik Rumäniens (1932–1936) und 
das Sanacjna Regime, în „Rumänien Bläter der Geschicte“, an XVI, nr. 1–2, 1987, pp. 156–178.

6 Evolufliile politice interne, accentuarea curentelor øi acfliunilor cercurilor de dreapta, 
antidemocratice, xenofobe, antisemite øi antisovietice au fæcut ca Nicolae Titulescu sæ se 
confrunte cu reacflii critice severe din partea diplomafliei franceze (recte Yvon Delbos) øi a celei 
sovietice (recte M.M. Litvinov) – cf. Constantin I. Turcu, Dialog diplomatic Titulescu–Tætærescu. 
1936 Geneva–Bucureøti (1, 2, 3), în „Lumea“, an XXX, nr. 30 (1 497), 23–29 iulie 1992, 
pp. 26–27; nr. 31 (1 498), 30 iulie–5 august 1992, pp. 22–23; nr. 32 (1 499), 6–12 august 
1992, p. 38. Nu numai cæ Gheorghe Tætærescu nu a receptat cu responsabilitate informafliile 
transmise øi comentariile fæcute de Nicolae Titulescu, primul°ministru nu s°a sfiit sæ formuleze 
observaflii abia disimulate la adresa øefului diplomafliei româneøti, dându°i acestuia indicaflii care 
ca fond øi formulare l°au jignit profund. Aøa cæ Nicolae Titulescu replica: „Eu am împærtæøit 
guvernului din care fac parte durerea ce am încercat faflæ de concluziile inexacte ce se trag din 
anumite fapte de la noi. Dacæ, pe urma acestui drept al meu de a împærtæøi colegilor mei øi ce se 
întâmplæ øi ce presimt personal, în loc sæ se tragæ concluziunea unei încetæri a luptelor interne de 
la noi, care sunt unicul izvor al øtirilor alarmante de peste graniflæ, mi se indicæ pânæ la virgulæ felul 
cum trebuie sæ procedez øi se trage concluzia cæ nu existæ un organism social care sæ ne apere în 
presa stræinæ […] telegrama dv. nr. 36 020 comportæ pentru mine consecinfle pe care le pricep 
øi pe care nu refuz deloc sæ le trag“ – Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), 
ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte Teodor 
Meleøcanu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994, p. 36.
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7 Nicolae Titulescu a atras atenflia guvernanflilor români – primului°ministru liberal, 
Gheorghe Tætærescu (la 10 noiembrie 1935) øi øefului Partidului Naflional Liberal, Constantin 
(Dinu) I.C. Brætianu (la 9 noiembrie 1935) – asupra efectului dezastruos al politicii duplicitare 
duse de aceøtia în problema negocierii øi semnærii unui tratat de asistenflæ mutualæ româno°sovietic, 
în ciuda deplinelor puteri pe care le primise din partea Regelui Carol al II°lea øi a guvernului – 
cf. George G. Potra, Nicolae Titulescu: „Acei care nutresc asemenea idei joacæ la loterie soarta 
flærii“, în „Adeværul literar øi artistic“, an XI, nr. 605, 19 februarie 2002, pp. 8–9; Idem, Nicolae 
Titulescu: „Oribila povaræ a unei lipse de forflæ moralæ“ – Ibidem, an XI, nr. 606, 26 februarie 
2002, pp. 3, 7. Ambele articole 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. 117–127, 128–136.

8 George G. Potra, Reacflia corpului diplomatic românesc faflæ de demiterea lui Nicolae Titulescu, 
comunicare prezentatæ la Simpozionul „Rolul MAE în dezvoltarea diplomafliei autentice înainte 
øi dupæ al Doilea Ræzboi Mondial“, secfliunea a II°a: „Între cele douæ ræzboaie mondiale“, 
Bucureøti, 25 noiembrie 1997; Idem, Reacflii necunoscute la demiterea lui Titulescu. 29 august 
1936: „O mazilire perfidæ“ (I–II), în „Magazin Istoric“, an XXXII, serie nouæ, 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.

9 Carol al II°lea a refuzat demisia lui Nicolae Titulescu. Rafliunile atitudinii Suveranului au 
fæcut obiectul analizelor apærute în România, inclusiv din partea noastræ, stæruind asupra con
textului internaflional, asupra diferenflelor de proceduræ prefigurate între Rege øi primul°ministru 
ø.a. La 14 iulie 1936, în urma unor lungi discuflii, se alcætuieøte o minutæ – semnatæ de Gheorghe 
Tætærescu, Ion Inculefl, Victor Antonescu øi Nicolae Titulescu – în care se înscriu liniile 
directoare ale politicii externe asupra cærora s°a convenit (Pactul de alianflæ unicæ între Franfla øi 
Mica Înflelegere; Pactul de asistenflæ mutualæ cu URSS); mæsurile de ordin politic øi propagan
distic, pe plan intern øi extern, care sæ facæ posibile obiectivele de politicæ externæ; reconfirma rea 
deplinelor puteri date anterior ministrului de Externe øi solidarizarea tuturor membrilor 
guvernului român în fafla atacurilor diplomaflilor stræini vizându°l pe Nicolae Titulescu ø.a. La 
15 iulie 1936, Consiliul de Miniøtri adoptæ în unanimitate un comunicat care specificæ: „Aprobæ 
în întregime øi se solidarizeazæ cu politica externæ, fæcutæ øi expusæ de dl N. Titulescu. // Toate 
dispozifliunile menite sæ ducæ la stricta îndeplinire aceastæ politicæ, care este însæøi politica 
Guvernului øi a flærii, au fost dictate de Consiliul de Miniøtri. // Exprimæ cu acest prilej dlui N. 
Titulescu recunoøtinfla lui adâncæ pentru opera înfæptuitæ, precum øi încrederea lui neclintitæ în 
îndeplinirea misiunii sale.“ – apud 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. 38–45. La numai o lunæ øi jumætate 
dupæ aceea, la 29 august 1936, în condifliile accentuærii presiunilor interne øi externe, Nicolae 
Titulescu este demis, fiind scos definitiv de pe scena politicæ româneascæ – vezi George G. 
Potra, Certitudine øi probabilitate privind elementele declanøatoare ale crizei de guvern din 
29 august 1936, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura Junimea, Iaøi, 
1982, pp. 275–293.
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Gheorghe Tætærescu

„Acfliunea ce desfæøoaræ nu are pentru moment rezonanflæ øi 
constituie mai mult un subiect de curiozitate, decât un subiect 
de interes“

La telegrama Domniei Voastre nr. 37 861.
Încæ din primele momente ale reaparafliunii fostului ministru al 

Afacerilor Stræine pe scena publicistæ francezæ, am avut grijæ a preveni pe 
conducætorii Quai d’Orsay°ului de caracterul privat øi nedorit al acfliunii 
sale. Am gæsit perfectæ comprehensiune. Secretarul general al Ministerului 
Afacerilor Stræine mi°a comunicat ulterior cæ, nevoind sæ°l primeascæ, 
dupæ câteva solicitæri a fæcut aøa încât sæ°l întâlneascæ într°un cadru privat, 
iar G. Bonnet1 mi°a spus, cu prilejul ultimei întrevederi, cæ „socoteøte 
activitatea lui Titulescu ca inoportunæ øi cæ ea nu slujeøte nicio cauzæ, 
deservindu°le în schimb pe toate“. Deøi el se agitæ mult øi din ce în ce mai 
mult cultivându°øi vechile legæturi øi simpatii cunoscute, acfliunea ce 
desfæøoaræ nu are pentru moment rezonanflæ øi constituie mai mult un 
subiect de curiozitate decât un subiect de interes. Din informafliile ce am, 
rezultæ cæ, profitând de cursul evenimentelor, voieøte sæ reintre în 
actualitate ca „specialist“ în chestiuni externe øi negociazæ, mi se spune, 
un contract cu presa anglo°americanæ pentru cronici periodice de politicæ 
externæ. În dorinfla de a specula senzaflionalul, anumite ziare îi solicitæ 
colaborarea ce nu poate fi împiedicatæ cu regimul de azi al presei franceze. 
Oamenii politici, pe care îi cerceteazæ cu o stæruinflæ ce merge pânæ la 
indelicateflæ, îl primesc, cea mai mare parte, din curtenie. Ecourile din 
conversafliunile sale mi°l aratæ fæcând elogiul M.S. Regelui øi al Excelenflei 
Voastre personal, exhibând telegrame øi scrisori. Agresiv este numai cu 
mine. Voi continua a urmæri aceastæ activitate[a lui Nicolae Titulescu – 
n.n. G.G.P.] øi voi face demersul ce°mi cerefli.

Telegramæ cifratæ, nr. 381, Paris, 16 iunie 1939, Gheorghe Tætærescu cætre Armand 
Cælinescu, prim°ministru al României, la Bucureøti – AMAE, Fond 77 T 34, 
vol. XI.
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NOTE

1 Georges Bonnet (1889–1973). Om politic øi de stat francez. Deputat radical socialist. 
Ministru de Finanfle în cabinetul Chautemps. Ministru de Externe (1938–1939). Semneazæ 
acordurile de la München (septembrie 1938). Ministru al Justifliei (1939–1940). Se retrage din 
viafla politicæ; exclus din Partidul Radical. În 1955 creazæ grupul radicalilor dizidenfli øi este reales 
deputat (1956). 

Tudor Teodorescu°Braniøte

„Glasul cu care rostea o judecatæ mare“

Sunt ani de°atunci. N. Titulescu era ministru al Afacerilor Stræine. 
O parte din presa bucureøteanæ îl ataca violent. Pricina? Titulescu „vindea“ 
flara ruøilor! Realitatea era mult mai simplæ: Titulescu inifliase, cu vædit 
succes, o acfliune de apropiere româno°sovieticæ.

În toiul acestei campanii calomnioase, Titulescu a sosit în flaræ. 
A fost încæ una din acele sosiri vijelioase, care dædeau atât de mult de 
lucru reporterilor politici.

Demisioneazæ din guvern? Nu demisioneazæ? Ce face? Întrebærile 
circulau din cafenea în coloanele ziarelor, din ziare în saloane øi în 
cluburi.

În aceastæ stare de încordare, drul N. Lupu îmi spune într°o zi:
– Dejunez cu Titulescu, la Capøa. Dacæ vrei sæ afli adeværul, în 

mæsura în care el va voi sæ ni°l spunæ…
Am venit dupæ dejun, la „filtru“. Dupæ banalitæflile obiønuite, 

discuflia politicæ s°a înnodat de la sine. N°am pus nicio întrebare. Øtiam 
cæ ar fi fost de prisos. Titulescu n°a spus dacæ „demisioneazæ“ sau nu. Dar, 
indignat cu drept cuvânt de atacurile nedrepte ale presei „naflionaliste“, 
s°a ridicat de pe scaun øi, cu paøii lui imenøi, a început sæ mæsoare micul 
cabinet separat al vechiului restaurant bucureøtean:

– România nu poate face decât o singuræ politicæ externæ: deplinæ 
înflelegere cu Rusia. Cu oricare Rusie va exista pe teritoriul rus!
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Brusc, Titulescu s°a oprit în fafla noastræ øi punând mâinile – 
admirabilele lui mâini – pe fafla de masæ într°un gest de cuprindere a 
supra feflei României pe o hartæ imaginaræ, a continuat:

– Cine vrea sæ dea României o altæ politicæ externæ, trebuie s°o 
mute de°aici!

…În anii lungi øi grei – când s°a dat, când s°a impus României 
dezastruoasa politicæ antirusæ – am avut mereu în fafla ochilor imaginea 
lui Titulescu, în ziua aceea, în micul cabinet separat de la Capøa øi am 
auzit glasul lui indignat, glasul cu care rostea o judecatæ mare, într°o formæ 
atât de simplæ.

Tudor Teodorescu°Braniøte, O amintire, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.

Tudor Teodorescu°Braniøte

„Marea lui forflæ era logica strânsæ, argumentarea convingætoare 
øi claritatea expunerii“

„Cum? Nu l°afli auzit pe Titulescu? Pæi atunci nu øtifli nimic! 
E formidabil!“ – ne spuneau cu superioritate studenflii din anul al doilea 
øi al treilea, iar noi, „bobocii“ din anul întâi, îi priveam cu admiraflie øi cu 
un fel de invidie: îl „auziseræ“ pe Titulescu!

Discufliile acestora aveau loc pe culoarele Facultæflii de Drept din 
Bucureøti, pe la mijlocul lui noiembrie 1918. Ræzboiul se sfârøise. Univer
sitatea, care, în cei doi ani de ocupaflie stræinæ, funcflionase cu mari greutæfli, 
îøi deschidea larg porflile. Profesorii, care se refugiaseræ în Moldova sau în 
stræinætate, se întorceau la catedre øi îøi reluau cursurile.

Nicolae Titulescu se afla atunci la Paris, unde – împreunæ cu alfli 
români – lupta pentru afirmarea drepturilor noastre, dupæ præbuøirea 
Imperiului austro°ungar. Faima lui se statornicise dinainte de ræzboi. Era 
cel mai tânær profesor universitar øi, la treizeci øi ceva de ani, fusese cel 
mai tânær ministru.
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Într°o zi apæru, în sfârøit, pe afiøierul Facultæflii înøtiinflarea cæ 
Titulescu îøi va deschide cursul în ziua cutare, la ora øase dupæ amiazæ.

Cu o jumætate de oræ înainte, nu se mai gæsea niciun loc în bænci. 
Erau avocafli, magistrafli, profesori øi foarte multe doamne elegante. 
Studenflii care, fiind reflinufli la alte cursuri, veniseræ mai târziu, se înghe
suiau în picioare pe lângæ perefli. Câfliva se cæflæraseræ pe marginea fe
restrelor, cu picioarele spânzurând în aer. Alflii blocaseræ uøa, care nu se 
mai putea închide.

În aceastæ îmbulzealæ cumplitæ, se auzi un glas limpede: „Îmi dafli 
voie sæ intru øi eu? Fiindcæ, færæ mine, nu se poate începe…“. Cu aceastæ 
glumæ, Nicolae Titulescu cucerise de la început auditoriul.

Era aøa cum îl øtiam din fotografiile øi caricaturile din ziare: înalt, 
slab, cu fafla aceea atât de caracteristicæ øi cu privirea vie øi pætrunzætoare. 
Când ajunse pe estradæ, dædu la o parte scaunul øi, scoflând ceasornicul 
din buzunarul vestei, îl puse pe catedræ. În timpul acesta, începuse a vorbi, 
dar – preocupat sæ înlæture scaunul, sæ scoatæ ceasul din lænflug øi sæ°l aøeze 
la locul cuvenit – nu se uita deloc în salæ øi cuvintele îi veneau cu oarecare 
anevoinflæ. Dupæ un minut, însæ, când terminæ aceste treburi øi ridicæ 
ochii cætre noi, frazele începuræ a se înøirui într°un ritm larg øi într°o 
cadenflæ perfectæ.

Vorbea færæ niciun efort. Cuvintele se înlænfluiau simplu, firesc, 
færæ pauze, færæ cæutæri. N°avea în faflæ nicio notiflæ, nicio însemnare. 
Totul pærea o improvizaflie scæpærætoare. De douæ sau de trei ori, când avu 
nevoie sæ invoce un autor stræin, citæ din memorie, pentru cæ nu adusese 
nicio carte.

Era vædit cæ nu fæcea nicio concesie auditoriului, cæ nu cæuta sæ°l 
cucereascæ prin mijloacele obiønuite. Nu ridica niciodatæ glasul, nu cæuta 
efecte de tribunæ, iar gesturile – scurte øi elegante – veneau numai când 
voia sæ sublinieze un cuvânt. De la început pânæ la sfârøit, s°a menflinut în 
domeniul înalt al abstracfliunilor, dar câtæ viaflæ øi câtæ plasticitate øtia sæ le 
dea, færæ a recurge la imagini sau la comparaflii! Forfla lui, marea lui forflæ 
era logica strânsæ, argumentarea convingætoare øi claritatea expunerii.

În prelegerea de care vorbesc, s°a ocupat de ideea de drept øi de 
dreptate, ca temelie a unei bune conviefluiri între indivizi øi între popoare. 
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Tema era aceasta: cel care înfrânge dreptul øi dreptatea poate fi învingæ tor 
o perioadæ mai scurtæ sau mai lungæ, dar pânæ la urmæ va fi învins, fiindcæ 
forfla moralæ a dreptæflii e totdeauna mai puternicæ decât forfla brutalæ, 
care poate impune vremelnic nedreptatea. Dreptul nu e o nofliune abstrac
tæ, iar practica lui nu poate fi redusæ la limitele înguste ale profesiunii de 
magistrat sau de avocat. Dreptul e o mare realitate, de care au nevoie tofli 
oamenii øi toate popoarele, cum au nevoie de aer, de luminæ, de apæ øi 
de hranæ.

Acestea au fost ideile de bazæ pe care, mai târziu, s°a întemeiat 
activitatea lui de ministru al Afacerilor Externe øi de reprezentant al 
României la Societatea Nafliunilor de la Geneva. Mulfli l°au socotit un 
visætor, ba chiar un utopist. Nu e adeværat. Titulescu avea în gradul cel 
mai înalt simflul realitæflilor. Øtia prea bine cæ dreptatea øi pacea, pentru 
care lupta, aveau doi duømani puternici – hitlerismul øi fascismul. La o 
masæ restrânsæ, datæ de câfliva tineri admiratori, l°am auzit spunând: „Cât 
timp ideea de drept øi principiul pæcii sunt în primejdie, orice ciocniri de 
idei øi de principii trebuie sæ înceteze. Când adversarii civilizafliei s°au 
coali zat, ca sæ arunce omenirea în sælbæticie, singurul ræspuns este un bloc 
pentru apærarea marilor valori ale civilizafliei.“

Cei mai mulfli din oamenii politici din flaræ nu l°au înfleles. Nu l°au 
înfleles nici cei din Occident, care au pornit pe calea concesiilor faflæ de 
Hitler øi Mussolini. La capætul acestor concesii a venit cel de al Doilea 
Ræzboi Mondial.

Nicolae Titulescu ræmâne printre cei puflini, care au susflinut de la 
început o politicæ de rezistenflæ dârzæ, singura care ar fi putut sæ evite 
ræzboiul.

Tudor Teodorescu°Braniøte, Omagiu lui N. Titulescu. Amintiri…, în „Ramuri“, 
an III, nr. 3 (20), 15 martie 1966, p. 5.
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Tudor Teodorescu°Braniøte

„Cu nezdruncinata lui încredere în adevær, dreptate øi progres“

Când Nicolae Titulescu s°a decis sæ pæræseascæ arena politicæ øi sæ 
intre în diplomaflie, hotærârea lui a stârnit uimire. Profesor universitar cu 
sala de cursuri totdeauna arhiplinæ, avocat atât de solicitat încât era silit 
sæ refuze procese dintre cele mai importante, ministru la treizeci øi ceva 
de ani, când alflii nu izbuteau sæ obflinæ nici mæcar o prefecturæ sau o 
deputæflie, orator de mare prestigiu, Titulescu trecea prin viaflæ ca un 
biruitor în fafla cæruia toate piedicile øi opreliøtile cædeau singure, ca sub 
puterea unei vræji. Deodatæ însæ, în plin succes, învingætorul abandoneazæ 
aceastæ carieræ strælucitæ pentru locul de ministru plenipotenfliar la 
Londra, unde – dupæ opinia generalæ – nu avea altceva de fæcut decât sæ 
redacteze din când în când un raport informativ cætre departamentul 
Afacerilor Stræine din Bucureøti. „O slujbæ foarte bunæ pentru un om 
comod ca Titulescu“, spuneau cu superioritate domnii de la Jockey øi de 
la Automobil Club.

Dar adeværatul motiv al acestei expatrieri voite era, bineînfleles, cu 
totul altul øi Titulescu îl mærturisea deschis prietenilor sæi. Printre alflii, i°a 
mærturisit øi profesorului Vasile Pârvan1, care – fiind invitat sæ flinæ câteva 
prelegeri la Oxford – a fost gæzduit de Titulescu, la legaflie. Într°o searæ, 
luând masa împreunæ, Pârvan l°a întrebat ce l°a determinat sæ accepte 
postul de la Londra. „Ce era sæ fac în flaræ, mæ? A replicat Titulescu, cu 
acel «mæ» apæsat, oltenesc, pe care nu l°a pæræsit toatæ viafla. Prea multe 
intrigi, prea multe combinaflii ascunse în care, dupæ cum øtii, nu mæ pricep 
deloc. Aici sper sæ pot sluji mai bine flara. Øi nu atât aici, cât mai ales la 
Geneva.“ Øi relatând aceastæ discuflie într°un grup de prieteni, Pârvan 
conchidea: „Are dreptate. Locul lui e la Geneva“.

Atunci, Geneva însemna Societatea sau, cum se zicea curent, Liga 
Nafliunilor. Øi într°adevær, dupæ un scurt ræstimp, Titulescu era una din 
figurile proeminente ale acestui for internaflional.

Mulfli politicieni din Bucureøti – mai ales cei de dreapta – i°au 
reproøat atunci cæ e un „visætor“, un „utopist“ øi cæ supraestimeazæ rolul øi 
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forfla Ligii. Adeværul e tocmai dimpotrivæ. Titulescu øtia mai bine ca 
oricine cât de øubredæ era instituflia în cadrul cæreia trebuia sæ lucreze, 
dar – cum obiønuia sæ spunæ: „Ce vrefli sæ facem? S°o dærâmæm? E foarte 
uøor. Ce punem însæ în loc? Deocamdatæ acesta e singurul teren pe care 
putem sæ ne întâlnim øi sæ discutæm, ca sæ nu ajungem la o nouæ 
conflagraflie.“

În perioada zbuciumatæ dintre cele douæ ræzboaie mondiale, 
Titulescu a fost unul din cei mai lucizi øi mai convinøi apærætori ai pæcii. 
Acesta va ræmâne, cred, cel mai de seamæ merit al lui în politica externæ.

Pe linia eforturilor sale de întærire a Ligii Nafliunilor se citeazæ 
între altele conferinfla despre „dinamica pæcii“ rostitæ în sala de øedinfle a 
Reichstagului. În aceastæ conferinflæ, Titulescu a expus principiile de bazæ 
ale concepfliei lui politice. Vorbind despre Liga Nafliunilor, el a spus clar:

„Înlæuntrul organizafliei actuale a comunitæflii internaflionale nu 
este loc pentru un suprastat. Acesta e înlocuit printr°o asociaflie liberæ a 
unor state libere“, în cadrul cæreia „poziflia fiecærui stat faflæ cu celelalte 
state nu apare ca dependentæ, ci ca independentæ“.

Aceasta era concepflia lui Titulescu despre Liga Nafliunilor. În 
cadrul acestei concepflii, problema care îl preocupa era gæsirea celor mai 
bune øi mai sigure mijloace de împiedicare a ræzboiului. În acest sens, el 
invoca mai întâi „conøtiinfla solidaritæflii umane“, care trebuie susflinutæ øi 
dezvoltatæ, pentru cæ „evoluflia [omenirii – n. T.T.B.] se îndeplineøte prin 
mase, iar nu prin indivizi“.

Dar Titulescu, cu spiritul lui atât de lucid, îøi dædea seama cæ acesta 
e un vis îndepærtat. O spune în aceeaøi conferinflæ: „Lumea vroieøte pacea. 
Dar sæ fim sinceri. În momentul în care lumea se gândeøte la pace, ea øi 
începe sæ se îndoiascæ dacæ aceastæ dorinflæ poate deveni o realitate 
durabilæ“. El øtia cæ pacea trebuie apæratæ printr°o politicæ activæ, curajoasæ 
øi perseverentæ.

În politica sa, Titulescu a întâmpinat în flaræ adversitatea cercurilor 
reacflionare. Partidele øi presa de dreapta, care voiau sæ arunce flara în 
braflele hitlerismului, îl atacau sælbatic. Dintre ceilalfli øefi politici, foarte 
mulfli îl priveau cu invidie. Mai grav era cæ Palatul øi camarila îi arætau o 
adversitate fæfliøæ.
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În adevær, Titulescu era printre foarte puflinii oameni politici care 
nu se plecau în fafla lui Carol al II°lea. La rândul lui, Regele, cu imensul 
lui orgoliu, avea impresia cæ Titulescu, cu prestigiul pe care îl avea, îl 
„umbreøte“.

În cele din urmæ, Regele sau cineva din camarilæ a gæsit, în sfârøit, 
un mijloc „bun“ ca sæ°l demitæ pe Titulescu. Într°o bunæ zi, guvernul 
Tætærescu, în care Titulescu deflinea portofoliul Afacerilor Stræine, a 
demisionat. Titulescu lipsea din flaræ. A doua zi s°a alcætuit acelaøi guvern 
Tætærescu, cu aceiaøi miniøtri la aceleaøi departamente. Numai la Afacerile 
Stræine venea un ministru „nou“, un bætrân liberal, cunoscut prin 
obedienfla lui faflæ de palat, faflæ de primul°ministru, faflæ de oricine.

Astfel s°a sfârøit activitatea politicæ a lui Titulescu.
Drul N. Lupu se afla la Bruxelles, la ultimul congres pentru pace 

care s°a mai putut fline înainte de izbucnirea celui de°al Doilea Ræzboi 
Mondial. La întoarcere, trecând prin Paris, s°a oprit sæ°l vadæ pe Titulescu, 
cu care era bun prieten. „M°au alungat ca pe o slugæ netrebnicæ“, i°a spus 
acesta, cu glasul tremurat de revoltæ. Fraza e consemnatæ într°un scurt 
interviu pe care i l°am luat doctorului Lupu pentru ziarul „Adeværul“, 
când s°a întors în flaræ.

Øi totuøi, Titulescu a continuat lupta. Câteva luni mai târziu, ziarul 
francez „L’Époque“2, condus de Henri de Kerillys, publica un interviu pe 
douæ pagini, în care „fostul ministru de Externe al României“ susflinea din 
nou politica de intransigenflæ faflæ de Hitler øi Mussolini, singura care ar 
putea sæ salveze în ultimul moment pacea. Dar guvernele care s°au succedat 
în Franfla øi cabinetul Chamberlain3 în Anglia porniseræ de mult pe panta 
concesiilor. Ræzboiul nu mai putea fi evitat.

Greu bolnav, Nicolae Titulescu s°a stins din viaflæ la 17 martie 
1941, la Cannes, în Franfla ocupatæ. Dar, aøa cum îl øtim, cu nezdruncinata 
lui încredere în adevær, dreptate øi progres, e imposibil sæ nu fi întrezærit 
chiar în acele zile întunecate, chiar pe patul de suferinflæ, zorile pæcii, care 
avea sæ vinæ.

Tudor Teodorescu°Braniøte, N. Titulescu. Amintiri, în „Contemporanul“, 18 mar
tie 1966, p. 10.
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NOTE

1 Vasile I. Pârvan (1882–1927). Istoric øi arheolog român. Studii la Bucureøti, Jena, Berlin 
øi Breslau. Profesor universitar la Cluj øi Bucureøti. A avut un rol deosebit în crearea noii øcoli 
româneøti de arheologie. Operæ fundamentalæ privind istoria anticæ. Fondator al Øcolii Române 
de la Roma („Accademia di Romania“). Membru al mai multor academii øi societæfli române øi 
stræine. Director al Muzeului Naflional de Antichitæfli (din 1910). Director al Øcolii Române de 
la Roma (1921). A fost unul dintre fondatorii Institutului de Studii Est°Europene (1913). 
Membru fondator al Comitetului internaflional de øtiinfle istorice (1926), membru al Comisiunii 
monumentelor istorice, al Institutului arheologic german, Pontifica Accademia Romana di 
Archeologia, Reala Società Romana di Storia Patria, Accademia Nazionale dei Lincei. Membru 
corespondent (18 mai 1911), membru titular (18 mai 1913), vicepreøedinte (12 iunie 1920–6 
iunie 1923) øi secretar general (6 iunie 1923–8 iunie 1927) al Academiei Române. 

2 Probabil are în vedere interviul solicitat de Raymond Cartier lui Nicolae Titulescu øi 
publicat sub titlul Quatre réponses de M. Titulesco, în „L’Époque“, 6 iunie 1939.

3 Guvernul condus de Arthur Neville Chamberlain (28 mai 1937–10 mai 1940).

Tudor Teodorescu°Braniøte

„Lui Carol II i se pærea cæ prestigiul lui Titulescu creøte prea 
mult øi deci trebuie «dezumflat»“

Prin activitatea lui în domeniul politicii internaflionale, N. Titulescu, 
cu toate limitele inerente diplomatului legat de interesele cercurilor 
conducætoare ale vremii, ræmâne unul din cei mai pasionafli susflinætori ai 
pæcii în perioada agitatæ dintre cele douæ ræzboaie. El nu a fost, cum 
spuneau adversarii lui, un visætor care îøi lua speranflele drept realitæfli. 
Dimpotrivæ, øtia foarte bine cæ pacea are numeroøi øi puternici duømani øi 
cæ ea trebuie sæ fie necontenit apæratæ øi consolidatæ.

I s°a reproøat cæ supraestima rolul øi posibilitæflile Societæflii Nafliu
nilor. În realitate, puflini oameni politici au cunoscut, ca Titulescu, 
øubrezenia forului de la Geneva, dar – din fotoliul pe care îl ocupa – el nu 
putea sæ proclame aceastæ øubrezenie în discursuri sau declaraflii publice. 
În cerc restrâns, mærturisea însæ cu sinceritate: „Liga (cum era numitæ pe 
atunci Societatea Nafliunilor) are o mie de defecte, care decurg din con
cepflia greøitæ care a stat la temelia ei øi din toate pæcatele Pæcii de la 
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Versailles. Cu toate acestea, Liga e singurul loc unde ne putem întâlni 
øi putem discuta. În loc sæ o discreditæm, nu e mai util sæ cæutæm a 
o întæri?“

Consecvent acestei convingeri, Titulescu a fost printre cei dintâi 
oameni politici din Europa care øi°a dat seama cæ aøezæmântul de la 
Geneva nu°øi poate împlini menirea færæ participarea øi sprijinul unei 
mari puteri ca URSS. Pornind de la aprecierea lucidæ a intereselor 
naflionale, el demonstra cât de necesaræ este buna înflelegere cu marea flaræ 
vecinæ de la Ræsærit. În felul acesta, Titulescu ræspundea cercurilor care 
susflineau o politicæ antisovieticæ. Pe aceøtia Titulescu îi numea „domniøorii 
de la Capøa“.

Într°o discuflie la care am asistat, un om politic – unul dintre 
puflinii prieteni øi sprijinitori sinceri ai lui Titulescu – i°a spus zâmbind: 
„Dacæ ar fi vorba numai de domniøorii la care te referi tu, n°ar fi prea 
grav. Dar mai sunt alfli domniøori mai primejdioøi, tot pe Calea Victoriei, 
însæ ceva mai sus“. (Fæcea aluzie la Palatul Regal, unde Carol II øi anturajul 
sæu torpilau prin toate mijloacele politica lui Titulescu.) „Øtiu, a replicat 
acesta, øi într°adevær ceea ce se petrece acolo îmi dæ mari îngrijoræri pentru 
soarta flærii øi îmi creeazæ tot atât de mari dificultæfli în acfliunea mea din 
stræinætate.“

Când Mussolini a dezlænfluit ræzboiul împotriva Etiopiei, act cinic 
de agresiune calificatæ, Titulescu s°a stræduit sæ obflinæ din partea Ligii 
aplicarea sancfliunilor economice „în bloc“ împotriva mæsurilor „prea dras
tice“ øi s°a hotærât aplicarea sancfliunilor „în etape“, ceea ce fæcea ca ele sæ 
nu mai aibæ aproape nicio eficacitate.

Cu acest prilej s°a petrecut un incident caracteristic. Când împæ
ratul Etiopiei a venit la Liga Nafliunilor ca sæ apere cauza flærii sale, victimæ 
a unei agresiuni ce nu putea fi în niciun fel acuzatæ, ziariøtii italieni, 
bineînfleles fasciøti – pentru cæ Italia nu avea atunci decât ziare fasciste – 
au izbucnit în fluieræturi.

„Dafli afaræ pe barbarii aceøtia!“, a strigat Titulescu indignat, aræ
tând spre trimiøii presei mussoliniene. Dupæ øedinflæ, s°a încercat o apla
nare a incidentului, oferindu°i°se lui Titulescu diferite formule. El le°a 
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respins însæ pe toate: „Sunt barbari øi le°am spus°o deschis. Nu am nimic 
de atenuat, nimic de corectat!“

În politica lui de apærare a pæcii, Titulescu a realizat un întreg 
sistem de pacte øi înflelegeri, între care øi Înflelegerea Balcanicæ. Neobosit, 
el a fost prezent pretutindeni unde putea sau credea cæ poate sæ punæ încæ 
o piatræ la temelia pæcii. În 1932 s°a dus la Berlin øi a rostit în sala de 
øedinfle a Reichstagului o foarte interesantæ conferinflæ intitulatæ Dinamica 
pæcii1, din care unele pasaje îøi pæstreazæ øi astæzi actualitatea.

În timpul acesta, lui Carol II i se pærea cæ prestigiul lui Titulescu 
creøte prea mult øi deci trebuie „dezumflat“. (Mi s°a spus cæ aceasta era 
expresia folositæ de fostul Rege.) De aceea, din când în când îl chema în 
flaræ øi îi da însærcinarea sæ formeze un „guvern de uniune naflionalæ“. 
Formula era irealizabilæ din cauza rivalitæflii dintre politicienii de atunci øi 
apoi din cauzæ cæ o bunæ parte din ei aveau faflæ de Titulescu aceleaøi 
sentimente ca øi Carol II, voind øi ei sæ°l vadæ „dezumflat“. Titulescu se 
zbætea câteva zile, alergând de la un øef de partid la altul, iar la urmæ se 
ducea la Palat, ca sæ°øi depunæ mandatul, cum suna formula consacratæ. 
Acest joc infam s°a repetat de mai multe ori, cu scopul de a se aræta peste 
hotare cæ în flara lui, Titulescu nu reprezenta nimic øi cæ singurul om 
atotputernic la Bucureøti era el, Carol II, despre care Nicolae Iorga 
mi°a spus odatæ: „Nu øtie nimic øi crede cæ øtie tot. L°am avut elev øi îl 
cunosc“.

În cele din urmæ, ca sæ°l „compromitæ“ definitiv pe Titulescu, 
Regele øi camarila au recurs la procedeul cel mai grosolan: în august 1936, 
când Titulescu se afla în stræinætate, a demisionat întregul guvern, pentru 
ca a doua zi sæ depunæ juræmântul acelaøi guvern, cu aceiaøi miniøtri, 
repartizafli la aceleaøi departamente, minus Titulescu, care fusese înlocuit 
cu un bætrân cunoscut prin obedienfla øi maleabilitatea lui. Dupæ aceastæ 
demitere, Titulescu i°a spus drului N. Lupu, cu care era prieten: „M°au 
izgonit ca pe o slugæ netrebnicæ“. Aceastæ dureroasæ mærturisire mi°a fost 
încredinflatæ de dr. Lupu într°un interviu pe care l°am publicat atunci în 
„Adeværul“.

În 1937, decepflionat øi bolnav, Titulescu a plecat în stræinætate. 
Dar øi acolo politica pe care o dusese el se præbuøea. El era convins cæ 



364

drumul hitlerismului nu poate fi barat decât printr°o politicæ intransigentæ, 
færæ niciun compromis. Dar în unele cancelarii occidentale pætrunsese 
ideea cæ se pot gæsi „acomodamente“ cu hitlerismul. Chamberlain øi 
Daladier s°au dus la München, ca sæ „salveze“ pacea. Prin slæbiciunea de 
care au dat dovadæ, ei au contribuit, dimpotrivæ, la declanøarea celui mai 
groaznic ræzboi din istoria omenirii.

În timpul acesta, Nicolae Titulescu se retræsese la Cannes. Sænætatea 
lui, totdeauna øubredæ, era acum foarte greu zdruncinatæ. O viaflæ care 
mersese din biruinflæ în biruinflæ se sfârøea penibil. Dar cu inteligenfla lui 
atât de pætrunzætoare øi cu marea lui încredere în progresul omenirii, nu 
se poate sæ nu fi prevæzut cæ, dupæ valul de sælbæticie hitleristæ, rafliunea va 
triumfa.

Tudor Teodorescu°Braniøte, N. Titulescu, în Oameni øi paiafle, Editura pentru 
Literaturæ, Bucureøti, 1967, pp. 337–340.

NOTE

1 Eroare! Data exactæ a pronunflærii sale este 6 mai 1929.

Albert Thomas

„Cu autoritatea ta, cu spiritul tæu de decizie, cu spiritul tæu, ne 
vei ajuta sæ facem o treabæ eficientæ“

Societatea Nafliunilor
Biroul Internaflional al Muncii

Geneva, [septembrie 1930]
 Dragæ prietene,
 Bravo! Felicitærile mele!
 Cu tine, tânæra generaflie politicæ este cea care preia direcflia moralæ 
a Societæflii Nafliunilor. Era øi timpul, cu adeværat era timpul.
 Dæ°i înainte! Cu autoritatea ta, cu spiritul tæu de decizie, cu spiritul 
tæu, ne vei ajuta sæ facem o treabæ eficientæ.
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Vei reînvia flacæra… puflin nesiguræ!
Al tæu din toatæ inima, 

 (ss) Albert Thomas

Scrisoare (fr.), Geneva, [septembrie 1930], Albert Thomas, director al Biroului 
Internaflional al Muncii din Societatea Nafliunilor, 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:32.

Jean Thouvenin

„Campionul ideii antirevizioniste“

În ceasul în care atâtea ameninflæri planeazæ asupra viitorului 
nostru, este reconfortant sæ constatæm rezultatele obflinute de România în 
opera de reorganizare a pæcii pe care a întreprins°o. Pentru ce Franfla 
întreagæ a rezervat dlui Titulescu, cu prilejul vizitei D°Sale oficiale la Paris, 
o primire atât de fræfleascæ øi atât de cælduroasæ? Pentru ce ministrul 
Afacerilor Stræine al României a contribuit personal ca sæ se provoace o 
destindere internaflionalæ ale cærei binefæcætoare efecte am avut deja 
prilejul sæ le mæsuræm? Activitatea sa s°a orientat veønic în acelaøi sens 
paønic la Geneva, ca øi în cursul importantelor negocieri pe care le°a 
condus în aproape toate capitalele europene.

Aceastæ activitate a fost încununatæ de succes.
Balcanii, care acum câfliva ani se bucurau de reputaflia urâcioasæ de 

a fi un focar latent de conflicte, azi dimpotrivæ au devenit unul din centrele 
cele mai bine organizate din Europa.

Pactul Balcanic, al cærui cel mai ingenios dintre fæuritori a fost d. 
Titulescu, a consacrat oficial aceastæ situaflie.1 Popoarele balcanice au 
înfleles cæ relafliile de bunæ vecinætate øi colaborare economicæ nu pot sæ 
dea naøtere decât la încredere, færæ care viafla øi avutul nu pot fi decât 
nesigure.
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Ori, ceea ce d. Titulescu a putut sæ realizeze în Europa Orientalæ 
prin Pactul Balcanic sau prin încheierea a numeroase pacte de neagresiune, 
care vin sæ întæreascæ sistemul Micii Înflelegeri, noi am fi voit sæ le putem 
îndeplini în Europa Occidentalæ. […]

Când cu vizita sa la Paris, d. Titulescu a putut sæ constate împreunæ 
cu noi cæ asupra tuturor marilor probleme internaflionale vederile Franflei 
øi ale României se armonizau øi se completau.

Guvernele din Bucureøti øi din Paris bazeazæ în adevær acfliunea lor 
pacificæ de respectul tratatelor, considerând cæ orice revizuire ar da naøtere 
celor mai multe dezordini.

D. Titulescu, care s°a fæcut campionul ideii antirevizioniste, a 
putut de altfel sæ gæseascæ, în toate împrejurærile, la noi o dorinflæ de 
comprehensiune øi de colaborare care nu a încetat niciodatæ sæ se 
manifeste. Trebuie sæ amintim cæ la inifliativa Franflei, dupæ intervenflia 
dlui Titulescu pe lângæ guvernul nostru, Pactul în Patru a fost amendat 
øi dispozifliile revizioniste pe care el le conflinea au fost înlæturate în textul 
definitiv. […]

Pânæ la sfârøitul verii, de altfel, ministrul nostru al Afacerilor 
Stræine se va duce la Bucureøti în vizitæ oficialæ øi aceastæ cælætorie va da 
loc uneia dintre cele mai strælucite manifestaflii ale sentimentelor de 
prietenie care unesc cele douæ flæri.

Sæ flinem aceastæ prietenie ca o chezæøie dintre cele mai preflioase 
pe care le avem.

D. Titulescu, cu autoritatea sa personalæ øi cu prestigiul european 
de care se bucuræ, n°a încetat niciodatæ sæ lucreze pentru cauza pacificæ 
comunæ.

Jean Thouvenin, Særbætoarea naflionalæ românæ. Franfla, Polonia øi România, în 
„L’Homme Libre“, 12 mai 1934; în „Universul“, 14 mai 1934.

NOTE

1 Vezi Cristian Popiøteanu, România øi Antanta Balcanicæ, ediflia a II°a, Editura Politicæ, 
Bucureøti, 1971, 358 p.
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Jean Thouvenin

„Practica færæ gânduri ascunse o politicæ de asistenflæ mutualæ 
øi de colaborare“

Mica Înflelegere, care grupeazæ România, Iugoslavia øi Cehoslovacia 
este deja o formaflie veche care øi°a fæcut probele. Dar pe baza solidæ pe 
care o constituie Mica Înflelegere, a fost creatæ acum un an Înflelegerea 
Balcanicæ, care a întærit definitiv sistemul de organizare a pæcii în aceastæ 
parte a Europei. Øi nu trebuie sæ uitæm cæ Balcanii aveau o reputaflie rea. 
Ei treceau drept un fel de focar latent de ræzboi.

Øi fiindcæ s°au gæsit în aceste flæri câfliva oameni destul de clarvæzætori 
øi de curajoøi pentru a practica færæ gânduri ascunse o politicæ de asistenflæ 
mutualæ øi de colaborare, Balcanii au devenit astæzi una din regiunile 
Europei unde ideea pæcii este mai solid stabilitæ decât în multe alte pærfli.

Printre aceøti oameni ne este plæcut sæ salutæm pe domnul Nicolae 
Titulescu, ministrul Afacerilor Externe al României, care chiar zilele 
acestea a fost ales Preøedinte al Înflelegerii Balcanice.

Domnul Titulescu, prin personalitatea, prin trecutul sæu, prin cul
tura sa øi prin tradifliile sale, încarneazæ færæ îndoialæ mai bine ca oricine 
marile idei pacifice care prezideazæ în relafliile dintre Franfla øi amicii sæi 
din Ræsærit. […].

Nu numai sentimentele de afecfliune, dar øi criza securitæflii noastre 
ne recomandæ sæ strângem legæturile ce ne unesc cu unele flæri a cæror 
amiciflie pentru Franfla este tradiflionalæ. În aceastæ privinflæ, România ne°a 
dat suficiente dovezi de loialitate øi destule mærturii de încredere pentru 
ca în schimb noi sæ nu°i precupeflim sprijinul øi concursul nostru.

De aceea, venirea domnului Titulescu la aceastæ îndoitæ preøedinflie 
ne prilejuieøte o satisfacflie øi plæcere deosebitæ. Nu numai fiindcæ omul de 
stat român n°a încetat sæ lupte alæturi de noi în marea bætælie a pæcii, ci øi 
fiindcæ acfliunea lui personalæ a permis cauzei ordinii atât de des ameninflatæ, 
sæ culeagæ în ultimele luni cele mai frumoase victorii. […].

„Domnul Titulescu formeazæ el singur un pact în cinci“, a spus 
cândva dl Litvinov. Øi domnul Litvinov a mai relevat cu alt prilej: „Dacæ 
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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.

Viorel Virgil Tilea

„O fac din proprie inifliativæ“

Am væzut azi pe subsecretarul de Stat de la Foreign Office care 
mi°a spus cæ discursul lui Molotov nu a fost gentil, dar este numai o 
încercare de mic øantaj. Singura dificultate este includerea Statelor Baltice. 
Dar crede însæ cæ peste câteva zile vor cædea de acord asupra tuturor 
punctelor de detaliu, fiind în principiu deja acordul stabilit.

I°am amintit de pretenfliunea noastræ sæ nu fim numifli øi de a se 
preciza cæ ajutorul rus se va da numai la cererea expresæ a noastræ øi mi°a 
spus cæ s°a flinut seamæ de dorinfla noastræ, promiflându°mi, la cererea 
mea, cæ orice schimbare în aceastæ chestiune îmi va fi comunicatæ înainte 
ca ei sæ°øi dea asentimentul.

În altæ ordine de idei, am arætat, precizând cæ o fac din proprie 
inifliativæ, cæ s°ar complica mult toatæ atmosfera dacæ domnul Titulescu – 
care øi°a anunflat sosirea pentru sæptæmâna viitoare – ar fi primit cu multæ 
cælduræ øi publicitate.

Am impresiunea cæ a înfleles aceastæ pærere personalæ a mea.1

Telegramæ cifratæ, nr. 856, Londra, 2 iunie 1939, V.V. Tilea cætre Ministerul 
Afacerilor Stræine, Bucureøti – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 1.

NOTE

1 Pentru mai buna cunoaøtere a pozifliilor øi demersurilor anti°titulesciene ale lui V.V. Tilea, 
pentru jocul pe care acesta a încercat sæ°l dezvolte cu legafliile de la Bucureøti ale unor state 
totalitare, în urmæ cu peste douæ decenii am adus în prim°plan informaflii semnificative. Vezi 
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George G. Potra, Destæinuiri senzaflionale. Arhive pânæ acum inaccesibile vorbesc: Tilea, agent al 
legafliei germane din Bucureøti? Destæinuiri, în „Conflict“, an I, nr. 1, 1990, pp. 13–15.

Catherine Titulescu

„Va fi înmormântat la Braøov, în Transilvania, care a fost 
idealul cærui øi°a închinat viafla“

Scumpæ prietenæ,
Îfli mulflumesc din tot sufletul pentru cuvintele de mângâiere pe 

care mi le°ai trimis. 
Am træit o lunæ dureroasæ la cæpætâiul lui Nicu færæ sæ øtiu dacæ 

m°a recunoscut, cu toate cæ era conøtient de prezenfla mea, pe care o 
reclama neîncetat. 

Este de nedescris slæbiciunea în care ajunsese!
Dupæ ce atât de cumplit a suferit de nedreptate øi de exil, acum 

liniøtit odihneøte în cripta bisericii ruseøti din Cannes. Este pentru mine 
o durere nespusæ prezenfla atât de apropiatæ a ræmæøiflelor lui pæmânteøti 
când îl øtiu atât de departe de mine acum. Când se va putea, dupæ cum a 
dorit°o întotdeauna Nicu, el va fi înmormântat la Braøov, în Transilvania, 
care a fost idealul cærui øi°a închinat viafla.

Desigur cæ ai simflit cât de mult flinea øi Nicu øi flin øi eu la d°ta, 
evenimentele ne°au flinut mult departe de prieteni, dar ei ne°au fost mereu 
prezenfli, cu d°ta avem atâtea amintiri care ne leagæ. În amintirea lor te 
særut cu adânca afecfliune ce îfli pæstrez.

(ss) Caterina Titulescu

[Cannes], 25 aprilie 1941

Scrisoare, [Cannes], 25 aprilie 1941, Catherine Titulescu cætre Irina Procopiu, 
fostæ mare doamnæ de onoare a Reginei Maria − Muzeul Naflional de Istorie al 
României (MNIR), inventar nr. 87 328, mss original; AFET, copie.
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Vasile Toncescu

„A reuøit sæ câøtige o situafliune preponderentæ la toate confe
rinflele internaflionale la care a lucrat de la ræzboi încoace“

[…] Øi atunci, dlor, dacæ aceasta este situaflia, desigur cæ avem 
datoria sæ aducem guvernului întreg laudele care se cuvin pentru rezultatele 
obflinute la conferinfla de la Haga.

Desigur, este datoria noastræ sæ desprindem din aceste laude pe 
acelea care i se cuvin marii personalitæfli a lui Nicolae Titulescu. Ministrul 
României la Londra, prin talentul øi prin cultura sa, prin marea sa perso
nalitate, a reuøit sæ câøtige o situafliune preponderentæ la toate conferinflele 
internaflionale la care a lucrat de la ræzboi încoace. Øi desigur cæ dânsului 
îi datorim succesul de la Haga, în mare mæsuræ, în aøa de mare mæsuræ, în 
care o individualitate poate sæ contribuie la o asemenea operæ.

Øi atunci, în aceste împrejuræri, am crezut de datoria mea sæ mæ 
urc la aceastæ tribunæ pentru ca sæ°mi exprim recunoøtinfla øi mulflumirea 
noastræ pentru politica înfleleaptæ externæ pe care a dus°o întregul guvern, 
în frunte cu preøedintele sæu, d. Iuliu Maniu. Sæ aduc mulflumirile noastre 
dlui ministru de Externe, Mironescu, pentru munca pe care a depus°o 
la Haga øi sæ°i aduc felicitærile noastre pentru rezultatul obflinut. Sæ 
mulflumesc în acelaøi timp øi sæ aduc aceleaøi felicitæri øi dlui ministru al 
României la Londra, dlui Nicolae Titulescu, øi dlui subsecretar de Stat, 
Ion Lugoøianu. […]

Adunarea Deputaflilor, sesiunea ordinaræ 1929–1930, øedinfla de vineri, 14 februa
rie 1930, în „Monitorul Oficial“, partea a III°a, Dezbateri parlamentare, p. 987.
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Arnold J. Toynbee

„Afli avut un rol central“

Institutul Regal pentru Probleme Internaflionale
Chatham House
St. James’s Square
Londra, S.W. 1.

[Londra], 12 aprilie 1937

Stimate domnule Titulescu, 
Nu øtiu dacæ afli avut ocazia de a vedea un numær din „Annual 

Survey of International Affairs“, una din publicafliile acestui Institut. 
Îndræznesc sæ væ trimit alæturat paginile câtorva capitole, ce trateazæ 
probleme sud°est europene, aferente anului ce urmeazæ sæ fie publicat, 
dupæ revizie, în volumul pentru anul 1936. Nu øtiu dacæ vefli avea timpul 
necesar øi disponibilitatea de a da o citire acestor pagini øi de a°mi comunica 
opiniile dumneavoastræ critice, dar îmi iau îngæduinfla de a vi le trimite cu 
speranfla cæ vefli avea faflæ de Institut acest gest de mare amabilitate, întrucât 
este vorba de chestiuni în care dumneavoastræ însuøi afli avut un rol central 
øi sunt, evident, probleme de mare importanflæ. 

Aø putea adæuga cæ atunci când distinse personalitæfli, care au jucat 
un rol remarcabil în tranzacflii pe care încercæm sæ le consemnæm, au 
gentileflea de a comenta în felul acesta cele cuprinse în paginile noastre 
înainte de a le revizui în vederea publicærii, tratæm aceste observaflii cu 
strictæ confidenflialitate. 

Sper cæ mæ vefli ierta cæ væ deranjez cu aceastæ solicitare. 
Al dumneavoastræ foarte devotat,

(ss) Arnold J. Toynbee

Domnul N. Titulescu
Grand Hotel
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Cap Martin (A.M.)
Franfla

Scrisoare (engl.), [Londra], 12 aprilie 1937, Arnold J. Toynbee cætre Nicolae 
Titulescu – AMAE, Fond 77/T. 34, vol. 15; 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. 39, p. 765.

Panagiotis Tsaldaris

„Emisarul încrederii øi pæcii“

Sunt sigur cæ exprim în acest moment sentimentele întregului 
popor elen, urându°væ, cu o bucurie deosebitæ, bun venit. fiara pe care o 
reprezentafli este legatæ de a noastræ prin atâtea relaflii de prietenie, încercate 
øi sincere, încât ne este deosebit de plæcut ca, profitând de ocazia prezenflei 
dv. printre noi, sæ°i arætæm toatæ simpatia noastræ. Istoria a unit adesea 
popoarele noastre øi, în comunitatea existenflei øi a încercærilor, le°a permis 
sæ ia unul de la celælalt elementele propriei viefli sociale øi intelectuale, 
astfel încât noi am pæstrat urmele penetrafliei reciproce. Øi ce mai bunæ 
evocare a acestui trecut comun decât prezenfla acestor înfloritoare colonii 
greceøti din România, a cæror bogatæ activitate poate sæ se exercite sub 
protecflia guvernului român pentru binele comun.

Dar dacæ prezenfla oricærui trimis al flærii dv. putea sæ fie siguræ de 
cea mai cælduroasæ primire în Grecia, vizita dv., domnule ministru, pro
voacæ, aøa cum afli constatat, o simpatie øi o atenflie cu totul specialæ.1 Noi 
salutæm în persoana Excelenflei Voastre nu numai pe eminentul om de 
stat european, pe fæuritorul unei opere imense de ordine øi pacificare, a 
cærui fecundæ activitate s°a remarcat în toate domeniile politicii inter
naflionale. În dv. noi salutæm înainte de toate pe emisarul încrederii øi 
pæcii, care în acest moment deosebit de grav întreprinde o vastæ acfliune 
de pacificare în Orientul Apropiat øi care, færæ sæ menajeze sforflærile, s°a 
consacrat nobilei misiuni de liniøtire în aceastæ parte a Europei.
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Prezenfla dv. printre noi, domnule ministru, nu va constitui doar 
un gest simbolic între cele douæ nafliuni prietene care înfleleg, în condifliile 
unor interese comune, sæ urmeze o politicæ identicæ. Ea ne va permite sæ 
examinæm toate aspectele situafliei øi sæ cæutæm mijloacele adecvate pentru 
a coordona eforturile noastre în favoarea pæcii. Noi am desfæøurat recent, 
cu vecina øi prietena Turcia, o remarcabilæ muncæ de consolidare; suntem 
în acelaøi timp angajafli în efortul de a lærgi legæturile de prietenie cu 
celelalte flæri. Dumneavoastræ, în ce væ priveøte, pe un câmp mai vast, 
desfæøurafli o foarte mare activitate pacificatoare. Eforturile noastre øi 
interesele noastre nu vor fi niciodatæ în conflict; coordonându°le, vom 
strânge øi mai mult refleaua de siguranflæ øi calm pe care suntem în curs de 
a o construi în aceastæ parte a Europei.

Convins cæ vizita dv. în flara noastræ se va dovedi deosebit de utilæ 
pentru scopurile comune pe care le urmærim, ridic paharul meu în onoarea 
M.S. Regele României øi prosperitatea marii nafliuni române. Beau în 
onoarea dnei Titulescu, care a binevoit sæ dea strælucire prin graflioasa 
prezenflæ farmecului acestei seri, în onoarea øi pentru prosperitatea dv.

Panagiotis Tsaldaris, Cuvântare rostitæ la prânzul de galæ oferit în onoarea lui 
Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine al României, în vizitæ oficialæ în 
Grecia, Atena, 21 octombrie 1933, în „Universul“, 23 octombrie 1933.

NOTE

1 George G. Potra, Titulescu – Un prieten statornic al poporului grec, în „Amarusi“ (Atena), 
23 august 2004; Adrian Næstase, George G. Potra, Titulescu − Ziditor de mari idealuri, ediflia a 
II°a revæzutæ øi adæugitæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2008, pp. 76–93.
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Bucur fiincu

„D. N. Titulescu depæøeøte diplomaflia oficialæ øi salonardæ prin 
forfla intelectualæ pe care o reprezintæ øi prin talentul vorbei øi 
al acfliunii“

Poziflia unei flæri mici în lume nu poate fi mai bine fixatæ în 
caracterul ei dramatic decât în momentele de mari fræmântæri politice øi 
economice. Peste orice romantism naflional øi hipertrofiere a mândriei lor 
explicabile, flærile mici træiesc în dependenflæ de cele mari, constituind 
pentru acestea instrumentele unor anumite interese sau planuri de acfliune. 
În cursul istoriei, raporturile de forflæ dintre popoarele mici øi mari au o 
evidenflæ deplinæ prin caracterul arbitrar cu care era hotærâtæ soarta lor. 
Statele mici erau împærflite, cedate sau anexate, færæ ca cele mari sæ°øi facæ 
din aceasta o deosebitæ problemæ de conøtiinflæ. Superioritatea lor biologicæ 
le permitea acest lucru, iar istoria adeværatæ øi realistæ ne aratæ cæ numai pe 
aceastæ linie s°a fixat øi evoluflia øi ierarhia valorilor.

Azi, færæ îndoialæ, raportul dintre statele mari øi mici nu mai are 
aceeaøi formæ, deøi, în fond, nu s°a schimbat. Realitæflile au ræmas aceleaøi. 
Nu s°a relevat cu prilejul recentului plan de la Roma adeværata ierarhie de 
forfle din Europa? Nu s°a produs un plan al marilor puteri care sæ decidæ 
în mod suveran de toate celelalte popoare? Planul de la Roma a fost o 
expresie sinceræ øi realistæ a unui fapt din ordinea vieflii.

România are în planul internaflional o opoziflie fireascæ puterilor 
ei. Færæ exagerærile inutile øi primejdioase, ea este clasatæ printre flærile 
mici, alæturi de Iugoslavia, Cehoslovacia, Austria. Acfliunea diplomaticæ a 
României a depæøit însæ cu mult øi puterile øi poziflia de fireascæ inferioritate 
în fafla nafliunilor mari. Marele merit al dlui N. Titulescu este cæ a øtiut 
utiliza în aøa fel poziflia istoricæ a flærii sale, încât a fæcut°o un element 
determinant în politica Europei. Desigur, nu numai prin ea însæøi, 
România a ajuns la aceastæ situafliune. Secretul succesului dlui N. Titulescu 
stæ în faptul cæ a urmærit o politicæ de largæ colaborare cu statele de care 
ne leagæ interesele cele mai vitale. Reorganizarea Micii Înflelegeri øi trans
formarea ei într°o putere mare, în aceste vremuri de grave fræmântæri 
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diplomatice, nu este decât tendinfla unor flæri de a°øi depæøi situaflia lor de 
inferioritate øi prin colaborare reciprocæ sæ devinæ o putere unitaræ øi 
determinantæ. D. N. Titulescu s°a fixat pe linia unor profunde realitæfli 
când a urmærit în toatæ activitatea sa aceastæ politicæ de colaborare inter
naflionalæ în sensul intereselor de viaflæ ale flærii sale.

Mica Înflelegere nu mai este azi o adunare anualæ a micilor nafliuni 
din Europa Centralæ. Ea este o forflæ activæ care participæ unitar în cursul 
evenimentelor. Planul de la Roma a cæzut prin acfliunea ei hotærâtæ øi 
energicæ. Mica Înflelegere are la baza ei o profundæ legitimitate politicæ øi 
moralæ reprezentând ideea pæcii prin niøte nafliuni recent integrate în 
cadrul graniflelor fireøti.

Pentru România, succesele dlui Titulescu sunt pietre preflioase 
care se adaugæ la prestigiul ei peste hotare. Desigur, la aceasta nu contribuie 
numai interesele pe care D°Sa le reprezintæ, ci mai ales acel spirit fin øi 
elegant al intelectualului înarmat cu intuiflia realitæflilor. D. N. Titulescu 
depæøeøte diplomaflia oficialæ øi salonardæ prin forfla intelectualæ pe care o 
reprezintæ øi prin talentul vorbei øi al acfliunii. Prin aceste calitæfli s°a impus 
la Geneva în fafla reprezentanflilor unor nafliuni mari øi puternice, câøtigând 
procesul optanflilor øi dând replici hotærâte revizionismului maghiar.

S°a spus, cu drept cuvânt, cæ diplomaflia nu este o øtiinflæ, ci o artæ. 
Într°adevær, diplomatul adeværat nu este un funcflionar care îndeplineøte 
o misiune obiectivæ, rece øi impresionantæ. Diplomatul trece dincolo de 
calculul raflional în intuiflie øi instinct, dincolo de prezent anticipeazæ 
viitorul, dincolo de vremelnic se fixeazæ în etern. Procesul de pætrundere 
al realitæflilor în caracterul lor viu øi dinamic, acel proces de simpatie prin 
care se leagæ pærflile izolate într°o unitate, este caracteristic pentru funcflia 
diplomaticæ øi politicæ. Rezervorul spiritual al dlui N. Titulescu i°a pus la 
dispoziflie cu generozitate aceste calitæfli, care°l claseazæ printre oamenii 
care apar rar în viafla statelor mici. Pentru noi nu poate fi decât o legitimæ 
satisfacflie faptul cæ, în vremuri de aspre fræmântæri europene, avem în d. 
N. Titulescu un punct fix în mijlocul unui cutremur.

Bucur fiincu, În slujba flærii sale. Acfliunea diplomaticæ a dlui Titulescu, în „fiara 
Noastræ“, 23 aprilie 1933; apud Doru Dina, Ion Ivaøcu, Dorin Teodorescu, 
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Nicolae Titulescu – titanul politicii externe româneøti, Editura Fundafliei „Uni
versitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 50–52.

Petre Ugliø°Delapecica

Amintiri despre Titulescu

Învæflætorul Petre Ugliø°Delapecica, din Gurahonfl, mi°a povestit 
cu ani în urmæ cum l°a cunoscut pe Nicolae Titulescu în 1918. „Mæ 
aflam la Roma, fericit cæ s°a terminat cu bine ræzboiul în favoarea noastræ 
øi cæ sunt iaræøi la Legaflia României la Roma, ca adjunct pe lângæ colonelul 
Ion B. Florescu, ataøatul nostru militar în capitala Italiei.

Am primit ordin de la øeful meu sæ merg la gara Termini, ca sæ°l 
întâmpin pe ministrul Nicolae Titulescu, care venea de la Paris cu suita 
sa, øi sæ°l însoflesc ca ofifler de gardæ, tot timpul cât dânsul ræmânea la 
Roma. Am plecat øi la ora sosirii expresului de Paris mæ aflam pe peron. 
Când Titulescu a coborât, m°am prezentat întâi lui, apoi membrilor suitei 
sale: dr. Vasile Lucaciu1, ministru al Ardealului, dr. Ion Ursu2, profesor 
universitar de istorie din Bucureøti øi Constantin Mille3, ziarist, fost 
director al publicafliilor «Adeværul» øi «Dimineafla».

Ne°am urcat în douæ maøini øi am mers la legaflia noastræ. Dupæ 
câteva ore, am plecat la masæ cu toflii, la restaurantul Gallinacio de sub 
Quirinal, locul de întâlnire al românilor.

În dimineafla zilei de 1 decembrie 1918, tofli oaspeflii, împreunæ cu 
întreg personalul legafliei noastre, au plecat cu maøinile în oræøelul Albano, 
unde în frumoasa vilæ Ferraioli, situatæ în centrul oræøelului, aveam instalat 
depozitul Legiunii române, unitate alcætuitæ din voluntari români, în 
majoritate transilvæneni, înrolafli sæ lupte împotriva Austro°Ungariei. 
Nicolae Titulescu venise de la Paris în mijlocul nostru, sæ ne aducæ marea 
bucurie cæ în ziua de 1 decembrie 1918, în Cetatea Alba Iulia se vor 
aduna zeci øi zeci de mii de delegafli din toate satele øi oraøele Transilvaniei, 
ca sæ hotærascæ unirea pe veci a acestui pæmânt cu flara°mamæ, România. 
În noua øi frumoasa cazarmæ din oræøelul Albano se afla încartiruit un 
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regiment de voluntari din Legiunea românæ. La orele 10 dimineafla, corpul 
de ofifleri români aflafli în aceastæ localitate øi în oræøelele vecine au fost 
invitafli în sala mare a vilei. Dupæ puflin timp, au intrat øi oaspeflii, în 
frunte cu Nicolae Titulescu. Ofiflerii au început sæ aplaude, strigând: 
S°auzim pe domnul Titulescu!

Plæcut impresionat de calda manifestaflie a tinerilor ofifleri, Titulescu 
a rostit cu verva sa cunoscutæ o înflæcæratæ cuvântare4, care a fost ræsplætitæ 
cu aplauze furtunoase. Dupæ aceste clipe de neuitat, am coborât în curtea 
largæ a vilei, unde oaspeflii s°au fotografiat împreunæ cu ofiflerii.“ Øi, 
arætându°mi fotografia de mai sus, interlocutorul meu mi°a precizat: 
„Titulescu stætea în primul rând, al patrulea din dreapta“.

Ion Cofloi, Amintiri despre Titulescu, în „Magazin Istoric“, an XI, nr. 3 (120), 
martie 1977, p. 31.

NOTE

1 Vasile Lucaciu (1855–1922). Om politic român. Preot greco°catolic. Unul dintre condu
cætorii luptei de eliberare naflionalæ a românilor transilvæneni; ca secretar general al Partidului 
Naflional Român, a fost unul dintre inifliatorii „Memorandumului“ din 1892. Condamnat în 
Procesul de la Cluj la cinci ani închisoare. Deputat (1907–1910) în Parlamentul de la Budapesta 
din partea Partidului Naflional Român øi în Parlamentul României întregite (din 1919). 
Preøedinte al Ligii pentru unitatea politicæ a tuturor românilor (1914–1918). Trimis de guvernul 
român în SUA, Franfla, Italia, Elveflia pentru a prezenta opiniei publice din flærile respective 
revendicærile românilor transilvæneni.  

2 Ioan Ursu (1875–1925). Istoric român. Studii la Bucureøti, Berlin, München, Paris, Viena 
øi Veneflia. Profesor la Universitæflile de la Iaøi (1909–1919), Cluj (1919–1923) øi Bucureøti 
(1923–1925). A militat pentru desævârøirea statului naflional unitar român. La Paris a fæcut 
parte din Consiliul Naflional al Unitæflii Române. În Italia a contribuit la înfiinflarea Legiunii 
române. Valoroase lucræri de istorie medie româneascæ.

3 Constantin Mille (1861–1927). Ziarist øi scriitor român. A frecventat cercurile socialiste la 
Iaøi, Paris, Bucureøti. Colaborator la „Românul“, „Lupta“, „Lumea nouæ“, „Contemporanul“. 
A contribuit la înfiinflarea cercului de studii sociale de la Bucureøti øi la apariflia primului ziar 
socialist („Drepturile omului“). A condus ziarul „Adeværul“ (1895–1926); a editat øi ziarul 
„Dimineafla“. 

4 Nicolae Titulescu, Cuvântare rostitæ, în ziua Unirii, la adunarea ofiflerilor øi soldaflilor 
Legiunii române, constituitæ în Italia din voluntari români, majoritatea transilvæneni, ca urmare a 
dezagregærii armatei austro°ungare, Albano (Italia), 1 decembrie 1918. Vezi Nicolae Titulescu – 
un mare Român, un mare European, un mare Contemporan. O restituire foto°documentaræ realizatæ 
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de George G. Potra, Cristina Pæiuøan øi Dumitru Preda; cuvânt înainte de Adrian Næstase, 
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2002, foto nr. 73, p. 73.

Un grup de intelectuali naflional°flæræniøti

„Sæ fie aøezate spre veønica odihnæ în pæmântul binecuvântat al 
Ardealului, pe care l°a iubit atât de mult øi cæruia i°a închinat 
marele øi nobilul sæu suflet øi i°a sacrificat cele mai frumoase 
zile ale vieflii sale“

[post 23 august 1944]

Vremurile øi evenimentele de o importanflæ epocalæ ce se desfæøoaræ 
sub ochii noøtri au adeverit întru totul înalta concepflie politicæ a mult 
regretatului Nicolae Titulescu, mare patriot, bærbat clarvæzætor, cu care 
Domnia Voastræ afli avut fericirea de a lucra într°un chip atât de ideal. 
Toatæ suflarea româneascæ i°a simflit lipsa acestui mare fiu al Neamului 
Nostru, bine øtiind cæ luminile lui ne°ar fi ajutat nespus de mult la 
rezolvarea marilor probleme ce se pun astæzi Nafliunii øi Statului Român. 
Însæ Nicolae Titulescu îøi doarme somnul de veci de mai bine de 5 ani pe 
pæmânt stræin.

Fie°iertatul v°a transmis cu limbæ de moarte dorinfla sa fierbinte ca 
osemintele sale sæ fie aøezate spre veønica odihnæ în pæmântul binecuvântat 
al Ardealului, pe care l°a iubit atât de mult øi cæruia i°a închinat marele øi 
nobilul sæu suflet øi i°a sacrificat cele mai frumoase zile ale vieflii sale.

Acum când s°au sfærâmat lanflurile dictaturii øi s°au rupt legæturile 
nenorocite cu Germania, care l°a duømænit într°un chip atât de sælbatic pe 
marele d°voastræ prieten, un grup de tineri din partidul ce°l conducefli cu 
atâta înflelepciune øi patriotism au socotit de bine sæ væ adresæm aceastæ 
øtire în care væ facem cunoscutæ hotærârea noastræ de a væ sta la dispoziflie 
ca în momentul ce°l vefli alege Domnia Voastræ sæ væ dæm o mânæ de 
ajutor întru pioasa împlinire a dorinflei testamentare a neuitatului al 
Nafliunii Nicolae Titulescu.
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Væ rugæm sæ primifli, domnule preøedinte, asigurarea deosebitei 
noastre stime øi a întregului nostru devotament.

Dr. Constantin Hagea, Ion Domocoø, Corneliu Coposu, ing. R. 
Boilæ, Aurel Mældærescu, dr. Augustin Viøa, Corneliu Radocea, Leon 
Bochiøiu, Ion Popa°Zlatna.

„Universul“, 1 septembrie 1944.

Alexandru Vaida°Voevod

„Felicitæri cælduroase la [pentru] succesul din Geneva“

Domnului Titulescu
Ministru de Externe
Bucureøti

 [Bucureøti, 21 iunie 1928]

Mulflumiri pentru invitaflie. Regret împiedicat sæ particip. Felicitæri 
cælduroase la [sic!] succesul din Geneva.

 (ss) Vaida°Voevod

Scrisoare, [Bucureøti, 21 iunie 1928], Alexandru Vaida°Voevod, vicepreøedinte al 
Partidului Naflional fiærænesc, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor 
Stræine al României, delegat permanent al României la Societatea Nafliunilor – 
AFET, Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu; apud Nicolae 
Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931), 
partea a II°a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Ræzdolescu, 
Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia 
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 230, p. 845.
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Alexandru Vaida°Voevod

„Aceastæ mare øi strælucitæ valoare“

Cu d. Titulescu eu am dus relafliile cele mai bune øi am convingerea 
cæ øi acum este la fel, ba am primit chiar øi de la dumnealui, nu demult, o 
asigurare printr°un prieten cæ dânsul nutreøte faflæ de mine personal 
aceleaøi sentimente de dragoste pe care le nutresc eu faflæ de dânsul.

Vasæzicæ, domnilor, chestiunea personalæ care se discutæ prin ziare 
trebuie cu desævârøire exclusæ aici. În rest, ræmâne chestiunea cealaltæ.

Eu, domnilor, nu cred cæ pe domnul Titulescu l°au înduplecat 
nemulflumiri cu felul de tratative, cum s°a spus aici în discufliune. Eu cred 
cæ aici au fost cauze mult mai adânci, pentru cæ, înainte de toate, eu îl 
consider pe d. Titulescu ca pe un om de stil prea mare, ca sæ cutez sæ°l 
degradez la aprecierile pe care le væd într°un organ sau altul de publicitate, 
care voiesc sæ reducæ la chestiuni mici øi meschine hotærârea dlui Titulescu 
de a°øi fi dat demisia1.

Dafli°mi voie sæ væ rog ca chiar aceia dintre dv. care îl apreciazæ pe 
d. Titulescu ca øi mine sæ se abflinæ câtva timp øi sæ lase sæ putem aranja în 
familie mai strânsæ aceastæ chestiune, pentru cæ deocamdatæ nici chiar eu 
nu væd perfect de clar, pe baza puflinelor informaflii pe care le am, care au 
fost adeværatele cauze determinante.

Am însæ credinfla cæ fie o cauzæ, fie alta, care a determinat demisia 
dlui Titulescu, vom ajunge din nou în situaflia ca aceastæ mare øi strælucitæ 
valoare sæ fie pusæ din nou în serviciul cauzei româneøti øi cæ acele 
experienfle, acele mari legæturi de care dispune sæ fie un capital de care sæ 
beneficieze cauza noastræ în politica externæ.

Alexandru Vaida°Voevod, Declaraflii fæcute în Camera Deputaflilor, în calitate de 
prim°ministru øi ministru de Externe, cu ocazia dezbaterii demisiei lui Nicolae 
Titulescu, 29 septembrie 1932, în „Universul“, 2 octombrie 1932.

NOTE

1 La 27 septembrie 1932. „Apærut în ziare demisia dlui Titulescu. Mare stupoare“ – 
apud Savel Rædulescu, În culisele diplomafliei româneøti øi europene. 1932. Împreunæ cu Nicolae 
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Titulescu (II), prezentare øi selecflie de Ioan Læcustæ, în „Magazin Istoric“, serie nouæ, an XXVIII, 
nr. 8 (329), august 1994, p. 62. Aflat la Londra, Nicolae Titulescu acordæ un interviu telefonic 
publicafliei franceze „Le Journal“, în legæturæ cu rafliunile care l°au determinat sæ demisioneze 
din toate funcfliile publice – „Universul“, 1 octombrie 1932. În presa francezæ („L’Echo de 
Paris“; „Le Journal“; „L’Ordre“) øi în presa englezæ („Times“; „Morning Post“; „Daily Mail“; 
„Evening News“; „Evening Standard“) apar, sub semnæturi prestigioase, comentarii pe marginea 
acestei demisii, zile la rând, dupæ anunflarea ei. În Camera Deputaflilor øi în Senat, mai mulfli 
parlamentari (Octavian Goga, dr. N. Lupu, Gheorghe I. Brætianu, Victor Antonescu, Constantin 
Argetoianu, A.C. Cuza, Lothar Rædæceanu, I. Zelea Codreanu – în Camera Deputaflilor; Gr. 
Ciuntu øi J.Th. Florescu – în Senat) fac declaraflii, rostesc cuvântæri sau procedeazæ la intervenflii 
pe marginea demisiei lui Nicolae Titulescu, cerând guvernului o expunere de poziflii.

Alexandru Vaida°Voevod

„O situaflie incompatibilæ cu postul meu de ræspundere“

Sire,
Mi°am fæcut un examen de conøtiinflæ øi simt datoria faflæ de 

Majestatea Voastræ sæ aduc la Înalta Ei cunoøtinflæ hotærârea la care am 
ajuns.

În convingerea cæ datoria omului politic este sæ°øi asume ræspunderea 
în momente grele, jertfind orice interes personal, punându°se în serviciul 
fiærii øi al Regelui, am primit cu adânc devotament faflæ de Majestatea 
Voastræ mandatul de a forma actualul guvern1. Tofli fruntaøii partidului 
nostru mi°au fægæduit sprijinul lor. Ar fi fost, din partea mea, o lipsæ de 
colegialitate faflæ de tovaræøii mei, o lipsæ de împlinire a datoriei faflæ de 
partid øi înainte de toate o ingratitudine faflæ de Majestatea Voastræ de a 
nu lua sarcina alcætuirii guvernului asupra mea. Cæci Majestatea Voastræ, 
cu largæ înflelegere øi inimæ caldæ a deschis corpului electoral øi partidelor 
politice porflile spre a intra într°o viaflæ parlamentaræ constituflionalæ.

Guvernul a izbutit, sprijinit de majoritæfli øi neîntâmpinând 
rea°voinflæ din partea grupærilor din opoziflie, sæ ducæ la bun sfârøit 
legiferarea în timpul sesiunii extraordinare a Parlamentului. A reuøit prin 
muncæ asiduæ sæ satisfacæ angajamentele sale, atât în privinfla plæflii salariilor 
funcflionarilor, cât øi în privinfla normalizærii vieflii administrative. A luat 



382

dispoziflii pentru ca viafla economicæ øi financiaræ, pe încetul, sæ poatæ 
evolua spre asanare.

Opinia publicæ, trebuie sæ recunosc, apreciind stræduinflele guver
nului, a dat dovadæ de înflelegere øi în locul agitafliei de mai înainte a 
pæstrat liniøte øi calm.

Politica externæ a flærii, în momentul când am fost însærcinat cu 
alcætuirea guvernului, se gæsea în urmætoarea situafliune: în mijlocul 
febrilei activitæfli a tuturor cancelariilor europene, România era condamnatæ 
la o atitudine pasivæ. În cadrul Micii Înflelegeri, rolul nostru modest se 
mærginea de a sta la remorca altora. În fafla tendinflelor de grupare a statelor 
europene, care se desemnau, din partea noastræ nu s°a manifestat nicio 
inifliativæ øi nicio acfliune. La Societatea Nafliunilor, singurul eveniment 
care poate fi înregistrat la activul reputafliei flærii noastre a fost principiul 
dezvoltat de domnul profesor Vespasian Pella, referitor la dreptul penal 
internaflional. Unde însæ pasivitatea noastræ atingea culmea era în politica 
noastræ faflæ de Orient, unde cele mai modeste state acflionau sub raport 
politic øi economic. Pasivitate faflæ de vecinii noøtri dunæreni. Pasivitate 
faflæ de toate Statele Balcanice. Inexistenflæ faflæ de Rusia.

Pe când Comisia mixtæ ruso°românæ se gæseøte în perpetuæ funcflio
nare øi toate statele încheie rând pe rând pacte de neagresiune øi tratate de 
comerfl cu URSS, noi ne mærginim sæ discutæm prin intermediul aliaflilor 
noøtri francezi øi polonezi Pactul Kellogg–Briand–Litvinov. Domnul 
Titulescu îøi asumase conducerea politicii noastre externe, care se bilanfla 
însæ exclusiv la bunavoinfla, desigur indiscutabilæ, cu care interveneau 
intermediatorii dlui Titulescu sau intermediatorii intermediatorilor sæi pe 
lângæ dl Litvinov.

Evenimentele care se desfæøoaræ în statele europene sunt departe sæ 
confirme valoarea øi øansele de reuøitæ ale unei asemenea tactici. Dupæ 
alegerile din Franfla øi din Germania, dupæ încheierea pactelor de 
neagresiune între Rusia øi Statele Baltice2, dupæ semnarea Poloniei3, dupæ 
noua orientare faflæ de Rusia ce se desemneazæ în Statele Unite, Franfla a 
intervenit în repetate rânduri, sfætuindu°ne stæruitor sæ acceleræm ritmul 
negocierilor noastre. Fie cæ domnul Titulescu se gæsea în acel timp la 
Lido, la Gastein sau la Viena, D°Sa neaøteptând sæ primeascæ rapoartele 
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cifrate ale Ministerului de Externe, comunica øi primea prin telefon textele 
diferitelor note øi acte diplomatice.

Pentru mine, atât ca øef al guvernului, cât øi ca titular al Departa
mentului Afacerilor Stræine, aceste metode au creat o situaflie insuportabilæ. 
Secrete de stat, formule propuse din partea noastræ, pânæ øi nuanfle de 
instrucflii date cu privire la tactica de urmat, nu pot fi încredinflate 
telefonului færæ a pægubi grav cele mai importante interese ale statului. În 
consecinflæ, am sistat øi am interzis orice convorbire telefonicæ.

Domnul Titulescu s°a supærat øi a interpretat dispoziflia mea ca o 
intenflie ostilæ împotriva sa, a dlui subsecretar de Stat Gafencu. Nemulflu
mit, de asemenea, cu politica Franflei øi a Poloniei în chestia tratativelor 
cu Rusia, a interpretat întâlnirea care a avut loc între dnii Cædere øi 
Litvinov ca un act de insubordine din partea mea øi de nelealitate din 
partea dlui Gafencu, cu toate cæ a fost informat de îndatæ ce s°a putut, 
cum precipitându°se evenimentele, am fost silit sæ iau hotærâri øi sæ dau 
ræspunsuri în termeni ficøi.

Întâlnirea Cædere–Litvinov nu a fost totuøi cauza realæ a atitudinii 
ulterioare a dlui Titulescu. Abia a cincea zi dupæ ultima convorbire la 
telefon între noi øi douæ zile înainte de deschiderea sesiunii de la Geneva 
a plecat de la Viena la Londra, læsând færæ ræspuns telegrama mea cifratæ 
pe care o primise în capitala Austriei. Din Londra, a comunicat mai întâi 
ziarului „Universul“ demisia sa øi numai ulterior Majestæflii Voastre øi 
Consiliului de Miniøtri. Astfel, am ræmas færæ reprezentant la Geneva øi am 
fost silit sæ fac apel la domnul Madgearu, sosit în pre°searæ de la Stresa ca 
sæ primeascæ conducerea delegafliei româneøti la Societatea Nafliunilor.

A urmat apoi cunoscutul interviu ræspândit de Agenflia Reuter, 
prin care domnul Titulescu lua în fafla lumii întregi o atitudine nu numai 
contraræ, dar direct ostilæ împotriva politicii guvernului român4. De sine 
se înflelege cæ situaflia domnului Cædere în urma acestui interviu devenise 
extrem de grea. Negocierile cu domnul Litvinov, datoritæ activitæflii dom
nului Cædere, sprijinitæ cu toatæ cældura øi tot devotamentul de repre
zentanflii Franflei øi ai Poloniei, erau, chiar în ziua aparifliei interviului, sæ 
fie încoronate de succes. Domnul Titulescu cunoøtea aceastæ situaflie, 
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încât premeditarea cu care øi°a ales momentul cel mai prielnic pentru 
zædærnicirea negocierilor prin publicarea interviului este evidentæ.

Ascultând sfatul Majestæflii Voastre am observat cea mai strictæ 
rezervæ în fafla tuturor acestor manifestæri øi abia târziu de tot am acceptat 
demisia domnului Titulescu, oferindu°i Legafliunea de la Londra, cu 
aprobarea Majestæflii Voastre, øi punându°i în perspectivæ cæ pe lângæ 
aprobarea Majestæflii Voastre øi aprobarea deplinæ a guvernului, venind în 
flaræ va putea sæ ocupe Departamentul Externelor.

Mæ simfleam fericit cæ dupæ ce de patru luni de zile domnul Titulescu 
refuzase sæ accepte pe lângæ situaflia privilegiatæ ce o avea øi ræspunderea 
efectivæ a politicii noastre externe, acceptase în sfârøit øi aceastæ ræspundere.

De atunci însæ øi mai ales în ultimele 48 de ore au intervenit unele 
evenimente care au schimbat cu desævârøire situaflia.

Domnul Titulescu, în loc sæ vie în flaræ, sæ se consulte cu Majestatea 
Voastræ øi cu mine asupra politicii noastre externe, s°a græbit sæ fixeze prin 
agenflii øi ziare atitudinea øi politica sa. A læsat sæ aparæ mai întâi prin 
„Universul“ cuprinsul telegramei sale, prin care îmi ræspundea cæ primeøte 
Ministerul de Externe, cu motivarea cæ eu aø fi acceptat punctul sæu de 
vedere în politica externæ øi nu invers.

Cum am trecut peste multe alte abilitæfli ale domnului Titulescu, 
am trecut cu resemnare øi umor øi peste aceastæ procedare, la tot cazul 
ciudatæ øi semnificativæ.

A urmat însæ audienfla domnului Titulescu la primul°ministru al 
Franflei. Dupæ aceastæ audienflæ, s°a reværsat o avalanøæ de articole, 
interviuri øi informaflii în presa mondialæ. Autenticitatea lor, ca izvorâte 
de la domnul Titulescu, nu poate fi îndoielnicæ. Din acestea reiese:

1. Domnul Titulescu a renunflat la sprijinul aliaflilor øi la un 
junctim5 între încheierea pactelor de neagresiune polono°rus, franco°rus øi 
pactul nostru.

2. Domnul Titulescu a redat Franflei øi Poloniei deplinæ libertate 
de acfliune, læsând sæ se înfleleagæ cæ pactul nostru e imposibil de semnat.

3. Domnul Titulescu a declarat de inutil un pact de neagresiune 
pentru noi, ræmânând pe baza Pactului Kellogg–Briand–Litvinov, care, 
asigurând pacea mondialæ, ar exclude a priori6 orice agresiune. (Dacæ 



385

aceastæ tezæ ar fi altceva decât o arguitate dialecticæ, orice pact de neagre
siune ar fi lipsit de valoare. De altcum, Protocolul pentru punerea în 
vigoare a Pactului Kellogg–Litvinov a fost redactat la timpul sæu de domnii 
Mironescu øi Gafencu øi nu a avut mai aprig detractor decât pe domnul 
Titulescu.)

4. Domnul Titulescu a fæcut obiect de criticæ, în fafla lumii întregi, 
formulele discutate la Geneva øi pæstrate de noi sub cel mai mare secret.

5. Domnul Titulescu a aruncat în discuflia publicæ internaflionalæ, 
cu o stæruinflæ uimitoare, chestia Basarabiei, pe care noi am reuøit, cu mari 
greutæfli, sæ o excludem de la orice discuflie.

6. Dupæ toate acestea, domnul Titulescu a dat instrucflii domnului 
Cædere sæ se prezinte la Geneva, spre a relua negocierile cu domnul 
Litvinov.

7. Din Paris mi°a adresat o telegramæ cât se poate de cælduroasæ, 
parcæ toate aceste înscenæri ale Domniei°Sale nu ar fi avut loc.

Sire,
Majestatea Voastræ øtie cæ, din partea mea, în chestiunea ruseascæ, 

nu am luat nicio dispoziflie de importanflæ principalæ, færæ a fi cerut în 
prealabil asentimentul Majestæflii Voastre.

Am nædæjduit chiar øi marfli, în 11 a lunii curente, când Majestatea 
Voastræ a binevoit sæ mæ primeascæ în audienflæ, cæ bunele øi nobilele 
intenflii ale Majestæflii Voastre de a dezlega chestia provocatæ de domnul 
Titulescu vor putea duce la o soluflie satisfæcætoare.

De atunci încoace s°au petrecut cele înøirate mai sus (punctele 1–7).
Pentru mine s°a creat o situaflie incompatibilæ cu postul meu de 

ræspundere. Incompatibilæ din punct de vedere principial, în chestia 
pactului cu Rusia. Incompatibilæ cu tactica observatæ de mine pânæ acuma 
în aceastæ chestiune. Incompatibilæ cu disciplina pe care sunt dator sæ o 
asigur în guvernul pe care°l conduc, disciplinæ pe care toate manifestærile 
domnului Titulescu au distrus°o cu anticipaflie, D°Sa acflionând în fafla 
lumii peste capul guvernului, care reprezintæ înæuntru øi în afaræ autoritatea 
statului român.

Aceste fapte totuøi nu m°ar fi înduplecat sæ renunfl la postul de 
onoare pe care îl datoresc Înaltei încrederi cu care Majestatea Voastræ a 
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binevoit sæ mæ distingæ. În interesul fiærii aø fi suportat pe lângæ umilirile 
anterioare øi ridicolul cæruia tindea sæ mæ expue domnul Titulescu.

Manifestærile sale ulterioare mi°au creat însæ o situaflie nouæ:
A accepta sæ acopær o guvernare în care politica externæ va fi 

condusæ de domnul Titulescu pe baze principiale øi de tacticæ diametral 
opuse celor mai adânci convingeri ale mele, ar însemna sæ apar în ochii 
opiniei publice mondiale ca un om lipsit de demnitate, iar înaintea 
conøtiinflei mele proprii ca un om lipsit de omenie øi de onorabilitate. A 
accepta ca domnul Titulescu sæ se erijeze øi pe viitor cu ajutorul meu øi 
acoperit de mine întru supra°arbitrul dictatoric al României ar însemna 
sæ mæ fac complice la clætinarea temeliilor acestui stat, care nu pot fi 
asigurate decât prin observarea disciplinei în raporturile reciproce dintre 
slujitorii sæi.

Sire,
Majestatea Voastræ Va îngædui sæ constat cæ judecând eu astfel 

situaflia øi rolul meu, nu cred cæ aø face un bun serviciu fiærii øi Majestæflii 
Voastre dacæ m°aø preta sæ prezidez un guvern în care domnul Titulescu 
ar ocupa portofoliul Externelor.

Rog pe Majestatea Voastræ ca luând act, cu Înalta Ei bunævoinflæ, 
de care mi°a fæcut parte în atât de largæ mæsuræ øi pentru care Îi ræmân pe 
veci adânc recunoscætor, de considerafliile expuse mai sus, sæ binevoiascæ 
a°mi ridica sarcina ce mi°a încredinflat°o.

Al Majestæflii Voastre prea plecat øi prea supus servitor

(ss) Alex. Vaida°Voevod

Sinaia, 14 oct. 1932

Memoriu, Sinaia, 14 octombrie 1932, Alex. Vaida°Voevod cætre Carol al II°lea, la 
Sinaia – ANIC, Fond Casa Regalæ, Carol II, Cabinet Interne, dosar nr. 38, 1932; 
vezi øi Alexandru Vaida°Voevod, Memorii, vol. II, prefaflæ, ediflie îngrijitæ, note øi 
comentarii de Alexandru Øerban, Editura Dacia, Cluj°Napoca, 1995, nota nr. 
643, pp. 327–331.
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NOTE

1 Al LVI°lea øi al LVII°lea guvern (6 iunie–10 august 1932; 11 august–17 octombrie 
1932).

2 Tratatul de neagresiune lituano°sovietic (28 septembrie 1926); Tratatul de neagresiune 
letono°sovietic (5 februarie 1932); Tratatul de neagresiune estono°sovietic (4 mai 1932).

3 La 25 iulie 1932, la Moscova se semneazæ Tratatul de neagresiune sovieto°polon.
4 În interviul acordat Agenfliei „Reuter“, la 30 septembrie 1932, Nicolae Titulescu aprecia cæ 

formula propusæ de URSS pentru încheierea unui pact de neagresiune nu fline seama de interesele 
legitime ale României. Cu aceastæ ocazie, el preciza øi rafliunile de fond care l°au determinat sæ 
demisioneze: „Un diplomat poate supravieflui oricærui accident; afaræ de unul: acele de a crede 
cæ reprezintæ flara lui, când de fapt a încetat de a o reprezenta. // În consecinflæ, mi°am dat 
imediat demisia din calitatea de ministru la Londra, de delegat permanent la Liga Nafliunilor øi 
de preøedinte al delegafliilor unde prezentam România la diferite conferinfle internaflionale.“

5 Unul lângæ altul, unul dupæ altul. (lat.)
6 Din cele ce preced, înainte de orice discuflie, de orice cercetare. (lat.)

Alexandru Vaida°Voevod

„Opera la care se gândeøte în permanenflæ“

Înainte de ræzboiul mondial se discuta veønic ideea alianflelor de 
agresiune; de la ræzboi încoace, întemeindu°se Liga Nafliunilor, se discutæ 
pactele de neagresiune, se discutæ pactele care ar putea sæ asigure evitarea 
ræzboiului øi asigurarea pæcii fræfleøti între popoare.

Vedem cât de greu se face câte un pas înainte în direcfliunea 
realizærii acestei idei; vedem pe cei mari cum, de multe ori conduøi de 
interese departe de interesele reale ale mulflimii øi ale nafliunilor, nu øtiu sæ 
gæseascæ platforme de înflelegere.

Astæzi, mândrie trebuie sæ fie în sufletul fiecæruia dintre dv. când 
s°a manifestat, închegându°se în discursurile diferiflilor oratori, acelaøi 
sentiment de mândrie naflionalæ øi totdeodatæ de liniøte cæ reprezentantul 
României, împreunæ cu reprezentanflii aliaflilor noøtri, au reuøit sæ creeze 
o pildæ ilustræ pentru cei mari de cum trebuie sæ se încheie alianflele, 
pentru a progresa mai rapid pe calea pæcii între popoare.
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Este admirabil acest expozeu al ministrului nostru de Externe1, 
pentru cæ el nu se restrânge numai la alianfla între cele trei popoare, ci vrea 
sæ întindæ totdeodatæ o mânæ fræfleascæ în toate pærflile øi celor cu care pânæ 
ieri am fost în ræzboi, de care ne despærfleau uri seculare, ca sæ putem sæ 
schimbæm urile în dragoste, conflictele de interese în comunitate de 
interese, iar mizeriile din trecut sæ le schimbæm într°un viitor mai fericit.

Prin vecinætatea cu slavii, germanii, maghiarii, prin amestecul 
biologic al sângelui nostru, în acest flinut geografic al Europei, noi românii 
suntem predestinafli de ursita divinæ sæ înduplecæm toate rasele Europei, 
sæ se apropie cu înflelegere fræfleascæ unele cu altele; øi ambiflia noastræ 
nobilæ trebuie sæ fie ca opera începutæ de marii bærbafli Ion Brætianu, Take 
Ionescu øi tofli succesorii lor, øi desævârøitæ astæzi cu un pas înainte, sæ fie 
clæditæ mai departe, iar noi sæ fim elementele care sæ apropie pe tofli aceia 
care pânæ ieri s°au combætut, pe tofli aceia care stau astæzi cuprinøi de 
teama catastrofei de mâine øi, în loc de lupte sângeroase, sæ°i facem sæ 
colaboreze la progresul paønic al omenirii întregi.

Dafli°mi voie sæ nu intru în polemicæ cu diferiflii oratori, pentru cæ, 
în definitiv, dacæ facem bilanflul, rezultæ din toate discursurile unanimitatea 
sentimentului de a ne grupa pe aceeaøi bazæ în cadrul intereselor nafliunii, 
pe care s°a øtiut înælfla ministrul de Externe.

De aceea, sæ transformæm manifestaflia noastræ de astæzi într°o 
manifestaflie a solidaritæflii sentimentului naflional, pentru cæ aceastæ 
solidaritate este mai puternicæ decât orice gaz asfixiant, decât orice arma
ment øi va øti sæ reziste în momente grele oricærui pericol.

Sunt dator, în fafla dv., sæ fac o mærturisire. Am avut ce am avut cu 
domnul Nicolae Titulescu. Au fost douæ concepflii øi douæ metode care 
ne°au despærflit. Dar, domnilor, cred, curat a fost gândul lui øi curat a fost 
øi gândul meu.

Iar astæzi, domnilor, în fafla dv., mæ dau bætut, pentru cæ baza pe 
care a creat°o Nicolae Titulescu va asigura un pact de neagresiune mai 
consolidat decât cum a putut sæ fie acela pe care eu îl intenflionam.

Doresc, domnilor, ca acest prim pas sæ fie urmat de altul, aceastæ 
primæ închegare a ideii de pace, aceastæ piatræ fundamentalæ sæ fie întâia, 
dupæ care sæ urmeze altele, pe care sæ se înalfle edificiul frumos øi mærefl al 
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consolidærii pæcii între statele mici, ca pildæ pentru cele mari, iar Nicolae 
Titulescu sæ meargæ înainte, sigur de sprijinul øi de sentimentul nostru, al 
tuturor bunilor români, pe calea aceasta, ca sæ poatæ sæ°øi desævârøeascæ 
opera la care se gândeøte în permanenflæ, dar pe care situaflia lui nu°i 
permite s°o divulge.

Dumnezeu sæ°i ajute!
Înainte, la triumf, la glorie, pentru pacea între popoare!

Al. Vaida°Voevod, Intervenflie în øedinfla comunæ a Comisiilor pentru Afaceri 
Stræine ale Senatului øi Camerei Deputaflilor consacratæ dezbaterii aderærii 
României la Pactul de reorganizare al Micii Înflelegeri, Bucureøti, 16 martie 1933, 
în „Universul“, 18 martie 1933.

NOTE

1 Nicolae Titulescu, Expozeu rostit în fafla Comisiilor pentru Afaceri Stræine ale Senatului øi 
Camerei Deputaflilor privind Noul Pact al Micii Înflelegeri øi relafliile politice øi economice ale 
României cu alte state, Bucureøti, 16 martie 1933 – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 2; „Universul“, 
18 martie 1933. Pentru originea, evoluflia øi dezagregarea Micii Înflelegeri, vezi o privire de 
ansamblu la Nicolae Titulescu, Mica Înflelegere, în 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. 69–80.

Alexandru Vaida°Voevod

„Prin Nicolae Titulescu, contribuim la progresul omenirii øi la 
consolidarea legæturilor între popoare“

Am crezut cæ, dupæ atâtea særbætori, se cuvine ca în acest cerc 
familiar sæ dæm expresiune sentimentelor pe care le avem faflæ de d. Nicolae 
Titulescu, acum când începe ræzboiul pentru reputafliunea øi interesele 
superioare ale flærii.

Cred cæ în sufletul D°Sale trebuie sæ vibreze acum aceleaøi senti
mente, care au vibrat pe vremuri în sufletul marilor conchistadori, când 
veneau øi raportau acasæ de înfæptuirile mari pe care le°au sævârøit.
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A fost o serie de înfæptuiri mari în viafla diplomaticæ a dlui Titulescu. 
Cred însæ cæ unul dintre cele mai strælucite mærgæritare pe care D°Sa a 
reuøit sæ°l înøire este încheierea pactului pentru consolidarea Micii Înfle
legeri øi, dupæ aceea, trægând consecinflele øi arætând cæ Mica Înflelegere 
începe sæ devinæ o forflæ realæ.

Noi, românii, avem ocaziuni suficiente ca, în fine, dupæ atâflia ani 
cât am fost luafli la remorcæ, sæ începem sæ avem vot hotærâtor în aceastæ 
Micæ Înflelegere, în care de aci înainte conducerea ne este atribuitæ, graflie 
geniului øi calitæflilor superioare ale dlui Nicolae Titulescu.

Sæ°mi dea voie însæ D°Sa sæ sper cæ aceste triumfuri au sæ fie 
adumbrite de triumfurile tot mai mari pe care aøteptæm de aci încolo sæ le 
înfæptuiascæ. Øi am credinfla cæ dacæ noi, cei de acasæ, putem consolida 
situafliunea internæ, D°Sa, mergând în stræinætate, o sæ aibæ conøtiinfla cæ 
aci este o opiniune publicæ închegatæ, cæ este o continuitate în aplicarea 
principiilor programului nostru, încercærile pe care noi le facem sæ ducem 
din victorie în victorie interesele neamului românesc.

Doresc ca bunul Dumnezeu sæ°i dea sænætate, øi acum, dupæ ce a 
ajuns la deplina cunoaøtere a tuturor culiselor internaflionale, sæ vinæ øi sæ 
învefle pe cei mari cæ din Orient vine lumina øi cæ noi, prin d. Nicolae 
Titulescu, contribuim la progresul omenirii øi la consolidarea legæturilor 
între popoare.

Dle Titulescu, Dumnezeu sæ te flinæ øi sæ ne vii sænætos øi triumfætor 
din nou cu siguranfla øi conøtiinfla cæ ai o flaræ care se uitæ la D°Ta, solidaræ 
totdeauna. Pofli fi sigur de recunoøtinfla acestei flæri øi de colaborarea sinceræ 
øi simflitæ a acestui guvern.

Sæ træieøti!

Alexandru Vaida°Voevod, Discurs rostit la prânzul oferit de guvern, la Preøedinflia 
Consiliului de Miniøtri, în onoarea lui Nicolae Titulescu, Bucureøti, 3 mai 1933, 
în „Universul“, 6 mai 1933.
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Alexandru Vaida°Voevod

„Adeværul va ieøi la luminæ din noianul de minciuni, pe care 
[…] îl susflin gazetari ignoranfli øi politicieni interesafli, despre 
rusofilia lui Titulescu øi rusofobia lui Carol al II°lea, pe când 
adeværul a fost chiar invers“

În 1932 eram în plin succes de a încheia un „pact de neagresiune“ 
cu URSS. A doua zi dupæ ce ocupasem Ministerul de Externe, refuzat de 
Titulescu, se prezentæ la mine – în minister – contele Szembek, ministrul 
Poloniei la Bucureøti. Mi°a comunicat cæ, prin inifliativa Franflei, sunt în 
curs tratative între Polonia øi URSS, pentru încheierea unui pact de 
neagresiune. A fost invitatæ øi România sæ participe, Polonia læsându°ne o 
sæptæmânæ sæ ne hotærâm etc.

I°am ræspuns cæ gæsesc ciudat acest ultimat, din partea unui aliat. 
Voi studia dosarul în chestiune. Sub guvernul Iorga1 fusese acceptat – din 
partea URSS°ului – sæ se discute încheierea unui pact de neagresiune. 
Printr°unul din miniøtrii noøtri, acreditat într°o flaræ nordicæ (Suedia?), 
s°a întrebat la Bucureøti ræspunsul ce poate sæ°l dea. Iorga, dupæ obiceiul 
sæu pripit, i°a dat înfleleptului ministru de Externe Ghica2 instrucflia sæ 
ræspundæ cæ vom sta de vorbæ, dacæ se recunoaøte unirea Basarabiei, altcum 
nu. La aceasta nu a mai venit nicio declaraflie din partea ruseascæ.

Între timp, guvernele francez øi polonez au reluat – ori au conti
nuat – urmærirea sondærilor. Atât ele, cât øi Rusia, doreau ca øi România 
sæ participe. Fireøte cæ am acceptat numaidecât. Bineînfleles, nu am mai 
pus în discuflie chestia Basarabiei, ci am cæutat gæsirea unei formule 
astfel redactate încât sæ prezinte o interpretare corespunzætoare. 
Schimburile de propuneri au fost înlesnite datoritæ faptului cæ am izbutit 
ca Franfla (Herriot) sæ facæ un junctim între acceptarea iscæliturii noastre 
de cætre URSS øi a primirii semnæturii Franflei. Polonia øi Franfla fæceau pe 
intermediarele.

Din partea noastræ am redactat, în decursul negocierilor, trei 
formule care – în textele cifrate transmise prin miniøtrii noøtri din 
Varøovia3 øi Paris4 – aveau diferite denumiri pentru uzul intern.
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În toiul verii, ministrul nostru din Varøovia, Victor Cædere, ne°a 
comunicat cæ Litvinov, comisarul pentru Afacerile Externe ale URSS, îl 
invitase pentru o întâlnire personalæ. Dânsul, trecând prin Polonia spre 
Berlin, îl ruga sæ°l însofleascæ din Varøovia pânæ la frontiera germanæ, spre 
a avea ocazia sæ discute. I°am ræspuns imediat cæ are aprobarea mea, luând 
ad referendum5 tot ce°i va comunica Litvinov. Cunoøteam priceperea øi 
abilitatea diplomaticæ a lui Cædere. Întâlnirea a avut loc, iar Cædere ceru 
aprobarea sæ refereze, venind la Bucureøti. A venit.

Între timp, cât au durat discufliile pe tema încheierii „pactului de 
neagresiune“, se înstæpânise un obicei straniu la Ministerul nostru de 
Externe. Titulescu, ministrul nostru la Londra øi reprezentantul nostru la 
Liga Nafliunilor, refuza sæ preia resortul Externelor (de trei ori). Însæ, fie 
cæ era la Geneva, la St.°Sébastian, la Gastein, Veneflia ori la St.°Moritz, 
stæruia sæ fie informat zilnic asupra celor ce se petreceau la resort. Altfel, 
zicea el, nu poate sæ°øi aranjeze tactica la Londra. Bietul Gafencu, sub
secretar de stat la Externe – sub mine – a dus°o nu greu, ci a pætimit un 
adeværat martiriu. Acest om echilibrat, cult, manierat øi cuminte, slæbise 
chiar øi trupeøte de veønica iritare, încât jucau hainele pe el. Îmi repeta 
întruna:

– Domnule prim°ministru, nu mai suport. Væ rog sæ°mi acceptafli 
demisia.

– D°ta suferi de grandomanie. Nu°fli dai seama cæ Titulescu nu are 
nimic contra d°tale? D°ta eøti øaua pe care o bate, ca sæ simtæ mægarul øi 
sæ°øi piardæ ræbdarea. Eu însæ mæ voi supæra când voi voi, nu când vrea el. 
Stai pe pace øi vezi°fli de treabæ.

Nu era puflin ceea ce îi ceream mult chinuitului Gafencu. Dânsul 
trebuia sæ fie permanent gata ca, îndatæ ce suna telefonul, de undeva „de 
prin Europa“, sæ saræ la telefon øi sæ°i comunice lui Titulescu ce s°a 
întâmplat la minister în ultimele 24 ore. Nu era destul cu atâta, trebuia 
sæ°i citeascæ textele descifrate ale telegramelor sosite din stræinætate øi 
ræspunsurile date de noi. Aceste operaflii nu decurgeau însæ în tonul calm, 
oficial, obiønuit între „înalfli demnitari de stat“. Titulescu gæsea totdeauna 
multe de excepflionat [sic!]. Îl întrerupea pe Gafencu:
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– Nu aøa, ci astfel, corecteazæ, mægarule; mutæ cutare cuvinte mai 
la urmæ (ori mai înainte; bine, boule, cum pofli comite aøa o tâmpenie!…). 
Øi aøa, întruna.

Acestea se petreceau, la urma urmelor, în familie, dar mai fæcea 
observaflii isterice øi la adresa francezilor, ruøilor, polonezilor; lapidar, 
brutal, caracterizând la telefon miniøtri, naflii, state, peste flæri øi munfli.

Urmarea enerværii lui Gafencu a fost – între altele – cedarea faflæ de 
„sugestiile“ telefonice ale lui Titulescu øi îndulcirea unor întorsæturi de 
fraze, prin schimbarea unui sau altui cuvânt. Astfel, redactând eu textul 
româneøte, acesta era tradus în limba francezæ. Gæsindu°l schimonosit, 
ziceam:

– Pricep intenflia, dar intenflia mea e alta. Norocul meu cæ øtiu øi 
eu atâta franfluzeøte ca sæ corectez – aøa cum cred eu de potrivit – având 
eu ræspunderea. E bine din punct de vedere lingvistic øi gramatical?

– Da.
– Ne°am înfleles. Nu væ mai trudifli cu redactarea, împæcafli°væ øi 

traducefli.
Vorbeam la plural, cæci, pe lângæ Titulescu, Gafencu trebuia sæ 

sufere øi calvarul secretarului general, Miøu Arion, ministru, diplomat de 
carieræ, om cu suflet arid de arivist, lipsit de vlagæ – dezbræcat în cursul 
ascensiunii de cutezanfla sa sæ gândeascæ – veønic tremurând sæ nu piardæ 
cumva bunele graflii ale lui Titulescu. Gafencu avea un duøman artist în 
acest „colaborator“, pe care nu l°am schimbat, spre a°l læsa moøtenire, în 
momentul potrivit, acelui ce°l proteja. Un singur om întreg – cu coaie, 
cum zice°se oarzæn6 româneøte – aveam la serviciul central, pe tânærul 
Cretzianu7; restul – buni pentru sinecure de factori – pentru transmiterea 
de note primite de la resort, prin diferitele capitale, unde erau acreditafli 
pe la legaflii, ca miniøtri ori ca funcflionari de diferite grade.

Se întâmplase cæ Herriot ne trimisese o lungæ telegramæ. Aceasta 
fusese primitæ prin legaflia francezæ (Puaux8), fiind cifratæ cu cifru special. 
Redactasem ræspunsul øi fusese expediat færæ amânare. Resortul Externelor 
îmi ræpea mai mult timp decât celelalte douæ resorturi, împreunæ cu 
prezidenflia. Mai erau øi audienflele, Camera etc. Sosind pe la ora 4¼ la 
Externe, Gafencu îmi comunicæ cum Titulescu îl fæcuse pe el øi pe Herriot 
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în fel øi chip, de asemenea, privitor la redactarea ræspunsului nostru etc., 
astfel cæ dânsul nu mai suportæ øi mæ roagæ sæ°i primesc demisia. A primit 
urmætorul ræspuns:

– D°ta iaræøi ai un acces de grandomanie. Nu, dle Gafencu. D°ta 
vei demisiona împreunæ cu mine. Nu e încæ momentul. Însæ prea fli°ai 
pierdut nervii. Titulescu e la Gastein, iar d°ta îi comunici textul lui Herriot 
øi ræspunsul nostru. Adeværat cæ nu mai existæ „diplomaflie secretæ“, însæ 
Herriot foloseøte cifru special, noi îi ræspundem tot prin legaflia, francezæ 
cu cifrul lor. Iar Titulescu ne expune ca sæ afle ungurii øi austriecii øi 
nemflii conflinutul schimbului de telegrame. Cæci, evident, când Titulescu 
cere – din Gastein – Ministerul nostru de Externe, ungurii cheamæ mai 
întâi la telefon stenograful lor român; de asemenea austriecii, øi numai 
dupæ ce stenografii s°au prezentat, apoi ne dau legætura. Astfel se cunosc 
øi înjuræturile lui Titulescu, la Budapesta, Viena øi Berlin. Ar fi mai simplu 
sæ trimitem textele celor trei legaflii, aici, în Bucureøti. Prin urmare, nu te 
læsa impresionat de istericalele lui Titulescu. Te rog spune°i cæ am dispus 
sæ nu mai comunici nimic la telefon, cæci altcum te voi demite eu, 
nemaiaøteptând sæ°fli oferi demisia. Astfel mæ va înjura direct pe mine øi 
vom crufla o mulflime de parale, cheltuite pânæ acum pe taxe de telefon 
„cu Europa“, de câte o jumætate oræ øi o oræ zilnic.

Maniu øi Mihalache erau flinufli la curent, în fiecare zi – de mine øi 
de Gafencu – asupra tuturor chestiunilor de importanflæ, de la Externe øi 
îndeosebi asupra demersurilor în chestia „pactului de neagresiune“; de 
asemenea Regele. Dispoziflia øi sabotarea lui Titulescu a fost manifestatæ 
øi în momentul când a decurs conversaflia descrisæ de mine øi Gafencu. 
Abia ne ræfuisem, cæ sunæ telefonul, iar Gafencu emoflionat luæ receptorul 
øi°mi fæcu semn cæ este Gasteinul care cheamæ. În proximul moment 
schimbæ salutæri cu Titulescu øi îi spuse – precum îi øoptisem eu – cæ îmi 
predæ receptorul, eu fiind de faflæ. Nu am mai vorbit despre „pactul de 
neagresiune“. Øtiam pærerea øi duømænia lui Titulescu. El nu admitea, 
odatæ cu capul, sæ stæm de vorbæ cu URSS øi îl critica pe Cædere (de fapt, 
pe mine), pentru întâlnirea lui cu Litvinov. De aceea, întrebându°l de 
sænætate, i°am atras atenflia cæ, peste câteva zile, se deschide la Geneva 
sesiunea Ligii Nafliunilor. Prin urmare, îl întrebam – dacæ ar fi ceva de 
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importanflæ – sæ comunice sosirea øi adresa lui din Geneva. Dânsul îmi 
ræspunse cæ din cutare øi cutare motiv, în fine, nu va putea fi de faflæ la 
Geneva. Stæruinflele mele repetate au ræmas zadarnice. De aceea am fost 
silit sæ°i trimit pe Mihai Popovici9 øi pe Lugoøianu la Geneva, spre a nu 
ræmânea færæ reprezentant.

Pentru a curma orice intrigæ din partea lui Titulescu øi spre a nu 
putea fi acuzat cæ sunt boløevizant, am cerut Regelui o audienflæ specialæ. 
În ziua urmætoare, dupæ masæ, am fost primit la Sinaia, împreunæ cu 
Gafencu øi Cædere. Am luat cu noi întregul dosar referitor la „pactul de 
neagresiune“ cu URSS. Regele era la curent, cæci dorea apropierea de 
Rusia øi crearea unei atmosfere amicale între noi øi flara vecinæ øi fusese 
informat permanent. Totuøi, dupæ ce fæcusem o expunere în rezumat, îl 
rugai pe Majestatea Sa sæ permitæ ca situaflia sæ fie ilustratæ, din etapæ în 
etapæ, prin Gafencu, întregind°o cu textele de la dosar. În fine, Cædere a 
redat conversaflia lui cu Litvinov. Am subliniat rezistenfla lui Titulescu 
contra tratativelor cu URSS, combaterea øi sabotarea de cætre el a trata
tivelor în curs, privind „pactul de neagresiune“. La sfârøit, am cerut ca 
Regele sæ hotærascæ, eu nemaiputând lua altcum ræspunderea.

Regele øtiind cæ ministrul nostru la Paris, Cesianu, sosise de o zi, 
douæ în vacanflæ la Sinaia, suspendæ discuflia pânæ ce va fi chemat øi el. 
Trimise dupæ Cesianu øi, sosind acesta, Regele rezumæ cele discutate pânæ 
atunci øi hotærî urmætorul demers:

Cædere va pleca la Aix°les°Bains10, unde se va întâlni cu Litvinov, 
ca sæ nu fie observatæ întâlnirea, dacæ aceasta ar avea loc la Geneva. Pe 
drum spre Aix°les°Bains, Cædere se va abate pe la Gastein11 øi°l va informa 
pe Titulescu asupra celor hotærâte. Cesianu va pleca pe cât se poate de 
curând – în douæ°trei zile – la Paris spre a°l informa pe Herriot. De altfel, 
Regele aprobæ tot ce s°a fæcut øi speræ cæ vom izbuti sæ încheiem „pactul 
de neagresiune“ cu Sovietele.

Særmanul Cædere, ce mulflumit a plecat, nebænuind ceea ce îl 
aøtepta. Plecând færæ amânare, el a încercat sæ execute hotærârea luatæ sub 
prezidiul Regelui, ca sæ se continue tratativele cu Litvinov øi sæ fie duse la 
bun sfârøit. Trebuia sæ soseascæ la Aix°les°Bains pe ziua convenitæ cu 
Litvinov. Prealabil însæ – în urma instrucfliunilor primite tot din gura 
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Regelui – trebuia sæ se abatæ pe la Gastein, pentru a°l pune la curent pe 
Titulescu cu cele decise. Sosind la Viena, Cædere aflæ cæ Titulescu venise 
acolo12 din Gastein øi se prezentæ la hotelul unde acesta descinsese (Grand 
sau Bristol). Titulescu era la masæ în societatea suitei sale (Neniøor13, 
Buzdugan14, Caius Brediceanu, ministrul României la Viena etc.).

La intrarea lui Cædere, salutul sæu abia a fost primit øi nici nu a fost 
poftit sæ se aøeze. De aceea, simflind atmosfera ostilæ, s°a mærginit a°l ruga 
pe Titulescu sæ°i fixeze ora când l°ar putea primi, având sæ°i comunice 
ceva din partea Majestæflii Sale. La aceasta, Titulescu l°a bruftuluit, 
declarându°i cæ nu°l intereseazæ (C. Brediceanu mi°a confirmat acele 
scene la care asistase).

Cædere mi°a telefonat apoi cæ Titulescu nu admite întâlnirea cu 
Litvinov, este împotriva continuærii tratativelor, cæ i°a fæcut scene grozave, 
pline de cuvinte insultætoare etc. I°am referit Regelui øi l°am pregætit cæ 
se apropie timpul când mæ voi vedea silit sæ°mi dau demisia. (Cele de 
mai sus au premers – în 1932 – în relafliile cu Titulescu, Mihalache øi 
Maniu, pânæ în preziua plecærii lui Mihalache cu Titulescu la Geneva, 
Londra øi Riviera, pe când Maniu plecase la Beausoleil15 – chestiunea 
Škoda°Seletzki16).

Dupæ discuflia pe care o voi descrie – avutæ la Ministerul de Externe 
øi în preseara plecærii lui Mihalache, îi referii Regelui cæ mi se pun toate 
piedicile ca sæ nu pot izbuti sæ încheiem „pactul de neagresiune“ cu URSS, 
cæci øi Maniu øi Mihalache s°au dat de partea lui Titulescu. Majestatea Sa 
trebuie sæ fie pregætit cæ nu voi putea evita demisia. Regele mi°a spus cæ 
va interveni pe lângæ Titulescu, printr°o persoanæ, øi sæ mai aøtept. L°a 
trimis apoi pe Tabacovici17 la Titulescu, intim al amândorura. Zadarnic. 
Dar am aøteptat liniøtit.

I°am spus însæ Regelui cæ Titulescu nu va ceda øi cæ în acest caz îmi 
voi trage consecinflele. Majestatea Sa va trebui sæ°l cheme ori pe Titulescu, 
ori pe Maniu, sæ formeze guvernul. L°am întrebat dacæ am reuøit sæ°l 
conving cæ va fi necesaræ chemarea lui Maniu. Dupæ ce s°a uitat un timp 
cu capul plecat spre masæ øi cu buza inferioaræ bulbucatæ, dupæ cum avea 
obiceiul, mi°a ræspuns:
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– Dacæ ar cere interesele flærii, da. Însæ dl. Maniu are obiceiul sæ°mi 
flinæ prelegeri. Nu cu plæcere, dar dacæ interesul flærii o va cere…

L°am asigurat cæ va putea lucra foarte bine cu Maniu (precum a øi 
fost cazul, pânæ la incidentul absurd18 cu Gavrilæ Marinescu).

Împresurat de nemfli, francezi øi englezi, având pe ruøi în spate, pe 
unguri, bulgari øi sârbi în flanc, næzuinfla lui Carol al II°lea a fost susflinerea 
neutralitæflii fiærii. Greøeli în politica internæ i se pot imputa. În privinfla 
politicii externe însæ, a încercat totul – ce situaflia neîncetat labilæ i°a fæcut 
cu putinflæ.

Prin 1932 – ajutat de stræduinflele mele – a aprobat sæ se realizeze 
„pactul de neagresiune“. Fireøte, criticile – cæ asemenea pacte nu oferæ 
nicio garanflie contra unei eventuale agresiuni – erau armele perfizilor, pe 
seama naivilor øi proøtilor. Parcæ Regele ori eu øi colaboratorii mei ne°am 
fi fæcut un singur moment iluzia cæ, prin încheierea „pactului de neagre
siune“, am fi asigurat fiærii o relaflie de eternæ pace cu uriaøul din Ræsærit? 
Însæ acel pact ne deschidea largi posibilitæfli de apropiere amicalæ øi 
îndulcea situaflia de tensiune între URSS øi România. Odatæ întemeiatæ 
apropierea, se crea ambianfla spre a ajunge treptat, treptat la o cunoaøtere 
reciprocæ øi – prin colaborare – la o obligatorie încredere. Tratând „pactul 
de neagresiune“, mæ preocupau din nou toate acele idei ale cæror realizæri 
nu mi s°au pærut deloc iluzii deøarte în 1919, când – sprijinit de Lloyd 
George – am avut schimbul de telegrame cu Cicerin19 øi l°am trimis pe 
Ciotori spre a lua contact cu ruøii.

Ce perspective economice largi ni se deschideau! Considerând 
chiar øi numai tranzitul prin România, spre øi din URSS, acesta ar fi 
însemnat o înviorare însemnatæ a renaøterii noastre economice. Contactul 
tot mai intim cu evoluflia URSS ar fi asigurat paralizarea naøterii de curente 
extremiste – crearea de instituflii cu adeværat democratice øi aplicarea 
cinstitæ a acestora, prin înlæturarea politicianismului veros øi a celei mai 
spurcate minciuni, a afiøærii democrafliei de fraze, spre acoperirea celor 
mai neruøinate practici øi abuzuri ale tiraniei de partid. Iar corolarul acelei 
colaboræri ar fi înflorit cu timpul spontan, prin închegarea unei alianfle 
cinstite între noi, Mica Antantæ, Bulgaria øi URSS. Prin aceasta viitorul 
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flærii ar fi fost definitiv asigurat, contra tuturor grandomaniilor maghiare, 
oricât le°ar fi sprijinit germanismul.

Nu am gæsit înflelegere în flaræ øi spre a nu fi ostracizat ca „boløevic“, 
a trebuit sæ mæ refugiez prin acfliunea hotærâtoare – determinând în øedinfla 
de la Braøov a conducerii ardelene – fuziunea cu flæræniøtii, trecând în 
braflele „naflional°flærænismului“.

Combætând comunismul am stæruit pentru pactul de neagresiune. 
Nimeni dintre colaboratorii mei – în afaræ poate de Gafencu – nu au avut 
pricepere pentru tactica mea în aøa mæsuræ ca Regele Carol al II°lea. 
Titulescu, dupæ ce câøtigase de partea sa pe Maniu øi Mihalache, a provocat 
demisia mea în noiembrie 1932.20

Cronologic, va trebui sæ premit21 cele ce voi descrie evenimentelor 
relatate în prealabil, în legæturæ cu „pactul de neagresiune“ cu URSS. (Va 
trebui sæ le intercalez la timpul lor.)

Maniu mæ invitæ, prin septembrie [l932], sæ°i fac o expunere asupra 
tratativelor cu Rusia. Gafencu a adus cu sine – la Maniu acasæ, str. Clo
potarii Vechi – întregul dosar øi au asistat, chemafli de mine, Mihalache, 
Øtefan C. Pop22, Costæchescu23, Mironescu øi Mirto24. S°au referit demer
surile tratativelor, act de act, în ordine cronologicæ. Pe la 7½ am trecut 
apoi cu toflii la Ministerul de Externe, unde discufliile au durat pânæ la 
1–1½ noaptea.

La început, Maniu mai fæcea câte o observaflie. Pe la 10 s°a întins 
pe un divan. Era obosit, cæci petrecuse la un dancing pânæ dimineafla, 
privind dansurile. Fusesem øi eu cu el, însæ am plecat pe la ora 1. Mihalache 
avea un carnet grosufl, în care nota sprinten tot ce spunea unul ori altul. 
Dânsul a fæcut fel de fel de obiecflii. Læmuririle pe care le cereau ceilalfli øi 
pe care trebuia sæ le dæm – Gafencu øi eu – au ræpit timpul, încât ne°am 
pomenit cæ se fæcuse miezul nopflii. Mihalache pleca în ziua urmætoare cu 
Titulescu la Geneva, Londra øi Riviera.

Pe la miezul nopflii Maniu se sculæ. Îøi aranjæ frizura cu piaptænul, 
apoi, luând o foaie de bloc, scrise o formulare øi zise:

– Dacæ ruøii primesc aceastæ redactare, atunci continuæm tratativele, 
dacæ nu primesc, renunflæm sæ mai stæm de vorbæ.
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Noi ne chinuisem cu trei nuanfle de redactæri, ajutafli de francezi øi 
de polonezi. Ne sileam ca implicit sæ fie recunoscutæ unirea Basarabiei, 
adicæ „România Unitæ în limitele ei etnice“, ori în expresia „nafliunea 
românæ desævârøindu°øi unirea sa etnicæ“ etc. etc.; fireøte cæ nu mai flin 
minte detaliile, dar Gr. Gafencu le are. Ruøii veneau cu contrapropuneri 
redactate sobru…

Propunerea lui Maniu însemna, pur øi simplu, ruperea tratativelor. 
Eu am încercat sæ salvez situaflia, spunând cæ niciun flæran, când vinde un 
porc, nu dæ un ræspuns atât de categoric încât sæ alunge pe cumpærætori. 
A intervenit øi Gafencu, apoi øi ceilalfli. Cu toate cæ Maniu declarase cate
goric „aceastæ“ redactare, ori „rupere“, totuøi în timp de ½ oræ a mai 
modificat de câteva ori textul sæu iniflial.

Între timp s°a întâmplat o micæ ciocnire între Mirto øi Mihalache. 
Mirto pledând pentru continuarea tratativelor, Mihalache l°a întrerupt, 
observând cæ Titulescu e împotrivæ. La aceasta, Mirto a replicat:

– Eu judec cu capul meu…
Iar Mihalache:
– Nu dau capul lui Titulescu pe zece capete ca al tæu.
Dar Mirto prompt:
– Fiecare judecæ capetele altora cu capul sæu, eu mæ încred în 

judecata capului meu…
În fine, tot Mirto a pus astfel chestiunea, cæ fiind noi un partid 

democratic, respectæm întotdeauna hotærârile majoritæflii. Suntem cu toflii 
unanim de pærerea cæ trebuie continuate tratativele. Numai Maniu øi 
Mihalache sunt în contra. Ei vor trebui sæ accepte opinia majoritæflii.

Suportasem intrigile puse la cale de Maniu øi de Madgearu prin 
Gh. Criøan25, Cornel Bianu, sovatiøti26 øi alflii, contra guvernærii mele; am 
trecut liniøtit peste tactica impusæ de Maniu, ca toate anteproiectele de 
legi – pânæ øi pentru stârpirea viilor de producætori direcfli – sæ fie 
prezentate cenzurii sale, înainte de a le discuta în Consiliul de Miniøtri, 
fiind el prezidentul partidului.

Dupæ ce îi flinusem la curent pe Maniu øi Mihalache în prealabil øi 
nu au obiectat tot timpul nimic, contra næzuinflelor mele, am perseverat 
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toatæ noaptea, cu argumente, pentru „pactul de neagresiune“. Când Mirto 
îøi fæcuse propunerea, am ræspuns:

– Nu, dle Mirto. Ar fi destul ca singur Maniu, ori singur Mihalache 
sæ fie împotrivæ øi ar trebui sæ renunfl. Cum însæ amândoi vor sæ împiedice 
încheierea acestui „pact de neagresiune“ – solidari cu Titulescu – ar 
însemna sæ nu°mi dau seama de situaflie, dacæ aø continua tratativele!

Apoi, adresându°mæ cætre Maniu øi Mihalache, am spus:
– De când mi°afli promis tot concursul, silindu°mæ sæ primesc 

guvernul, m°afli ghiocelit27 din spate, m°afli chinuit, m°afli scuipat pe din 
dos. V°am flinut în spate guvernul øi partidul. Acuma însæ m°am sæturat. 
Închid discuflia øi, fiind silit sæ mai stau la minister, ca sæ aøtept sæ se 
termine descifrarea unor telegrame, væ zic: noapte bunæ. Totodatæ væ aduc 
la cunoøtinflæ cæ mâine îmi voi da demisia. Pregætifli°væ sæ preluafli guvernul. 
Noapte bunæ!

În dimineafla urmætoare trebuia sæ plec la ora 8 spre Sinaia, ca sæ 
sosesc la timp spre a asista la prezentarea noului ministru cehoslovac, J. 
Seba. Drumurile nu erau încæ asfaltate. La ora 8 færæ 10’, când sæ mæ urc 
în maøinæ, îmi telefoneazæ Mihai Popovici cæ merge la prezidenflie, spre 
a°mi comunica un mesaj urgent øi important din partea lui Maniu. Sosind 
la prezidenflie, am aøteptat cu ceasul în mânæ pânæ la 8 øi 10’. Atunci am 
coborât øi, când sæ urc în maøinæ, soseøte Mihai:

– Ce e, Alexandre, doar nu vei face nebunia sæ°fli dai demisia?…
– Ba voi continua sæ fiu nebunul vostru!…
– Iuliu îfli trimite vorbæ cæ vrea sæ se întâlneascæ cu tine øi sæ te 

convingæ…
– Convingæ°l acuma pe Regele Carol… Adio, nu mai am timp de 

pertractat.
Dupæ ceremonialul cu Seba, a urmat masa oficialæ øi apoi audienfla 

mea de lucru. I°am arætat Regelui situaflia. Majestatea Sa a stæruit sæ mai 
aøtept, cæci va încerca sæ aranjeze lucrurile cu Titulescu, trimiflând la 
dânsul un om de încredere (l°a trimis zadarnic pe Tabacovici).

Dar sæ revin la Cædere. Dupæ incidentul cu Titulescu de la Viena, 
s°a dus la Aix°les°Bains ca sæ se flinæ de cuvântul ce°l avea cu Litvinov. 
Titulescu plecase din Viena la Paris. Fireøte cæ nu s°a ogoit28. Era permanent 



401

în legæturæ telefonicæ cu amicul sæu Stelian Popescu, încât „Universul“ 
devenise un fel de monitor special al lui Titulescu. Fireøte cæ îl prezenta 
ca pe marele om, pe când politica oficialæ a guvernului era blamatæ cu 
dibæcie, printre rânduri.

Iorga trecuse biroul de propagandæ la Externe. Eu l°am readus la 
Prezidenflie. Într°o zi îmi telefonæ Mihalache, de la Londra, cæ Titulescu 
e foarte supærat øi pretinde ca „propaganda“ sæ fie mutatæ din nou la 
Externe. Dacæ nu, atunci Mihalache e hotærât sæ°øi tragæ consecinflele. 
I°am ræspuns cæ nu pot sæ împlinesc dorinfla lui Titulescu. Sæ vinæ acasæ, 
sæ primeascæ portofoliul Externelor, apoi facæ ce va voi cu propaganda. 
Nu puteam sæ dau pe mâna lui Titulescu øi posibilitatea de a contracara 
în presa stræinæ [propriile] lui intrigi. Mihalache mæ mai ameninflæ la 
sfârøit cæ, dacæ nu cedez, va fi øi el silit sæ se solidarizeze cu Titulescu. I°am 
ræspuns cæ aø regreta, însæ nu pot ceda.

Din „Universul“ mæ informam zilnic asupra temperaturii intrigilor 
isterice care îl preocupau pe Titulescu. Pe atunci el a publicat faimosul 
sæu interviu, prin Agenflia Reuter. Acest interviu a fost øi ræmâne un 
document clasic al timpului. Prin el, ministrul Titulescu – în funcflie la 
Londra øi la Geneva – face obiect de criticæ politica externæ a guvernului 
sæu. Fireøte, prin oficiul de propagandæ, am dat ræspunsul cuvenit, destul 
de læmurit.

Între timp s°a anunflat, pe ziua urmætoare, sosirea în flaræ a lui 
Titulescu. Era o zi de duminicæ; totuøi apæru o ediflie specialæ a „Uni
versului“. Se anunfla audienfla lui Titulescu la Herriot, cum a ieøit bine 
dispus øi le°a comunicat gazetarilor cæ nu e nicio neînflelegere între el øi 
guvernul român, cæ s°a înfleles perfect cu d. Herriot etc. etc. Rezulta cæ 
înflelegându°se Titulescu cu Herriot, guvernul din Bucureøti (adicæ eu) nu 
va mai avea ce zice øi se va da dupæ pær.

Noaptea, mai mult am bâiguit decât am dormit. Cu clarviziunea 
proprie stærii dintre „vis øi viaflæ“, îl vedeam pe Titulescu ieøind de la Quai 
d’Orsay øi parcæ°l auzeam cum perverteøte situaflia în fafla oamenilor 
presei. Simfleam cæ mæ aøteaptæ o minæ, pe care – amicul meu øi al cauzei 
române – o va face sæ explodeze. O simfleam clar, færæ a putea preciza 
detalii. Dimineafla mæ trezii cu hotærârea definitivæ. Pânæ mi°am fæcut 
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toaleta, veni Gafencu, apoi Øt.C. Pop. Amândoi supærafli, revoltafli, voiau 
sæ°mi aibe pærerea. Erau sub impresia øtirilor din ediflia specialæ a 
„Universului“. I°am ascultat cât i°am ascultat, apoi:

– Dle Gafencu, ai o dactilografæ bunæ?
– Cum sæ nu…
– Te rog nu te boci. Du°te la Externe øi pregæteøte°o pe dactilografæ. 

Vin øi eu, îndatæ ce termin cu cei care mæ aøteaptæ în salonaø. (Eram în 
„catacombele celeste“ de la etajul I din casa generosului unchi dr. 
Dumitrache Popovici øi a nobilei sale soflii, Victorine N. Eftimiu.)

– Voifli sæ dictafli?…
La care, Øt.C. Pop:
– Doaræ nu vrei sæ demisionezi.
Dar eu:
– Ce°fli næzæreøte, Øtefane?
Gafencu a mirosit cæ i se apropie dezrobirea. A plecat vesel, ca din 

puøcæ. Am mers apoi øi eu la Ministerul de Externe. În biroul ministru
lui, am închis uøa spre salæ. L°am poftit pe Gafencu sæ se aøeze la masæ øi 
dezbræcat de veston – fiind foarte cald – i°am dictat demisia, plim
bându°mæ.

Nu cred ca acel parafulger al istericalelor lui Titulescu sæ fi scris 
ceva mai cu plæcere în viafla lui. Scria cu fafla radioasæ øi numai deodatæ a 
izbucnit într°un hohot plin de satisfacflie, când i°am dictat:

„…în politica noastræ externæ nu s°a putut înfæptui nimic mai 
important decât ideea – acceptatæ de toate personalitæflile competente – a 
dlui ministru Pella, cu privire la crearea unui cod penal internaflional. În 
rest, am stat la remorca dlui Beneš.“ Cam acesta era textul, iar Gafencu 
exclamæ:

– Ce se va enerva Titulescu!…
– Nu va afla decât dacæ°i va comunica Regele. (Fireøte cæ a aflat øi 

Titulescu øi Pella e tutti quanti29, deøi nu de la mine.)
Pe când dictam, va fi fost cam pe la 10½–11, deodatæ intræ V.V. 

Tilea prin uøa dinspre sala descifrærilor. Foarte indiferent, în aparenflæ:
– Am trecut pe aici… Dictafli? Nu væ deranjez?
– Deloc, dar te invidiem cæ nu ai nimic de lucru la Prezidenflie.
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– E o telegramæ? (arætând spre manuscrisul de dinaintea lui 
Gafencu).

– Da, când vom termina fli°o vom pune la dispoziflie.
A plecat, iar eu am continuat sæ dictez. Peste 20 de minute, pe 

aceeaøi uøæ ca Tilea, intræ E. Mirto:
– Trecând pe aici, am intrat sæ væ zic bunæ ziua. Muncifli, muncifli?
– Da, muncim. Aici nu mai înceteazæ sosirea øi expedierea de 

telegrame, note etc. Ce bine e la resortul d°tale. Trenurile merg de la sine. 
Dle Mirto, voi mai veni sæ te iau cam pe la 5, ca sæ mergem împreunæ la 
Sinaia.

Pe la 12½ ne pomeniræm cu Costicæ Anghelescu30:
– Trecând pe aici… etc.
– Pofteøte, dle Anghelescu, ce bine cæ la ora asta guvernatorul 

Bæncii Naflionale ne surprinde. Pot sæ°fli ofer o fligaræ. Nu… D°ta nu 
fumezi decât dupæ°masæ. Înainte de a pleca la Sinaia vin sæ°fli cer unele 
sfaturi.

Pe la aceeaøi oræ, suna telefonul cu disperare. Sinaia, dl secretar al 
Majestæflii Sale, spuse telefonista.

– Alo?
– Alo, alo. Dle prezident, nu afli plecat?
– Unde sæ plec?
– La Sinaia! Dl Titulescu soseøte la 4.
– Øtiu.
– Mai avefli 10 minute pânæ la ora 1, când pleacæ ultimul tren 

încoace. Dacæ nu væ græbifli, pierdefli trenul.
– Voi veni cu automobilul. Seara voi fi la Sinaia.
– Dar la 4 soseøte dl Titulescu. Nu°l vefli putea primi la garæ dacæ 

plecafli cu maøina.
– O sæ fifli destui curteni pe peron øi færæ mine. Mai am de terminat 

unele chestii urgente. La revedere. (Am aøezat receptorul.)
„Puiu“ (Dumitrescu), væzând cæ nervozitatea lui øi stæruinflele ræ

mân zadarnice, nu a continuat. Cu toate întreruperile, pe la 2½ am ter
minat dictarea, iar la ora 3 am luat masa. Pe la 5 Tilea mi°a adus trei 
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exemplare ale dactilogramei. Exemplarul original îl aøezase într°un dosar 
special. Când a intrat, l°am întrebat:

– E bine?
– E bine.
Apoi am plecat la C. Anghelescu. I°am citit textul.
– E bine?
– E bine.
M°am dus la Mirto øi am plecat împreunæ. Pe drum a citit øi el 

demisia øi a fost de acord. Când am sosit la Sinaia era cam ora 9 øi am 
descins în vagonul ministerial, care mæ aøtepta în garæ. Nu au trecut 10 
minute øi veni Madgearu, apoi øi Mihalache. Sosiseræ øi ei din stræinæ
tate cu Titulescu. S°a încins o conversaflie banalæ. Numai Mirto mai 
aplica mici înflepæturi deghizate. Ceilalfli doi nu se avântau, evitând sæ 
manifeste opinii, ci balansau în echivoc neutral. Nu øtiau de care parte vor 
cædea sorflii.

Dupæ circa o jumætate de oræ, tunæ în casæ „Puiu“.
– Dle prezident, Majestatea Sa væ aøteaptæ cu masa, pânæ la 9. Væ 

rog sæ poftifli numaidecât. Majestatea Sa øi dl Titulescu væ aøteaptæ.
L°am poftit în compartimentul vecin.
– Nu pot veni în acest costum vechi de stradæ. Vezi øi d°ta, este 

o hainæ întoarsæ. E øi târziu. Te rog sæ°i predai Majestæflii Sale acest 
dosar…

– Vai de mine… Ce e? Doar nu e demisia… Atunci nu o dau…
– Eu te rog, în calitatea mea de prim°ministru, ca pe secretarul 

particular al Majestæflii Sale, sæ°i predai acest dosar. Dacæ refuzi, am sæ°l 
trimit cu øeful meu de cabinet ca sæ°l predea adjutantului de serviciu ori, 
în absenfla acestuia, portarului.

Atunci a luat dosarul, întrebând:
– Pot sæ væd ce este?
– Eu nu îfli cunosc atribufliile, încât dupæ ce vei ieøi de aici, vei face 

ceea ce vei crede de bine.
A plecat. Dupæ jumætate de oræ s°a reîntors.
– Majestatea Sa væ roagæ sæ venifli îndatæ, færæ a schimba toaleta.
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– Vin, cu condiflia cæ Majestatea Sa mæ va primi singur. (Con
vingându°se cæ discufliile sunt zadarnice, mi°a promis cæ Majestatea Sa mæ 
va primi singur.)

Sosind la palatul Peleø, am urcat povestind, pânæ în sala de recepflii 
(cu acoperiøul de sticlæ). Traversând sala, urcaræm câteva trepte în stânga, 
spre etajul II. Deodatæ mæ oprii:

– Dle Dumitrescu – zisei – pe aici e drumul la apartamentele 
Majestæflii Sale. Noi am avut o înflelegere, cæ Majestatea Sa mæ va primi 
singur.

La aceasta, el a început sæ stæruiascæ, sæ mæ ia cu buna, cæ eu sunt 
om generos, cæ în afaræ de Titulescu nu e nimeni la Majestatea Sa. I°am 
arætat punctul meu de vedere:

– Nu vreau sæ am discuflii cu Titulescu în fafla Regelui. Prea aø fi în 
dezavantaj. Cæci eu nu mæ sfiesc a°i spune sincer pærerea Majestæflii Sale, 
precum cred cæ aceasta îmi este principala datorie, faflæ de interesele flærii 
øi ale Regelui. Tonul meu însæ nu°mi permite sæ fie decât cuviincios øi 
atitudinea demnæ, cum cred cæ sunt dator sæ o am, atât faflæ de Regele 
flærii, cât øi faflæ de funcflia ce o am în stat. Titulescu îøi dæ drumul, flipæ, se 
agitæ, sare, bâflâie, dæ drumul unei avalanøe de cuvinte, încât m°aø vedea 
condamnat sæ fiu dezarmat øi sæ tac.

Pentru Titulescu ar fi fost tot aøa de uøoaræ situaflia, pe cât de 
imposibilæ pentru mine. Cæci el a obiønuit pe toatæ lumea øi pe Majestatea 
Sa cu istericalele sale, cât øi cu poza de actor, care copleøeøte tactica cu 
scene bine jucate, înecând orice posibilitate de discuflie obiectivæ, în 
contradictoriu. Prin urmare, îl rog sæ°l informeze pe Majestatea Sa cæ°i 
stau la ordine. Dacæ nu o face ori dacæ nu e dispus sæ mæ primeascæ singur, 
plec la garæ, mæ culc øi apoi poate veni sæ mæ cheme cæ nu mæ mai scol.

În fine, Dumitrescu a priceput. M°a anunflat øi Majestatea Sa a 
coborât. M°a primit într°un birou din etajul I. Conversaflia a fost scurtæ:

– Væ mulflumesc cæ m°afli primit. Afli citit?
– Da, însæ, dle Vaida, s°ar putea gæsi o formulæ de tranzacflie…
– Majestate, cunoaøtefli toate etapele acestei crize. Vefli judeca. Am 

stat ferm pe poziflie cât timp am avut de a face cu Titulescu singur. Dupæ 
ce însæ s°au întoværæøit cu el Maniu øi Mihalache, trebuie sæ°mi trag 
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consecinflele. De altcum, intræ dihonia în partid, în majoritatea membrilor. 
Zadarnic am stæruit øi afli stæruit øi Majestatea Voastræ ca Titulescu sæ 
primeascæ portofoliul de Externe. Demisionând eu, Maniu va trebui 
sæ formeze guvernul, iar Titulescu va fi fixat la ieslea Externelor. Vor 
trebui sæ dovedeascæ ce øtiu øi ce pot, nu prin intrigi øi critici, ci purtând 
ræspunderea.

– Dar suntem în preajma sosirii fiului meu (din Florenfla) øi a zilei 
Regelui. Cum sæ se aranjeze o crizæ de cabinet?

– Majestate, eu îmi voi îndeplini toate datoriile protocolare, parcæ 
nu aø fi demisionar. Voi fi la garæ spre întâmpinarea Alteflei Sale Regale a 
Prinflului, voi adresa Majestæflii Voastre felicitærile în numele guvernului, 
voi rosti discursul radiodifuzat la masa festivæ, iar apoi luni – cerându°mi 
de pe acuma audienflæ – mæ voi prezenta la Majestatea Voastræ spre a°mi 
primi demisia.

Stæteam amândoi în picioare, în tot decursul audienflei. Regele 
atunci mi°a dat mâna, zicându°mi:

– Noapte bunæ!
Øi întorcându°se în uøæ:
– Mai gândeøte°te, dle Vaida; la nuit porte bon conseil31.
Mâine zi, de la garæ, dupæ primirea Prinflului, m°am dus la vila 

Tabacovici, unde locuia Titulescu. M°a întâmpinat ca de obicei, îmbræfli
øându°mæ cu efuziune øi særutându°mæ pe amândouæ feflele:

– Særutæ°mæ, pupæ°mæ!
L°am særutat øi eu.
– Mai særutæ°mæ!
Aøa, de câteva ori. Eu atunci:
– Bine, dle Titulescu, ce sæ ne tot pupæm bærbaflii între noi?
– Da, tu nu mæ iubeøti. fii°ai dat demisia, nu ai venit nici la garæ, 

nici la masæ, nu mæ iubeøti. De ce nu mæ iubeøti? etc. etc.
În fine, ne°am aøezat. Au urmat reproøuri pentru cæ îmi dædusem 

demisia, stæruinfla sæ nu perseverez, sæ o retractez. Repetarea cæ nu°l iubesc, 
pe când dânsul mæ iubeøte. În decursul expunerii când særea în picioare, 
se plimba flipând prin odaie, când se aøeza din nou, apoi se arunca pe pat, 
în fine, îøi juca toate ponturile repertoriului obiønuit.
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L°am ascultat liniøtit. Când øi°a suflat toatæ nervozitatea, am 
ajuns în sfârøit la cuvânt. I°am arætat cæ dupæ ce divergenfla de concepflie 
dintre noi a izbucnit în public – prin publicarea interviului dat de 
dânsul Agenfliei Reuter – iar demisia mea fiind deja ajunsæ la cunoøtinfla 
publicului din flaræ øi din stræinætate, revenirea asupra acestei demisii ar 
însemna sæ ne prezentæm, în fafla tuturor cancelariilor din lume, ca o flaræ 
de copii. Pe deasupra, declarafliile pe care le°a fæcut gazetarilor, ieøind de 
la Herriot øi publicate în „Universul“, prezintæ situaflia aøa cæ guvernul 
român (adicæ eu în cazul dat) ar fi acceptat punctul de vedere al lui 
Titulescu, ceea ce nu e cazul, cæci eu nu mi°am schimbat convingerea 
despre interesul flærii, în încheierea „pactului de neagresiune“ cu URSS. 
Litvinov, polonezii øi Herriot ar crede cæ sunt un om lipsit de seriozitate 
dacæ nu mi°aø susfline demisia.

Cu toate întreruperile øi væicærelile lui Titulescu, am reuøit sæ°mi 
expun ceea ce am redat mai sus, în rezumat. Titulescu tot nu s°a dat 
bætut. A scos din portofel o foaie de bloc, cam cât o cartæ poøtalæ:

– Iatæ – zise el – l°am pus pe Herriot sæ°mi dea în scris aceastæ 
declaraflie. E chiar propriul sæu manuscris. Am sæ fli°o citesc.

Øi mi°a citit (redau esenflialul): „Franfla recunoaøte dreptul României 
de a proceda dupæ cum crede cæ interesele sale o cer øi nu are nimic 
împotrivæ sæ se procedeze astfel…“.

– Vezi – continuæ Titulescu – relafliile noastre cu Franfla ræmân 
neatinse, încât nu ai niciun motiv sæ demisionezi.

Eu însæ simfleam cæ ceva nu este în ordine øi întinsei liniøtit mâna 
dupæ hârtia, pe care nu putea refuza sæ mi°o predea. „Sæ o citesc øi eu“ – 
zisei – øi citii textul lui Herriot cu viu grai. Spre surprinderea mea, dupæ 
ce acesta îøi stabilea pærerea fireascæ, referitor la România (textul citit de 
Titulescu), continua øi termina: „Franfla îøi rezervæ libertatea de a proceda 
astfel precum o cer interesele sale“. Færæ a remarca falsificarea ce o comisese 
Titulescu prin retæcerea pasajului final, zisei:

– Da, asta înseamnæ cæ Franfla va încheia pactul de neagresiune cu 
URSS øi, de asemenea, Polonia. Pe noi ne lasæ în grija sorflii, dupæ ce 
Herriot fusese destul de generos sæ ia – faflæ de URSS – atitudinea de a 
cere un junctim a iscæliturii Franflei øi a României. En fin seuls.32

Titulescu, jenat, nu a mai insistat.
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A urmat apoi guvernul Maniu, iar Titulescu a fost astfel silit sæ ia 
portofoliul Externelor øi toate ræspunderile pentru politica externæ. „Epu
raflia“, obiønuitæ de câte ori se schimbau øefii, a fost una dintre îndeletnicirile 
lui favorite: mutæri, avansæri, numiri de „titulescieni“. Savel Rædulescu 
era subsecretarul sæu de stat øi paravanul la Externe. Prin Paul°Boncour, 
amicul øi aliatul sæu øi prin Sarraut – care a încheiat „pactul de neagresiune“ 
cu URSS în numele Franflei – Titulescu a øtiut sæ punæ la cale ca cinstitul 
ministru Puaux sæ fie mutat din Bucureøti øi avansat ambasador al Franflei 
la Viena. Puaux îmi fusese un bun ajutor în timpul tratativelor cu Litvinov. 
La Bucureøti fu numit un om færæ vlagæ care – se spunea în cercurile de la 
Ministerul de Externe – nu expedia niciun raport la Paris færæ aprobarea 
lui Savel Rædulescu, iar acesta, raportând telefonic lui Titulescu în stræ
inætate, cerea în prealabil aprobarea textului.

Tærægænându°se astfel lucrurile, pe când Titulescu a intrat în 
contact personal cu Litvinov, Sovietele nu au mai avut interes sæ încheie 
„pact de neagresiune“ cu România. Îl încheiaseræ cu Franfla øi Polonia. 
Iar mai târziu, au încheiat alianfla de amiciflie cu Germania33, în urma 
cæreia nemflii au ciungærit34 Cehoslovacia øi Ardealul, nemaivorbind de 
Basarabia.

La Liga Nafliunilor, Titulescu se ferea sæ facæ cunoøtinflæ personalæ 
cu Litvinov. Neputând însæ evita întâlnirile – dupæ ce se cunoscuseræ, la 
sfatul lui Mihalache – a ajuns atât de „amorezat de el încât l°am fæcut 
atent – îmi povesti Mihalache – sæ nu exagereze“.

Nu mi°am putut explica motivele determinante ale atitudinii lui 
Titulescu de a torpila tratativele mele cu URSS pentru „pactul de neagre
siune“. Maniu øi Mihalache, informafli de mine øi, la început de acord, 
s°au dat de partea lui, ceea ce a provocat demisia mea. Pe Mihalache l°a 
putut orbi Titulescu, relativ uøor. Atitudinea lui Maniu nu mi°am putut°o 
explica decât prin veønica lui preocupare de a°i face greutæfli lui Carol al 
II°lea. Cæci trei firi de dictatori îøi revendicau conducerea flærii: Carol II, 
Maniu øi C. Zelea Codreanu. Fiecare îøi avea repertoriul de lozinci dema
gogice: „Regele reformelor democratice“; „reprezentantul constitu fliona
lismului englez (în România) øi al moralei creøtine øi al convingerii cæ o 
nafliune, fie chiar numai de 15–16 milioane, care nu vrea sæ°øi mæreascæ 
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teritoriul în infinit, e menitæ sæ disparæ“, øi „Statul Legionar“, nebulos, 
mistic, dictatoric, reprezentat de „Cæpitanul“.

Acestea erau componentele timpului, care trebuiau molcomite, 
spre a putea guverna. Frivolitatea puerilæ a mediului bucureøtean, de 
versatilitate proteicæ superficialæ, grandomania semidoctismului lipsit 
de seriozitate a celor mai mulfli oameni politici, publiciøti etc., pasiunea øi 
interesul egoist de a slæbi pe contrariul politic – prin calomnii øi intrigi 
ale politicianismului de partid – erau, sunt øi vor ræmâne componente 
minore ale aparatului de piedici, cu care am avut zilnic de a face, tofli câfli 
fæceam politicæ activæ.

Titulescu a fost incontestabil un om genial, în sensul unei inte
lectualitæfli sclipitoare øi a unui talent oratoric unic, al epocii sale. Câfli 
oratori de mare renume nu mi°a fost dat sæ aud! Titulescu a fost însæ – 
dupæ gustul øi judecata mea – superior tuturora. Ceea ce trebuie remarcat 
în beneficiul sæu este cæ nici figura, nici vocea nu°i veneau într°ajutor, 
spre a produce efect. Totuøi, fascina. Pe când era ministru de Finanfle, 
luase cuvântul la legea reformei financiare. Nici cæ se putea o temæ mai 
aridæ øi nepopularæ. Opoziflia P.N.R. øi P. fiærænesc, hotærâsem fireøte cæ 
niciun ministru nu va fi aplaudat, din contra. Øedeam în al patrulea scaun, 
la dreapta de la tribunæ, øi aveam rolul de a da semnalul de dezaprobare 
ori de aprobare în sprijinirea întrerupætorilor. Ar fi trebuit sæ°l agasæm øi 
pe Titulescu. Cu cât se încælzise în expunere, cu atât mai liniøtitæ asculta 
întreaga opoziflie. Izbutise sæ ne formeze în aøa mæsuræ, încât admiram pe 
artistul cuvântului. Aveam sentimentul net cæ ar fi o neomenie sæ nu°i 
recunoøti omului ceea ce merita. Cumulându°se acest sentiment øi admi
raflia pentru prestaflia în desfæøurare a marelui artist, m°am pomenit 
într°un moment cæ mâinile mele încep sæ aplaude, iar pilda mea fu imitatæ 
de întreaga incintæ – majoritate øi opoziflie – cu însufleflire. La câte ocazii 
nu a mai secerat dânsul astfel de succese record! Nu numai în flaræ, ci øi la 
Liga Nafliunilor – de exemplu când l°a dat gata pe Apponyi – discursul 
sæu ræmâne un exemplu de oratorie clasicæ.

În discuflii personale, dânsul jongla între pupæturi øi înjuræturi, 
între ton sentimental øi brutalitate, ræmânând în limitele admisibilului, 
suportabilului, încât nu cred sæ fi indispus pe cineva – nici chiar pe 
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irascibilul în exces, Iorga – în aøa mæsuræ încât sæ°i fi purtat râncoare35. 
Fireøte cæ Titulescu avea øi arta de a individualiza ton, cuvinte, patos, de 
la om la om. Cu toate câte au fost între noi, relaflia personalæ a ræmas 
amicalæ. Dupæ ce mæ cælærise el, acum îmi luam revanøa, cæci tachinarea 
ce se desfæøura spontan între noi era chiar o plæcere. fiin sæ mai descriu 
douæ întâmplæri în legæturæ cu Titulescu.

Era spre capætul guvernærii mele36 din 1933. Paul°Boncour fusese 
la Bucureøti. Aflasem cæ – dupæ ce se despærflise de domnul care fusese 
detaøat pe lângæ el – se retrase în apartamentul sæu de la hotelul Athénée 
Palace. Terminase cu recepfliile øi banchetele din ziua aceea. Totuøi, dupæ 
ce trecuse timpul util, ca sæ se creadæ neobservat, øi°a îmbræcat fracul øi a 
vizitat°o pe dna Lupescu. Faptul acesta, în aparenflæ neimportant, îøi avea 
pentru mine semnificaflia. Era un simptom cæ Titulescu cloceøte ceva. Pe 
timpul guvernærii lui Maniu, Mironescu fiind ministru de Finanfle, am 
fost silit sæ punem la dispoziflia (ei, da!) a døoarei Ventura37 10 milioane 
lei pentru a°øi realiza teatrul. Nu în rate, ci deodatæ, cæci altfel se supæræ 
Paul°Boncour øi ne face buclucuri la Liga Nafliunilor, în loc sæ ne ajute. 
E metresa lui, ne asiguræ Titulescu. Metresæ? El la Paris øi Geneva, ea la 
Bucureøti? El hodorog, ea climactericæ øi cu reputaflia de lesbianæ oca
zionalæ. (Titulescu nu a admis plata sumei în rate cæci – în urma unei 
crize de guvernare – „Sapho“38 s°ar fi putut sæ ræmânæ de pagubæ.)

Titulescu fæcea mare tæræboi prin presæ pentru „Pactul balcanic“. 
Mica Antantæ mai avea un rost contra ungurilor. „Pactul balcanic“ nu era 
øi nu putea fi o sperietoare contra Germaniei øi Rusiei øi s°a dovedit cæ a 
îndeplinit numai rolul de narcotic, pentru fluøturatica „opinie publicæ“ 
din Capitalæ øi din cluburile øi cafenelele din provincie. Lozincile cæ „marii 
noøtri aliafli“ (cu niciunul nu aveam nicio alianflæ!), Mica Antantæ øi pe 
deasupra „Pactul balcanic“ serveau numai iluzia „securitæflii“. Øi, de 
asemenea, „Convent°ul“39 Ligii Nafliunilor, „Pactul Kellogg“etc. Bucu
reøteanul se simflea tare, Titulescu „øtia ce face“. Iar Titulescu se „hodinea“. 
Spre a°øi încorona opera „Pactului balcanic“, a pus la cale întâlnirile regilor 
Carol al II°lea øi Boris al Bulgariei, pe Dunære. Bulgaria, înfeudatæ 
Germaniei, noi alergând dupæ Rusia øi francofili, cu accentuatæ admiraflie 
pentru Englitera.



411

Nu a fost prima øi, sper, nici ultima farsæ politicæ pe care am 
savurat°o asistând. Ori ai umor øi faci politicæ, ori te cælugæreøti. Publicul 
se însuflefleøte de farse, luându°le în serios øi læsându°fli rægaz sæ pofli face 
reforme necesare, administrative, financiare, asiguræri sociale, chiar øi câte 
ceva bine în politica externæ pentru flaræ.

Titulescu era pasionat regizor. Øi dusu°ne°am la Giurgiu, unde – 
debarcând Regele Boris, în sunetele imnului – trecu în revistæ compa nia 
de onoare. Apoi ne°am îmbarcat øi, cu aceeaøi ceremonie, am trecut la 
Rusciuc. Dupæ terminarea reprezentafliei protocolare, cu Regele nostru în 
frunte, ne°am urcat pe vaporul românesc, împreunæ cu înalflii oaspefli bul
gari. Øi luatu°o°am apoi în sus pe Dunære, în timp ce s°a servit masa regalæ.

Dupæ prânz, Titulescu, Savel Rædulescu, Muøanov40 øi cu mine, 
ne°am aøezat pe punte, pânæ ce regii au „petrecut“, în cabina regalæ. Dupæ 
aceea ne°am coborât tuspatru în cabina lui Titulescu. Muøanov era un om 
foarte simpatic øi în acelaøi timp îfli læsa impresia cæ este din generaflia – tot 
mai raræ – care a beneficiat de culturæ clasicæ øi literaræ. Dovedea cæ dis
pune de spirit øi de predilecflie pentru a uza de umor când situaflia, în 
urma discufliei, ajungea încurcatæ ori penibilæ.

Titulescu a deschis focul cu toate mitralierele vervei sale de vræjitor 
prin vorbe. Muøanov asculta liniøtit øi ræspundea concis øi færæ emoflie. 
Avantajele pe care Titulescu i le flutura pe dinaintea fanteziei, ca o fata 
morgana (în Banat se zice „apa morflilor“), importanfla solidarizærii în 
„Frontul Balcanic“, prin ataøarea øi a Bulgariei, nu°l emoflionau câtuøi de 
puflin, nici nu°l impresionau. Îøi formula foarte politicos refuzul, dar nu 
ceda o iotæ din non possum41. Savel tæcea øi tæceam øi eu. O singuræ datæ, 
când Muøanov fæcuse o pauzæ cam lungæ, mæ amestecai în discuflie cu 
câteva cuvinte, remarcând ce frumos ar fi ca øi flærile noastre sæ fie cuprinse 
de o atmosferæ atât de amicalæ, cum e cea care stæpâneøte între noi. Vorbæ 
de clacæ. Bulgarul – precum îi spusei ulterior lui Titulescu – pe când asculta 
declarafliile de amor, se gândea: „toate bune, dar eu trebuie sæ mæ reîntorc 
la Sofia øi Boris de asemenea. Iar acolo avem diferifli comitagii42, italieni, 
sovietici, macedoneni. Nu putem avea divergenfle de pæreri cu ei, nici Re
gele, nici eu. Apoi de, suntem øi noi bulgari øi ne gândim la Cadrilater.“
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Dupæ ce i°am debarcat pe bulgari, ne°am urcat la Giurgiu în trenul 
regal. În drum spre Bucureøti am avut mai întâi o conversaflie, în 
compartimentul meu, prin care m°am convins cæ succesiunea guvernului 
o aranjaseræ la Paris, Duca øi Titulescu, bancherii øi Boncour. Fireøte cæ a 
fost departe de mine sæ adresez întrebæri directe. Am discutat situaflia din 
Franfla øi de la noi.

Dar, oricât de dibaci era Titulescu, tot nu putea sæ riøte a doua 
oaræ cu mine, ceea ce încercase la timpul sæu – neizbutind însæ – cu 
declaraflia scrisæ de însuøi Herriot (prevederile mele au fost ulterior 
confirmate printr°un articol din „Revue des deux mondes“, de R. Pinaud 
cu ocazia asasinærii lui Duca).

Am trecut apoi în salonul vagonului, unde se aflau doi ofifleri din 
suita regalæ. Erau generalul Uicæ øi aghiotantul sæu. Acest general Uicæ 
poate sæ fi fost un distins soldat. Ca om politic a fost cel mai tâmpit dintre 
numeroøii demnitari cu care am avut contact în viaflæ. Voi înøira câteva 
experienfle în alt loc. De altcum øi episodul petrecut în vagonul salon, pe 
drum de la Giurgiu la Bucureøti, îl caracterizeazæ.

Titulescu nu era în dispoziflie prea bunæ dupæ eøecul discufliilor cu 
bulgarii. Când cælætorise din stræinætate la Sofia, spre a pregæti atmosfera 
mult trâmbiflatæ a „uniunii balcanice“, studenflii macedoneni din Bucureøti 
i°au fæcut cea mai penibilæ surprizæ. În preseara sosirii lui în capitala 
Bulgariei au înconjurat pe gardianul din fafla legafliei bulgare, împiedicându°l 
sæ poatæ telefona. Au spart câteva geamuri cu pietre, apoi, încolonându°se, 
au mers cântând la „Universul“, unde l°au aclamat pe „marele patriot“, 
Stelian Popescu. Fireøte, publicul guræ°cascæ de pe stræzile øi bulevardele 
bucureøtene – ca întotdeauna – s°a alæturat studenflilor, færæ sæ øtie ceea ce 
se întâmplase. Aclamat, directorul „Universului“ a primit ovafliunile 
studenflilor øi le°a mulflumit „frumos“, færæ a bænui antecedentele. „Uni
versul“ era toba mare a reclamei lui Titulescu à outrance43, Stelian Popescu 
fiind øi prieten intim personal cu Titulescu. Susflinea însæ øi „cauza 
macedonenilor“, mai mult din interesul reclamei patriotarde øi al tirajului, 
decât din convingere. „Universul“ dispunea de cele mai comercializate 
practici administrative øi redacflionale.
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Særmanul Titulescu, sosind la Sofia, ne putem închipui cât de 
încântat va fi fost, aflând cele petrecute în presearæ în Bucureøti. Mironescu 
era ministru de Interne. Revoltat, îmi comunicæ dimineafla cele întâmplate, 
terminând cu reproøuri la adresa „Siguranflei“, cæreia va trebui sæ°i punem 
la dispoziflie fonduri, ca sæ poatæ fi informatæ pe viitor, când se pregætesc 
astfel de înscenæri. I°am ræspuns zâmbind:

– Se vede cæ d°ta ai fost, începând de la liceul din Botoøani, pânæ 
la diploma din Paris, întotdeauna un student model. Sæ°fli spun eu – care 
am fost veønic un revoltat øi complotist – cum au procedat bæieflii. 
Organizatorul le°a spus, separat, la doi inøi: iei lângæ tine 10–20 bæiefli øi 
vei fi în punctul cutare, din strada cutare, la ora 8¼, cu pietre în buzunare. 
Vii din stânga. (Celuilalt i°a dat aceleaøi instrucfliuni, însæ vii din dreapta.) 
Ne°am înfleles? Da, dar ce pregæteøti? Vei vedea. Restul s°a desfæøurat de 
la sine.

Aøa se aranjeazæ lucrurile acestea, dle Mironescu.
Fireøte cæ Siguranfla vrea fonduri, dar nu i°ar fi de niciun folos, în 

afaræ cæ ar beneficia câfliva inøi.
Aøezându°ne cu Titulescu în salonaøul unde – în afaræ de generalul 

Uicæ – mai erau un ofifler superior (colonel ori lt. colonel) øi øeful de 
cabinet al lui Titulescu øi al meu (Miøu Arion), conversaflia se învârtea la 
început în jurul impresiilor ce ni le fæcuseræ bulgarii. M°am folosit de 
ocazie spre a°i servi lui Titulescu o lecflie intuitivæ, din care sæ profite a°øi 
cunoaøte flara øi obiceiurile pæmântului, ca sæ øtie cu cine are a face îndærætul 
frontului sæu de lærmuitoare øi subtilæ diplomaflie. Cât nu avusesem eu de 
suferit øi pentru Titulescu, din partea generalului Uicæ, øeful regimentului 
de græniceri øi comandantul Capitalei!… Voi cæuta sæ reproduc conversaflia 
in oratione recta44, pe cât se poate de fidel. Sunt vorbe care nu se uitæ!
A.V.V.: Ei, pe bulgari nimenea nu°i cunoaøte aøa de bine øi nu°i øtie trata 

ca dl general Uicæ.
Uicæ: (S°a øi ambiflionat, umflându°se în pene.) Da, am avut ocazie sæ°i 

cunosc, pe când am stârpit comitagii în Cadrilater. Treceau 
frontiera noaptea, iar dimineafla dispæreau. Patrulele mele de 
græniceri nu°i puteau gæsi. Perchezifliile domiciliare, din casæ în 
casæ, erau færæ rezultat. Odatæ mi se anunflæ cæ au dat de urma unui 
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comitagiu, care s°a ascuns într°un pufl sec pæræsit. Simplu! Dau 
ordin, se aruncæ pietre øi pæmânt peste el, pânæ se umple puflul.

Titulescu: Cum? Pe omul viu? Færæ anchetæ?
Uicæ: (Cu compætimire în voce øi gest.) Anchetæ!?…
A.V.V.: Dar cea cu salcâmii, dle general?…
Uicæ: Da, erau semnalafli mai mulfli comitagii. Prezenfla lor era constatatæ, 

cæci au fost observafli øi læsafli sæ treacæ. Au fost percheziflionate 
toate casele, grajdurile, ungherele. Nimic. I°a înghiflit pæmântul. 
Atunci, un grænicer privind întâmplætor în sus, observæ cæ erau 
ascunøi în frunziøul des al salcâmilor bætrâni. Ordin: jos cu ei.

Titulescu: Øi cum i°afli coborât?
Uicæ: (Cu un zâmbet compætimitor.) Simplu de tot. Câte o împuøcæturæ 

pentru fiecare a fost de°ajuns.
Titulescu: Cum?
Uicæ: Ca pe vræbii.

Titulescu schimba la fefle.
A.V.V.: Dar aceea cu ciobanii?
Uicæ: Aflasem cæ la un post bulgar de graniflæ soldaflii græniceri sunt 

comitagii. S°a aranjat. Într°o noapte, de°ai noøtri, îmbræcafli ca 
ciobani, cu cojoace mari, i°au dat gata, ca sæ le treacæ pofta.

A.V.V.: Dar cu acela ce se furiøa la nevastæ°sa?…
Uicæ: Era sæ uit. Øtifli, femeile bulgare sunt soflii foarte credincioase. Obser

vasem cæ una, al cærei bærbat trecuse în Bulgaria, era însærcinatæ. 
Eram convins cæ bærbatul ei se flinea de comitagii øi – trecând 
frontiera – petrecea noaptea cu dânsa. O patrulæ a fæcut percheziflie, 
færæ rezultat. „Cine te°a umflat? Bærbatul tæu?“ Cæ încoace, cæ în
colo… Grænicerul i°a tras un picior în burtæ…

Titulescu: Cum? Unei femei însærcinate? (Fafla lui Titulescu era crispatæ 
de groazæ).

Uicæ: Da, desigur. Ea a mærturisit apoi cæ bærbatu°sæu o vizita noaptea 
øi – pândind casa – l°am prins. Aøa am stârpit pe comitagii. Tre
buia sæ øtie omul cum sunt de tratat.

A.V.V.: Cu unul din satele mari afli avut insucces, pânæ ce…
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Uicæ: Adeværat. A fost satul X. Orice fæceam nu le puteam da de hac. 
Niøte încâinifli. Atunci am dispus ca o companie sæ intre în sat øi 
ca nicio femeie între 15 øi 60 de ani sæ nu fie cruflatæ. Sæ le ia bæieflii 
pe rând.

Titulescu: Extraordinar, grozav! (Fafla i se strâmbæ øi tot corpul îi 
zvâcneøte.)

Uicæ: Dupæ 24 de ore m°au implorat în genunchi sæ retrag compania, 
fægæduind sæ°i extrædeze pe comitagii. Aøa trebuie procedat cu 
comitagiii.
„Comitagiii“ erau flærani refugiafli de groaza lui Uicæ. Ei se furiøau 

peste graniflæ, venind la familiile lor. Dar Uicæ trebuia sæ°øi câøtige merite 
în fafla bucureøtenilor. Sosind la Bucureøti, îi spuse lui Titulescu la 
despærflire:

– Cred cæ eøti edificat. Cu astfel de colaboratori, cu tradiflii øi 
practici din ræzboiul de 30 de ani, cum vei realiza „blocul balcanic“? Ce 
am avut de furcæ cu el îfli voi spune ocazional.

– E de necrezut! Øi se mai laudæ…
Titulescu suferea din naøtere de criptorhidie45. Aceasta explicæ 

permanenta lui labilitate psiho°patologicæ. Pe timpul când la extirpæri 
totale ale uterului, unii chirurgi extirpau øi ovarele, avusesem ocazia sæ 
observ grozavele simptome de isterie, care se iveau pe urma acestei castræri. 
Titulescu nu numai cæ era spân øi avea vocea de clapon, dar întreaga lui 
configuraflie anatomicæ prezenta tip øi linii feminine. Curba bazinului øi a 
feselor, a femurelor adipoase, sânii îi imprimau acel caracter, încât foto
grafia luatæ la Lido, în Veneflia, unde se scældau cu Lugoøianu – reprodusæ 
în „Universul“ ori „Adeværul“ – impresionase, stârnind aceeaøi impresie, 
pânæ øi lui Cælinescu46, stræin cu totul de probleme anatomice.

Cei din anturajul sæu spuneau cæ Titulescu îøi angaja – la hotelurile 
unde descindea – compartimentele din dreapta øi din stânga lui, ca sæ nu 
fie deranjat prin vecini. La Geneva îøi trezea noaptea secretarii øi le dicta 
ori stætea de vorbæ cu ei. Aceøtia s°au aranjat încât, sub pretext cæ nu se 
gæsesc camere libere, se adæposteau în hoteluri îndepærtate.

Marota lui era veønica preocupare ca sæ nu se „ræceascæ“. Suferea 
de otite, încât doctorul Dumitrache Popovici singur i°a fæcut tot atâtea 
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paracenteze ca profesorul Henric Neumann din Viena øi alfli specialiøti de 
prin Paris, Geneva, împreunæ. Cauza nu era însæ „curentul“, ci prostul 
obicei de a priza tutun, prin care îøi irita permanent trompa lui Eustachi47 
øi urechea internæ. Era penibil sæ vezi cum i se scurgea prin næri lichidul 
brun, pe care uita, în conversaflie, sæ°l øteargæ cu batista, pânæ îl fæceam 
atent.

Când cu vizita Regelui Alexandru al Iugoslaviei la Sinaia, dupæ 
plecarea înaltului oaspete, Titulescu trimise dupæ mine. L°am gæsit la vila 
Tabacovici într°un hal de disperare. Stætea întins pe pat, într°o cælduræ 
insuportabilæ, de 26–28º, îmbræcat în jachetæ, cu gulerul tare, încheiat øi 
se væicærea gemând. Nu a fost chip sæ se dezbrace, ca sæ nu „ræceascæ“, nici 
aerisirea nu o permitea. Simptomele erau clare. Øi el îøi øtia diagnoza øi 
flipa dupæ doctorul Popovici. Chemat telefonic, cu toatæ vremea urâtæ, 
acesta sosi pe la 9½ seara. Mai întâi îl eliberæ de gulerul scrobit, nu izbuti 
însæ sæ°l înduplece sæ dezbrace jacheta. Constatæ necesitatea intervenfliei 
øi°øi pregæti în mare liniøte instrumentarul, pe când Titulescu gemea øi se 
væita de durere.

Fiind toate pregætite, Popovici mæ puse sæ°i flin capul bolnavului, 
ca sæ°i poatæ face anestezia. Titulescu vocifera întruna: „Mæ tai? O sæ mæ 
doaræ? Vai, vai…“ Aøa au mers tot timpul bocetele, însæ Popovici era 
obiønuit cu plânsetele lui Titulescu. Calm, îl molcomea, asigurându°l cæ 
nu°l va durea. Apoi ordonæ: „fiine°i capul, Alexandre, ca sæ pot vedea 
dacæ anestezicul øi°a fæcut efectul.“ L°am prins zdravæn, Popovici i°a fæcut 
paracenteza, færæ ca pacientul sæ fi simflit. Puroiul s°a scurs, durerea s°a 
alinat, iar bietul om s°a liniøtit.

Titulescu, ajungând ministru de Externe în cabinetul Maniu, care 
mi°a urmat, nu øi°a putut schimba imediat atitudinea veche în contra 
„pactului de neagresiune“ cu Rusia. Când, dupæ trei luni, s°a provocat 
criza de guvern, prin Mihalache øi Maniu din cauza ordinului de Anul 
Nou al lui Gavrilæ Marinescu, a urmat din nou – în ianuarie 1933 – 
guvernul prezidat de mine. Apoi guvernul Duca, iar dupæ tragicul sfârøit 
al acestuia, guvernul Tætærescu.
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Titulescu a ræmas ministru de Externe øi, pe încetul, a încercat 
apropierea de URSS. Se zvonea cæ ar fi sugerat ideea unui angajament în 
conversaflii personale cu reprezentanflii Rusiei la Geneva, în sensul cæ – 
România pæstrând neutralitatea, în caz de agresiune germanæ – armatele 
ruseøti sæ poatæ intra în pærflile nord°vestice ale flærii. Am discutat aceastæ 
eventualitate cu dânsul øi am ræmas cu impresia cæ a cæutat mai mult sæ 
mæ sondeze el pe mine, decât eu pe dânsul.

Cum evenimentele s°au desfæøurat vertiginos sub raport extern, în 
toatæ Europa, næzuinflele lui Titulescu – de a aranja relaflia între URSS øi 
România – nu au mai putut fi urnite spre îndulcire. Mai târziu a stæruit øi 
Gafencu, tot zadarnic.

Ajuns ministru de Externe, Titulescu a schimbat personalul pe la 
legaflii, a avansat, a numit protejafli de°ai lui. Nu e nimic de vis, a fost în 
nota tradiflionalæ a pæmântului. Totuøi, a fæcut dovadæ de micime sufle
teascæ femininæ. Un exemplu: într°o audienflæ – eram în opoziflie – i°am 
spus Regelui:

– Majestate, Cædere a fost un om devotat al M. Voastre. Øi°a 
îndeplinit datoria cu multæ pricepere øi conøtiinciozitate, ca ministru la 
Varøovia. A executat un ordin, pe care l°a dat Majestatea Voastræ, dupæ ce 
ne°afli primit la Sinaia, pe mine împreunæ cu Gafencu, Cesianu øi Cædere. 
Între timp, Titulescu fiind sosit la Viena, Cædere a voit sæ°l informeze – 
conform ordinului M. Voastre – asupra celor hotærâte la Sinaia. Nici 
mæcar nu l°a ascultat. Atunci, tot în urma ordinului M. Voastre, s°a dus 
la Aix°les°Bains, ca sæ se întâlneascæ cu Litvinov. Titulescu, fiind contra 
tratativelor cu URSS, pentru un „pact de neagresiune“, s°a supærat pe 
Cædere, care îøi fæcea doar datoria, executând un ordin primit. Îmi permit 
sæ Væ informez, Majestate, cæ lumea nu pricepe cum de Cædere a trebuit 
sæ îndure o nedreptate atât de mare, încât – færæ anchetæ – sæ fie destituit, 
scos din diplomaflie, numai pentru cæ a executat un ordin al meu, øeful 
sæu ierarhic, dat pe baza aprobærii øi hotærârii Majestæflii Voastre.

Carol al II°lea m°a ascultat liniøtit. A privit apoi în aer øi întor
cându°se, în fine, la mine, a zis:
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– Ce puteam sæ fac, dle Vaida? Titulescu a tot stæruit, pânæ ce, 
într°un moment dificil, mi°a pus alternativa: „ori e destituit Cædere, ori 
îmi dau demisia“. Am fost silit sæ cedez.

– Am priceput, Majestate…
Dupæ plecarea lui Titulescu, Cædere a fot reintegrat. Aøa sunt 

obiceiurile pæmântului. Øi… aøa vor ræmânea, cæci tofli se plâng contra 
ilegalitæflilor politice, dar, îndatæ ce se urcæ în copac, devin autocrafli, 
fie cæ îøi zic liberali, naflional°flæræniøti øi, fireøte, democrafli. (Cazul G. 
Mironescu–Pavelescu, cazul P. Andrei48, ca ministru al Culturii – parla
mentarii; cazul Madgearu – funcflionarii etc.)

În ianuarie 1933, ajungând sæ formez guvernul – silit moraliceøte 
de partid øi de Rege, iar Maniu silindu°mæ prin faptul cæ demisionase din 
cauza conflictului caraghios „constituflional“, cu Gavrilæ Marinescu – 
Titulescu a continuat sæ ræmânæ la Ministerul Externelor. De atunci nu 
m°am amestecat în treburile acelui resort. Când ministrul Franflei mi se 
adresæ, într°un rând, i°am ræspuns cæ trebuie sæ vorbeascæ cu Titulescu. 
Dânsul o sæ°mi comunice cæci are autorizarea mea nelimitatæ în chestii 
externe, ca sæ poatæ proceda nestæpânit. Despre ce era vorba? Francezul 
mi°a comunicat în mod confidenflial (à titre d’amitié)49 cæ în proxima 
sesiune a Ligii Nafliunilor se va pune în discuflie – precum se zvoneøte – 
revizuirea statutului (începuse sæ°i zicæ „Convent“). A doua chestiune, în 
privinfla cæreia era însærcinat din partea guvernului sæu – sæ sondeze 
oficial pærerea guvernului român – se referea la cererea Germaniei de 
majorare a contingenului armatei sale (contingent de pace, conform 
Tratatului de la Versailles). Franfla øi Marile Puteri sunt gata sæ acorde 
sporirea. Franfla nu vrea însæ sæ punæ problema în discuflie, færæ a øti øi 
opinia foøtilor ei aliafli.

I°am ræspuns: Titulescu se va pronunfla oficial. În ceea ce mæ 
priveøte, îi spun øi eu excelenflei sale à titre d’amitié cæ zadarnic s°ar încerca 
o modificare a tratatelor de pace, în sensul revizionismului unguresc. Nu 
s°a næscut încæ acel român care sæ se supunæ unei astfel de hotærâri. (Am 
fost, evident, neprecaut, considerând toate câte le°a adus mai târziu ursita 
asupra flærii øi a mea.)
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În privinfla sporirii contingentului armatei germane, ræspund øi eu 
à titre d’amitié: Franfla øi°a creat reputaflia în istoria lumii cæ, datoritæ 
generozitæflii sale, elle travaille pour le roi de Prusse50. Nemflii sunt un popor 
de sportivi, tofli, de la flærani øi muncitori, pânæ la prinfli, ba chiar øi femeile 
fac exerciflii sportive, de gimnasticæ øi militare, de când sunt copile. Dacæ 
îøi pot majora contingentul, înseamnæ cæ li se lærgesc cadrele armatei, pe 
care – în momentul potrivit – nu vor avea decât sæ le umple cu numærul 
de care vor avea trebuinflæ. Cred însæ cæ Titulescu va fi de acord, în numele 
României, dupæ ce Marile Puteri îøi dau desigur seama de ceea fac øi 
pentru ce o fac. Numai sæ nu se confirme din nou cæ Franfla a fost generoasæ 
pour le roi de Prusse.

Rezultatul generozitæflii s°a arætat apoi destul de tragic. Toate cele 
descrise în prealabil, referitoare la chestiunea „pactului de neagresiune“ cu 
URSS pot fi confirmate prin martori clasici øi anume: Grigore Gafencu øi 
Victor Cædere. Dosarul întreg l°a luat cu sine Gafencu, atunci când a 
plecat de la subsecretariatul Externelor, „ca sæ nu se supere Titulescu“. Nu 
se poate ca Gr. Gafencu, entuziastul øi convinsul meu colaborator – care 
a suferit sufleteøte øi fizic, persecutat de Titulescu – pentru munca depusæ 
de noi, spre a înfæptui apropierea de Rusia, sæ fi nimicit documentele. Nu 
se poate ca el sæ nu confirme toate faptele descrise de mine. Pe de altæ 
parte, Victor Cædere are desigur cele mai multe acte în copie, cæci, fiind 
ministrul nostru la Varøovia, acestea au trecut prin mâna lui. Apoi mai 
sunt arhivele ministerelor de Externe din Moscova, Varøovia øi Paris. Mai 
curând sau mai târziu adeværul va ieøi la luminæ din noianul de minciuni, 
pe care – dupæ zece ani, øi îndeosebi de la 23 august încoace – îl susflin 
gazetari ignoranfli øi politicieni interesafli, despre rusofilia lui Titulescu øi 
rusofobia lui Carol al II°lea, pe când adeværul a fost chiar invers.

Alexandru Vaida°Voevod, Pact de neagresiune cu URSS – 1932. Titulescu. Demisia 
mea, în Memorii, vol. II, prefaflæ, ediflie îngrijitæ, note øi comentarii de Alexandru 
Øerban, Editura Dacia, Cluj°Napoca, 1995, pp. 234–260.

NOTE

1 18 aprilie 1931–31 mai 1932.
2 Dimitrie I. Ghica.
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3 Victor Cædere.
4 Constantin (Dinu) Cesianu.
5 Formulæ de cancelarie, semnificând condiflia de a aduce la cunoøtinfla cuiva în drept øi de a 

afla pærerea acestuia. (lat.)
6 Spus deschis, neaoø, færæ ocoliøuri. [n. A. Ø.]
7 Alexandru Cretzianu (Creflianu).
8 Gabriel Puaux.
9 Mihai Popovici (1879–1966). Jurist, publicist, om politic øi de stat român. Studii la 

Universitæflile de la Budapesta øi Viena. Licenfliat în filosofie øi doctor în drept. Membru al 
Partidului Naflional Român. Din 1926, membru marcant al Partidului Naflional fiærænesc. A 
avut un rol activ în eliberarea românilor din teritoriile ocupate de imperiile vecine. Participæ la 
Adunarea Naflionalæ de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Deputat. Senator. Ministru al 
Lucrærilor Publice (1 decembrie 1919–13 martie 1920); ministru de Finanfle (6–20 iunie 1927; 
10 noiembrie 1928–14 octombrie 1929; 7–8 iunie 1930; 10 octombrie 1930–14 aprilie 1931); 
ministru de Justiflie (20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–9 noiembrie 1933). În 
1947, arestat øi condamnat; eliberat în 1955. 

10 Localitate cu bæi termale sulfuroase øi carbonatate, în Savoie (sud°estul Franflei).
11 Localitate în Elveflia centralæ.
12 8 octombrie 1932.
13 Sergiu (Gigi) Neniøor.
14 Dimitrie G. Buzdugan.
15 Localitate în sud°estul Franflei, aproape de Monaco.
16 Referire la o afacere de corupflie prin mitæ. Seletzki era reprezentantul firmelor cehoslovace 

Škoda øi Zbroiovska°Brno, interesate în obflinerea unor comenzi de armament. Generalul Sicæ 
Popescu s°a sinucis, în consecinflæ, dar se pare cæ afacerea a avut implicaflii mai largi între 
reprezentanflii Partidului Naflional fiærænesc. [n. A. Ø.]

17 Nicolae Tabacovici.
18 Se pare cæ incidentul s°a datorat unui ordin de Anul Nou 1933 dat de Gavrilæ Marinescu, 

inacceptabil pentru Ion Mihalache, ministru de Interne, øi Iuliu Maniu, prim°ministru, care 
øi°au dat amândoi demisia, conducerea guvernului fiind luatæ de Alexandru Vaida°Voevod.

19 Gheorghi Vasilievici Cicerin (1872–1936). Om politic, de stat øi diplomat sovietic. 
Adjunct al comisarului poporului pentru Afacerile Externe (martie–mai 1918); comisar al 
poporului pentru Afacerile Externe (1918–1930) al RSFSR (din 1923 al URSS). Membru al 
delegafliei sovietice care a semnat Pacea de la Brest (1918). În 1920 a purtat tratativele cu 
Turcia, Iran øi Afganistan, care au condus, în 1921, la încheierea de tratate cu aceste flæri. 
A condus delegaflia sovieticæ la Conferinfla de la Genova (aprilie–mai 1922). A semnat Tratatul 
de la Rapallo (1922). A participat la Conferinfla de la Lausanne (1922–1923). A semnat Tratatul 
de prietenie øi neutralitate cu Turcia (1925) øi Tratatul de garanflii øi neutralitate cu Iran 
(1927). 

20 Demisia a fost înaintatæ la 14 octombrie 1932.
21 A pune înainte.
22 Øtefan Cicio°Pop.
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23 Nicolae Costæchescu (1876–1939). Fizician, chimist, om politic øi de stat român. Studii 
universitare la Iaøi øi Zürich. Licenfliat în øtiinfle fizico°chimice (1901). Doctor în chimie (1905). 
Profesor de chimie mineralæ la Facultatea de øtiinfle din Iaøi. Membru fondator al Partidului 
fiærænesc. Dupæ fuziunea din 1926, membru marcant (vicepreøedinte) al Partidului 
Naflional°fiærænesc. Deputat. Senator. Ministru al Instrucfliunii (10 noiembrie 1928–14 
noiembrie 1929); Instrucfliunii øi Cultelor (14 noiembrie 1929–7 iunie 1930; 13 iunie–8 
octombrie 1930; 10 octombrie 1930–4 aprilie 1931). Membru de onoare al Academiei Române 
(30 mai 1936). 

24 Eduard Mirto (1881–1954). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat în drept (1906). 
Magistrat. Avocat (în baroul de Teleorman øi în baroul de Ilfov). Membru al Partidului 
fiærænesc. Dupæ fuziunea din 1926, membru marcant al Partidului Naflional fiærænesc. Din 
1935 este membru al Frontului Românesc condus de Al. Vaida°Voevod. Ministru al Industriei 
øi Comerflului (7 martie–7 iunie 1930; 7–8 iunie 1930); al Lucrærilor Publice øi Comunicafliilor 
(11 august–17 octombrie 1932; 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–9 noiembrie 
1933). În iulie 1946 se înscrie în P.N.fi.°Alexandrescu. 

25 Gheorghe Criøan (1887–1935). Jurist, om politic øi de stat român. Doctor în drept al 
Universitæflii de la Budapesta. Membru al Partidului Naflional Român. Ia parte la Congresul 
general al Bucovinei (28 noiembrie 1918). Secretar al Adunærii Naflionale de la Alba Iulia 
(1 decembrie 1918). Membru al Delegafliei române la Conferinfla de Pace de la Paris (1919), ca 
expert în chestiuni juridice. Dupæ fuziunea din 1926, este ales secretar general adjunct al 
Partidului Naflional fiærænesc. Subsecretar de stat la Ministerul Finanflelor (7–8 iunie 1930; 
7 iunie–10 august 1932; 11 august–17 octombrie 1932). Subsecretar de stat la Ministerul 
Lucrærilor Publice øi Comunicafliilor (17 iunie–8 octombrie 1930). Ministru de stat (20 octom
brie 1932–12 ianuarie 1933). 

26 Naflional°flæræniøti participanfli la discufliile de la Sovata (1932?), unde Iuliu Maniu avea 
reøedinfla de varæ. [n. A. Ø.]

27 Înøelat, triøat. [n. A. Ø.]
28 Liniøtit, potolit, domolit, calmat.
29 Øi tofli ceilalfli, de aceeaøi facturæ, øi tofli câfli. (it.)
30 Constantin Angelescu (Anghelescu) (1883–1950). Jurist, om politic øi de stat român. 

Licenfliat în drept al Universitæflii din Bucureøti. Membru al Partidului Conservator Democrat, 
apoi al Partidului Naflional fiærænesc. În 1935 se înscrie în Frontul Românesc. Preøedinte al 
organizafliei Capitalei a Frontului Românesc. Deputat. Senator. Prefect al judeflelor Caliacra øi 
Durostor. Subsecretar de stat la Ministerul de Interne (7 martie–7 iunie 1930; 7–8 iunie 1930; 
13 iunie–8 octombrie 1930; 10 octombrie 1930–19 noiembrie 1930). Ministru al Lucrærilor 
Publice øi Comunicafliilor (10 februarie–30 martie 1938). Guvernator al Bæncii Naflionale a 
României (9 martie–10 iulie 1931; 27 noiembrie 1931–3 februarie 1934; 1 aprilie–30 
septembrie 1944). Membru al Directoratului Frontului Renaøterii Naflionale (1939). 

31 Noaptea aduce sfat bun. (fr.)
32 În fine singuri. (fr.) Expresia este folositæ de aceastæ datæ cu sensul ironic, de a fi ræmas 

singuri, færæ sprijinul sau girul Franflei. [n. A. Ø.]
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33 Tratatul de neagresiune dintre URSS øi Germania („Pactul Molotov°Ribbentrop“), semnat 
la Moscova la 23 august 1939.

34 Regionalism pentru a ciungi. [n. A. Ø.]
35 Regionalism arhaic: ranchiunæ, adversitate. [n. A. Ø.]
36 Al LIX°lea guvern (14 ianuarie–9 noiembrie 1933).
37 Maria Ventura (1886–1954). Actriflæ românæ.
38 Sapho (625–580 î. Hr.). Poetesæ greacæ din insula Lesbos, unde a condus o øcoalæ de 

poezie, îndeosebi pe teme erotice.
39 Pactul Societæflii Nafliunilor.
40 Nikola Muøanov.
41 Nu pot. (lat.)
42 Membri ai unei organizaflii revoluflionare bulgare (oficialitæflile române aveau în vedere – 

sub acest nume – pe bulgarii din Cadrilater).
43 Cu înverøunare, færæ limite. (fr.)
44 În vorbire directæ. (lat.)
45 Anomalie congenitalæ, caracterizatæ prin oprirea unuia sau a ambelor testicule în canalul 

inghinal sau în cavitatea abdominalæ, determinând inhibarea dezvoltærii testicolelor. [n. A. Ø.]
46 Armand Cælinescu.
47 Bartolomeo Eustachi (1500–1574). Anatomist italian. „Trompa lui Eustachi“: cavitate a 

urechii medii, transmiflând vibrafliile date de membrana timpanului. [n. A. Ø.]
48 Petre Andrei (1891–1940). Filosof, om politic øi de stat român. Studii universitare la Iaøi, 

Leipzig, Berlin. Licenfliat în litere øi filosofie (1913). Doctor în filosofie (1918). Profesor de 
sociologie øi eticæ (1922). Membru al Partidului Naflional fiærænesc. Deputat. Subsecretar de 
stat la Ministerul Agriculturii øi Domeniilor (17 iunie–8 octombrie 1930). Subsecretar de stat 
la Ministerul Instrucfliunii, Cultelor øi Artelor (12 august–17 octombrie 1932; 21 octombrie 
1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–9 noiembrie 1933). Ministru al Educafliei Naflionale 
(5 decembrie 1938–1 februarie 1939; 1 februarie 1939–28 septembrie 1939; 28 septembrie 
1939–23 noiembrie 1939). Membru al Directoratului Frontului Renaøterii Naflionale. Se 
sinucide, la 4 octombrie 1940, de teama represiunilor legionare. 

49 Cu titlu de prietenie. (fr.)
50 Ea lucreazæ pentru Regele Prusiei. (fr.) Are sensul: a munci în van, zadarnic.
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Valerio Valeri

„Secretul largilor vederi asupra tuturor chestiunilor care privesc 
øi Statul øi Biserica“

Nu gæsesc cuvinte sæ spun cât sunt de miøcat de cuvintele atât de 
pline de bunævoinflæ pe care Excelenfla Voastræ mi le adreseazæ în ajunul 
plecærii mele la Nunciatura din Franfla.

Aceste cuvinte sunt, o øtiu, expresia perfectæ nu numai a senti
mentelor de bunætate pe care Excelenfla Voastræ mi le°a arætat totdeauna, 
ci øi, mai ales, a acelor sentimente de profund respect øi de adâncæ 
consideraflie pe care Excelenfla Voastræ le°a avut totdeauna faflæ înalta 
Instituflie pe care am avut cinstea sæ o reprezint aici, în ultimii trei ani.

Una din misiunile øi din operele cele mai spinoase øi mai grele 
cæreia se poate dedica un om de stat este, færæ îndoialæ, aceea de a lucra la 
menflinerea pæcii, binefacere supremæ a comunitæflii oamenilor. Dacæ 
aceastæ misiune øi aceastæ operæ au fost dificile în toate vremurile øi 
pretutindeni, cum sæ nu fie ele øi mai dificile în împrejurærile în care 
træim? Asemenea pânzei Penelopei, acest uvraj delicat ameninflæ sæ se 
destrame în fiecare clipæ sub mâna flesætorului savant. Dar aceste dificultæfli 
nu micøoreazæ întru nimic bunætatea operei, iar d°voastræ, Excelenflæ, 
suntefli unul din aceøti savanfli flesætori øi artiøti, la care fæceam adineaori 
aluzie øi care øi°au consacrat operei lor toate resursele unei inteligenfle 
magnifice øi ale unei personalitæfli excepflionale.

Pot fi, astfel, de mirare aceste sentimente de respect øi de consideraflie 
faflæ de Sf. Scaun?1 Sf. Scaun, instituflie supranaflionalæ øi spiritualæ, nu 
numai cæ nu se poate dezinteresa de menflinerea pæcii între popoare, dar 
chiar el lucreazæ la aceasta færæ încetare, cu toate mijloacele care îi stau la 
dispoziflie. În adevær, mai bine decât oricine, situat mai sus øi pe deasupra 
intereselor fiecærei nafliuni care adesea sunt forflamente divergente, Sf. 
Scaun vede cæ o nouæ conflagraflie ar atrage dupæ sine, în împrejurærile 
actuale, toate tezaurele øi binefacerile unei civilizaflii milenare.

În acest fel, temporalul øi spiritualul se întâlnesc øi îøi dau, ca sæ zic 
aøa, mâna în aceastæ operæ de interes primordial, condifliune indispensabilæ 
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pentru ca popoarele sæ se poatæ dedica færæ întârziere la constituirea unei 
ordine noi, de mai multæ fraternitate øi dreptate, pe care tofli o aøteaptæ.

Acesta este secretul sentimentelor d°voastræ de care am amintit; 
acesta este øi secretul largilor voastre vederi, Excelenflæ, asupra tuturor 
chestiunilor pe care le numim „mixte“, adicæ acele care privesc øi Statul øi 
Biserica, cum øi al primirii amabile øi al concursului luminat pe care l°am 
gæsit totdeauna pe lângæ Excelenfla Voastræ. Dificultæflile care se ivesc din 
timp în timp øi care nu pot lipsi cu desævârøire din meøteøugul nostru, – øi 
întrebuinflez acest termen în senul lui etimologic cel mai nobil, – nu 
øtirbesc întru nimic adeværul pe care°l afirm.

Dafli°mi voie sæ væ exprim din nou întreaga mea recunoøtinflæ vie øi 
sæ o întind asupra colaboratorilor voøtri imediafli pe lângæ care, de ase
menea, am gæsit totdeauna primire cordialæ øi sprijin.

Valerio Valeri, Discurs rostit la dineul oficial oferit de cætre Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine, cu ocazia încheierii misiunii în România a nunfliului 
apostolic al Sf. Scaun, Bucureøti, 17 iunie 1936, în „Universul“, 19 iunie 1936.

NOTE

1 Pentru ansamblul relafliilor bilaterale între cele douæ state, vezi România–Vatican. Relaflii 
diplomatice, I (1920–1950), coordonator Dumitru Preda; autori: Marius Ioan Bucur, Cristina 
Pæiuøan, Ioan Popescu, Dumitru Preda; au colaborat: Alexandru Ghiøa, Costin Ionescu, 
Nicolae°Alexandru Nicolaescu; cuvânt înainte Mihail Dobre, Jean°Claude Périsset, Ministerul 
Afacerilor Externe, Direcflia Arhivelor Diplomatice, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 2003, 
368 p. + 8 planøe.

Paul Valéry

„Exuberanflæ øi spontaneitate […], strælucire øi seducflie în 
conversaflie“

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, 
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dovadæ descurajantæ cæ impulsurile primare au izbutit sæ fie totuøi mai 
puternice decât rafliunea, a trebuit sæ însemne o adâncæ zdruncinare. 
[…].

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 
ocupafliilor 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, 
procesele 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 supra°træire 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 profesionale 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 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 
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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… […].

De multe ori am regretat cæ Proust 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 sociabilitate øi, mai 
ales, strælucire øi seducflie în conversaflie. Dupæ ce ascultai pe Titulescu 
povestind sau demonstrând ceva, îfli venea sæ strigi: Bis!

Paul Valéry, în I. Igiroøianu, Secvenfle retrospective, în „Secolul 20“, nr. 3, 1966, 
pp. 120–122.

Elena Væcærescu

„Fidelæ øi tandræ admiraflie“

Sampigny, 8 mai 1930

Titulicæ preaiubit, 
Iatæ°mæ aici pentru douæ zile, la dragii Poincaré – de unde îfli trimit 

cele mai bune gânduri. Domnul Poincaré se simte din ce în ce mai bine, 
scrie, vorbeøte în public. Locuinfla lor este extrem de agreabilæ: farmecul 
øi simplitatea sunt la ele acasæ. Au venit sæ mæ ia cu maøina de la Commercy. 
Plec apoi la Nancy, unde studenflii români m°au invitat sæ flin o conferinflæ 
în seara zilei de 10 mai. Nancy nu este decât la o oræ de aici. Sper sæ am 
veøti bune de la draga de Cath øi de la tine. Mama se simte foarte bine.

Cu fidelæ øi tandræ admiraflie
(ss) Elencufla

Scrisoare (fr.), Sampigny, 8 mai 1930, Elena Væcærescu cætre Nicolae Titulescu, 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, delegat 
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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. 315, pp. 987–988.

Elena Væcærescu

„Într°un cuvânt, cu tine, moara macinæ øi pâinea se coace!“

Trianon Palace Hotel 
Versailles

[Versailles], 12 august 1930

Bravo, Titulicæ! Zic bravo, la întâmplare, siguræ cæ ai realizat lucruri 
mari øi frumoase, færæ a le cunoaøte, totuøi, natura øi amænuntele. Nu 
m°aø gândi sæ te deranjez dacæ nu ar fi vorba de o chestiune ce nu trebuie 
neglijatæ.

În mod confidenflial, dar insistent, contele Jean de Castellane, care 
s°a aflat printre cei foarte apropiafli ai Regelui Ferdinand, mi°a spus cæ ar 
dori foarte mult sæ asiste la încoronarea Suveranului nostru, care, dupæ ce 
a petrecut patru ani la Paris, ar fi, cred, încântat sæ primeascæ, prin 
intermediul preøedintelui Consiliului Municipal, omagiul Marelui Oraø. 
L°am încurajat puternic pe J. de Castellane în dorinfla sa. Ar mai dori, de 
asemenea, sæ fie invitat cu titlu personal øi sæ fie însoflit de un singur 
consilier municipal. Asta ar fi o chestiune secundaræ. L°am înøtiinflat pe 
Cesianu1, prin intermediul alter egoului sæu, Nino, cæ va trebui sæ discute 
din nou despre toate acestea cu Mironescu2, cæruia i°am dat întâietate 
când a trecut pe aici. De atunci, nimic nou.

Eøti, foarte dragul øi magnificul meu, izvorul viu, fulgerul, træsnetul 
øi recolta. Într°un cuvânt, cu tine, moara macinæ øi pâinea se coace! Sunt 
printre aceia, mulfli, pe care Cesianu îi ignoræ. Pe de altæ parte, nu pot læsa 
sæ vegeteze ceea ce°mi ajunge în mâini; în Franfla, tofli au obiceiul de a 
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începe cu øi a ajunge la mine, aøa cum se întâmplæ în întreaga Europæ, 
care te consideræ drept cel mai bun øi cel dintâi, dupæ cum spune Tyrrell3. 
Aøadar, ræspunde°mi cu o telegramæ la primirea acestei scrisori. Væ 
îmbræfliøez afectuos pe amândoi. Salutæri lui Savel4.

(ss) Elena, zisæ Elencufla

Scrisoare (fr.), [Versailles], 12 august 1930, Elena Væcærescu 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. 332, pp. 1 016–1 017.

NOTE

1 Constantin (Dinu) Cesianu.
2 Gheorghe Gheorghe Mironescu.
3 William Tyrrell.
4 Savel Rædulescu.

Elena Væcærescu

„Un Cristofor Columb al ordinii politice a «Noului Continent»“

Titulescu a murit de curând. Marele nostru Titus nu mai este! Ce 
fiinflæ minunatæ am pierdut: enigmaticul maestru al verbului, cu forfla sa 
neobiønuitæ øi silueta proiectatæ peste toate orizonturile politice.

Am petrecut alæturi de el luni øi ani din viafla mea, am colaborat, 
am gândit øi am suferit alæturi timp de douæzeci de ani… Îmi amintesc 
Societatea Nafliunilor, Europa fericitæ, prea siguræ de ea însæøi (øi – vai – 
de altele!), øedinflele în care, cu pasul sigur, cu fruntea sus, cu umerii largi, 
cu flinuta impunætoare, Titulescu trecea prin mulflimea delegaflilor pentru 
a urca la tribunæ. Cât de apropiatæ îmi este încæ aceastæ imagine øi, 
totodatæ, cât de îndepærtatæ! Cæci, acolo, la Geneva, îl încuraja admiraflia 
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unanimæ; marele sæu proiect pærea sæ se realizeze, sæ se clædeascæ în ciuda 
atâtor sentimente contrarii øi atâtor planuri oarbe. Seara, în reuniunile 
noastre, ale delegafliei române, el flinea sæ°øi desfæøoare mereu proiectul, 
sæ°l expunæ cât mai concret: realizarea unei Mici Antante cu adeværat 
utile, Antanta Balcanicæ; amândouæ antantele sprijinindu°se reciproc øi 
formând stâlpii Orientului Apropiat øi Mijlociu.

Dar Anglia era îmbætatæ de ideea comerflului sæu viitor cu Germania, 
iar „neutrele“ (Suedia, Norvegia) o urmau, având acelaøi gând. La sosirea 
lui Stresemann la Geneva, îl væd parcæ pe Titulescu vorbind despre sinistra 
împlinire a profefliilor sale, cu un gest al mâinii tremurânde øi cu privirea 
pierdutæ. Øi – vai – n°avea sæ fie, el însuøi, printre cele dintâi victime ale 
acestei împliniri?

Alungat din flaræ, izgonit de Rege øi de cei care îl înconjurau, cu 
privirea stinsæ øi pasul øovæitor, iatæ ce ajunsese cutezætorul øi neobositul 
Titulescu, acela ale cærui idei fluturaseræ ca un stindard pe cel mai înalt 
catarg, dominând! […].

Træia furtunos, mâinile sale se ridicau øi se coborau într°un ritm 
care era un grai. Puterea sa de muncæ era inepuizabilæ. Mulflumirea de a°øi 
dobândi dreptatea øi°o sprijinea deopotrivæ pe erudiflia juridicæ øi pe 
sensibilitatea sa remarcabilæ.

Pentru nimic în lume nu øi°ar fi schimbat convingerile. Totul 
pentru drepturile României! El a ajutat°o cu atâta voinflæ laborioasæ sæ øi 
le câøtige. Devenise apærætorul de neclintit al acestei cauze.

Cel care se indigna atât de mult în fafla lipsei de recunoøtinflæ pentru 
adeværaflii patriofli, nu bænuia cæ el însuøi avea sæ fie alungat într°o zi din 
altarul familial în care træiesc, în patria lor de totdeauna, marile umbre 
celebre odinioaræ øi care trebuie sæ°i ræmânæ patriei sfinte pentru totdeauna. 
O, Titulescu!

Odatæ, vorbindu°mi despre poetul Mistral1, pe care îl iubea, mi°a 
spus aproape strigând: „Oameni ca el nu sunt numai forfle ale naturii, ci 
adeværate evenimente!“ Aceasta i s°ar potrivi atât de bine øi lui Titulescu. 
Evenimentul pe care el îl constituia consta în faptul cæ, stæpân pentru un 
timp pe o anumitæ situaflie, a cærei importanflæ a øtiut s°o defineascæ precis, 
el voia s°o conducæ spre stabilitate deplinæ. […].
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Ca nimeni altul, el înflelesese planul de distrugere pe care°l nutrea 
Germania, ca øi orbirea absolutæ a unora dintre francezi în fafla propriului 
lor destin, complacerea lor abuzivæ în mæguliri øi ameninflæri deopotrivæ 
de periculoase. […].

Când, în 1936, Titulescu, deja bolnav de durerea ce i°o pricinuia 
conøtiinfla cæ în curând opera sa va fi înlæturatæ, când el pæræsea puterea, 
un strigæt de triumf a fost auzit în Italia øi Germania, strigæt cæruia i se 
aud în fiecare zi repercusiunile în flærile ocupate øi chiar în cele din 
zona liberæ.

Unul dintre adeværaflii stâlpi ai rezistenflei europene în fafla 
actualului învingætor [fascismul – n.r.] fusese doborât.

Existæ, oare, oameni care sæ nu°øi dea seama de asta? […].
Titulescu credea, ca øi Machiavel2, cæ cel mai mare bine care poate 

fi fæcut – øi care este øi cel mai de dorit – este binele propriei patrii. 
Interesele propriei patrii le°a slujit Titulescu pretutindeni. […].

El a fost alungat de la Geneva cu bâta pentru cæ descoperise, sub 
spinii øi trandafirii Genevei, Germania, Germania umflându°se în fiecare 
zi pânæ dincolo de margini, în virtutea uimitoarelor privilegii ce°i fuseseræ 
acordate pentru a se dezvolta atât de puternic. Titulescu urmærise acest 
proces timp de 18 ani; acestei întreprinderi el îi studiase contururile øi îi 
descoperise flærmurile. Se poate spune despre el, din acest punct de vedere, 
cæ a fost un Cristofor Columb3 al ordinei politice a „Noului Continent“.

Planul Germaniei, plan pe care îl ascundeau la început miøcærile 
interne, dar care, cu toate încercærile de asigurare date de Stresemann øi 
ai sæi, desena promontoriul øi golfurile întregii sale geografii, în sfârøit, 
atacul øi apærarea pe care Germania nu le°a scæpat niciun moment din 
vedere. […].

Titulescu vedea Germania dominatæ de o idee fixæ: revizuirea 
Tratatului de la Versailles. De la Tratatul de la Versailles Germania n°a 
încetat sæ protesteze împotriva întregirii României, pe care ea o considera 
excesivæ, øi se aræta foarte severæ faflæ de capacitæflile politice øi administrative 
ale românilor, faflæ de cultura øi faflæ de trecutul lor. Simptomele care 
prevesteau revanøa, pretinsæ de Germania øi de aliaflii ei, Titulescu le avea 
pregætitæ întotdeauna o ureche atentæ. Titulescu a semnalat din vreme 
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maøinafliunea prin care Berlinul dædea de la distanflæ lovituri de târnæcop 
Versailles°ului.

Titulescu apærea ca un obstacol în ceea ce priveøte politica 
Germaniei în Balcani.

Dar tocmai la el acasæ, în România, Titulescu avea sæ fie învins. 
Politica sa, al cærei rezultat era destinat sæ înlæture ræzboiul, stânjenea 
miøcarea financiaræ, jocul îndræcit al producfliei uzinelor, joc pe care îl 
întreflinea Germania øi de pe urma cæruia beneficiau atâtea flæri øi, mai 
ales, atâflia oameni politici.

Lipsindu°se de Titulescu, de pærerile øi contribuflia sa, România a 
comis un act grav de nerecunoøtinflæ øi de neprevedere, pentru cæ Regele 
era prost instruit sau, mai curând, pentru cæ era øi el prins în refleaua de 
aur a afacerilor. […].

Oamenii dispar, dar marile lor idei ræmân.

Elena Væcærescu, „Proiectat peste orizonturi politice“, fragmente dintr°o conferinflæ 
flinutæ la Cannes, la 18 martie 1941, în „Ramuri“, an III, nr. 3 (20), 15 martie 
1966, p. 5; cf. Hélène Vacaresco, Nicolas Titulesco, în Hélène Vacaresco. Une 
grande européenne, édition soignée et avant propos par Constantin I. Turcu, 
Editions de la Fondation Culturelle Roumaine, Bucarest, 1996, pp. 152–154.

NOTE

1 Fréderic Mistral (1830–1914). Scriitor francez de limbæ provensalæ. Întemeietorul miøcærii 
literare a felibrilor. Relaflii cu Vasile Alecsandri. Premiul Nobel pentru literaturæ (1904). 

2 Nicollò Machiavelli (1469–1527). Om politic, scriitor øi istoric renascentist italian. Secre
tar de stat al celui de°al doilea consiliu al seniorilor din Republica Florenfla (1498–1512); a 
îndeplinit unele misiuni diplomatice (pe lângæ Cesare Borgia; Ludovic al XII°lea; Maxi
milian I).  

3 Cristofor Columb (sp. Cristóbal Colón) (c. 1451–1506). Navigator italian. Între 1492 øi 
1504 a întreprins patru cælætorii, descoperind majoritatea insulelor din America Centralæ 
insularæ øi atingând coastele Americii Centrale istmice øi ale Americii de Sud. Ziua de 12 
octombrie 1492, când Columb a descoperit Insula Watling (San Salvador) din Arhipelagul 
Bahamas este consideratæ data descoperirii Americii. 
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Eleutherios Kyriakos Venizelos

„Delicatæ dovadæ a unei prietenii al cærei întreg prefl îl cunosc 
øi pe care o împærtæøesc din toatæ inima“

Preøedintele Consiliului
Atena, 23 ianuarie 1929

 Dragul meu prieten, 
 Domnul Caclamanos1 mi°a mærturisit gestul amical pe care l°afli 
avut la adresa mea, pe când væ aflafli la Wickham Steed, în timpul unui 
dineu, øi afli ridicat paharul în cinstea mea. Permitefli°mi sæ væ spun cât 
m°a impresionat aceastæ delicatæ dovadæ a unei prietenii al cærei întreg 
prefl îl cunosc øi pe care o împærtæøesc din toatæ inima.
 Soflia mea mæ însærcineazæ sæ°i transmit doamnei Titulescu întreaga 
ei prietenie. Binevoifli a°i adæuga omagiile mele øi a crede în sentimentele 
mele de cea mai cordialæ prietenie. 

(ss) E.K. Veniselos

Excelenflei Sale
Domnul Nicolae Titulescu
Ministrul României 
Londra 

Scrisoare (fr.), Atena, 23 ianuarie 1929, Eleutherios Kyriakos Venizelos, 
prim°ministru al Greciei, 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. 244, pp. 870–871.

NOTE

1 Demetrios Caclamanos (Kaklamanos) (1867–1949). Diplomat grec. A îndeplinit misiuni 
diplomatice la Odessa, Philippoli, Beirut, Paris, Roma, Washington, Madrid, Petrograd, 
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Stockholm, Londra. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Washington (1916); 
Madrid (1916); Petrograd (1917); Stockholm (1917); Londra (1918–1920; 1923–1934).

Rivas Vicuña

„Sentimentele øi neliniøtile prietenilor dumneavoastræ“

În numele Consiliului Societæflii Nafliunilor, ai cærui membri, în 
totalitate, împærtæøesc sentimentele øi neliniøtile prietenilor dumneavoastræ, 
væ exprimæm urærile cele mai sincere de însænætoøire øi væ asigur de 
ataøamentul tuturor foøtilor dumneavoastræ colegi.

Telegramæ (fr.), [21 septembrie 1936], Rivas Vicuña, preøedinte al Consiliului 
Societæflii Nafliunilor, cætre Nicolae Titulescu, în S.D.N., Communiqué au Conseil, 
C. 428, 1936, Genève, le 5 octobre 1936 – AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, 
Diverse, 1936–1939, vol. 413; cf. øi Procès verbal de la quatre°vingt°quatorzième 
session du Conseil de la Société des Nations. Première séance, le 2 octobre 1936 – 
S.D.N., C.L., XCIV (1936), nr. 11, doc. nr. 3 805, p. 1 188; vezi øi „Dreptatea“, 
24 septembrie 1936.

Ion Vinea

„N°a suferit de modestia de a fi român“

Ziarele îl pomenesc din nou. S°au împlinit patru ani de la moar
tea lui.

Sunt unele dispariflii cu care te deprinzi anevoie. Sunt unele 
personalitæfli care au darul sæ°øi umple vremea lor øi sæ o depæøeascæ. 
Titulescu face parte dintre acestea. El nu aparfline trecutului. Nu e al unui 
singur peisaj.

Despre Aristide Briand, de pildæ, se poate spune cæ a fost al 
Genevei, al Societæflii Nafliunilor, al epocii de dupæ ræzboiul trecut. Des
prins din cadrul acesta de pupitre øi oglinzi, Aristide Briand nu mai e viu. 
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Rolul lui înceteazæ odatæ cu parlamentarismul internaflional pe care l°a 
ilustrat cu atâta fotogenie øi muzicalitate.

Øi Titulescu, desigur, aparflinuse Genevei. A fost poate cea mai 
særbætoritæ vedetæ a acelei societæfli care a guvernat continentul. A Societæflii 
Nafliunilor în care – lucru remarcabil – marile vedete erau ale micilor 
nafliuni. Titulescu, Beneš, Politis, Venizelos, au strælucit în primul rang øi 
în permanenflæ pe acel loc, în care corul øi orchestra îl alcætuiau delegaflii 
tuturor celorlalte popoare. (Dintre aceøtia, Beneš øi Politis træiesc, din 
fericire, încæ).

Dar Titulescu n°a fost prizonierul zilelor lui de særbætoare øi de 
glorie. Fiinfla lui n°a însemnat numai un sunet de violoncel øi o atitudine 
sentimentalæ. Rolul lui nu se mærginea la tribunæ øi nu se sprijinea numai 
pe aplauze. (Cu toate cæ avea o atât de organicæ nevoie de ele). Titulescu 
era omul vremurilor de fræmântare øi al situafliilor istorice. Acfliunea lui se 
desfæøura mai plinæ, mai viguroasæ, în orele marilor crize ca zborul goelan
dului când ameninflæ furtuna. Avea un ascuflit simfl al direcfliei, un dis
cernæmânt înnæscut øi sigur al împrejurærilor øi al pricinilor ascunse øi 
adânci care le dau naøtere.

Marele lui merit e de a se fi dezbærat de cusurul de cæpetenie al 
românului. Titulescu n°a suferit de modestia de a fi român.

Nu era victima complexului de inferioritate care paralizeazæ la noi 
curajurile øi zædærniceøte inifliativele. Niciodatæ Titulescu nu øi°a spus cæ 
este reprezentantul unei „mici“ nafliuni. Nu s°a cælæuzit ca delegatul unui 
popor „cu interese limitate“. Pentru el toate problemele care interesau 
echilibrul european priveau România de°a dreptul. Øi tot ce venea în 
atingere cu interesele româneøti alcætuia deopotrivæ o problemæ conti
nentalæ. Din aceastæ convingere îøi trægea el siguranfla de sine, prestigiul øi 
autoritatea. El îl îndemna sæ se afle pretutindeni unde se discuta o chestiune 
internaflionalæ øi sæ aibæ totdeauna un cuvânt de spus hotærâtor. Pentru un 
asemenea om nu existau porfli încuiate, nici subiecte interzise. Intervenflia 
lui în discufliile dintre cei mari nu surprindea pe nimeni. Cucerise pentru 
sine øi pentru flara sa dreptul la cuvânt, oricând øi oriunde.

Toate acestea le îndeplinise cu o simplitate liniaræ, færæ pozæ, færæ 
ifose de bærbat de stat care cautæ sæ semene cu viitoarea lui statuie, færæ sæ 
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parodieze pe Atlas1 cel cu mapamondul pe umeri. Politica externæ era 
pentru Titulescu un joc complicat, dar a cærui regulæ e simplæ. Nu 
despærflea legile interesului de ale onoarei, convins cum era cæ sentimentul 
de onoare nu e o deøertæciune, – nu cæuta sæ forfleze înflelesul realitæflilor 
clare, nu pierdea din vedere datele fundamentale ale experienflei omeneøti: 
timpul øi spafliul… De aceea nu dædea greø.

Activitatea lui færæ astâmpær øi chiar agitaflia lui înfriguratæ s°ar 
fi gæsit în elementul ei în ora extraordinaræ cætre care se îndreaptæ 
omenirea.

Lumina spiritului sæu, […]2 fundamentale ale experienflei […]3 ar 
fi ræsunat ca o binecuvântare în haosul ameninflætor al patimilor în 
dezlænfluire.

Junius, Titulescu, în „Drapelul“, 21 martie 1945.

NOTE

1 În mitologia greacæ, Atlas este titanul osândit de Zeus sæ sprijine veønic pe umerii sæi bolta 
cereascæ.

2 Eroare de culegere în ziar.
3 Idem.

Constantin Viøoianu

„Mæ gândesc cu umilinflæ cât de mare este generozitatea dvs.“

Légation Royale de Roumanie
auprès de la Société des Nations

 [ante 30 noiembrie 1930]

 Domnule ministru, 
 Væ mulflumesc cu recunoøtinflæ pentru scrisoarea pe care afli 
adresat°o Secretariatului Ligii. Bunævoinfla dvs. faflæ de mine ar cere din 
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parte°mi atâtea merite încât nu îndræznesc niciodatæ sæ cred cæ i°aø putea 
corespunde; de aceea, pæræsind orice veleitate, mæ gândesc cu umilinflæ cât 
de mare este generozitatea dvs.
 Ideea de a intra la Secretariat aparfline lui Oprescu. Fiindcæ o 
aprobafli øi dvs. nu°mi ræmâne decât sæ mæ supun øi sæ aøtept decizia lui 
Drummond1. 
 Îngæduifli°mi, væ rog, o confesiune: în hotærârea mea de a trece la 
Ligæ intræ o mare decepflie øi o singuræ nædejde. 
 Decepflia o cunoaøtefli în parte mai demult. Ultimele evenimente 
au agravat°o: sunt, domnule ministru, descurajat de destinele României. 
 Nædejdea? De a væ servi pe dvs. Dacæ, intrând în Ligæ, pot vreodatæ 
sæ væ fiu de un folos, consider cæ acela va fi singurul mijloc sæ°mi slujesc 
flara. Astæzi, nu cunosc altæ expresie a flærii noastre decât aceea pe care o 
reprezentafli dvs.

*
 Iatæ acuma câteva veøti de aici: 

1) Buero2, directorul Secfliei Juridice, mi°a spus cæ e sigur cæ 
dl Negulescu3 va fi ales jude la Haga dacæ îl patronafli dvs., 
fiindcæ astfel va avea toate voturile Americii de Sud. Tot aøa 
mi°a spus øi McKinnon Wood4, care crede cæ Anglia poate vota 
pe dl Negulescu.

2) Øtifli cæ în toamnæ ies din Consiliu Canada, Finlanda øi Cuba. 
Aici mi se spune cæ în locul Canadei va candida Irlanda; în 
locul Finlandei, în afaræ de o flaræ nordicæ, belgienii sondeazæ 
deja dacæ n°ar putea intra ei, grecii au de asemenea pretenfliuni 
øi China a anunflat deja candidatura sa în mod oficios. 
Secretariatul cautæ sæ convingæ pe chinezi sæ nu candideze øi 
nu°i væd favorabili nici Greciei. El ar vrea de asemenea sæ aducæ 
în locul Cubei pe una din flærile mari din America de Sud 
(Argentina sau Brazilia) dacæ ele ar accepta. 

3) Afli aflat desigur cæ, în afaræ de Bonnet5, pleacæ øi Salter6, 
directorul Secfliei economice, øi poate cæ în locul sæu sæ treacæ 
Walters7, secretarul lui Drummond. Walters îøi pusese deja 
candidatura la dezarmare, dar a fost împiedicat de Germania. 
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Sper, domnule ministru, sæ væ vedem aici la sfârøitul lunii. 
Væ mulflumesc încæ o datæ øi væ rog sæ credefli în sentimentele mele 

adânc devotate.
(ss) Const. I. Viøoianu

Pe plic:
Son Excellence
Monsieur N. Titulesco
Ministre de Roumanie
Hotel Ritz – Picadilly
Londres
(Angleterre)

Scrisoare, [ante 30 noiembrie 1930], Constantin Viøoianu, consilier tehnic al 
delegafliei române la Societatea Nafliunilor, 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. 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. 354, 
pp. 1 051–1 052.

NOTE

1 Sir James Eric Drummond.
2 Juan Antonio Buero (1886–1950). Diplomat, om politic øi de stat uruguayan. Ministru de 

Externe (1920). Øeful Secfliei juridice a Secretariatului Societæflii Nafliunilor (1930). Senator. 
Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale.

3 Dumitru Negulescu (1875–1950). Jurist øi om politic român. Judecætor la Curtea 
Permanentæ de Justiflie Internaflionalæ (1930–1945)

4 Hugh McKinnon Wood (1889–m.?). Funcflionar britanic la Secflia juridicæ a Secretariatului 
Societæflii Nafliunilor.

5 Henri Bonnet.
6 Sir James Arthur Salter of Kidlington (1881–1975). Economist, om politic øi de stat britanic. 

Director al Secfliei economice øi financiare din Secretariatul Societæflii Nafliunilor (1919–1920; 
1922–1931).

7 Francis P. Walters (1888–1976). Diplomat britanic. A funcflionat la Secflia politicæ din 
Secretariatul Societæflii Nafliunilor. Øef de cabinet al Secretarului general al Societæflii Nafliunilor.
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Constantin Viøoianu

„…Apær persoana øi politica Excelenflei Voastre“

Pentru dl ministru Titulescu.
Devotamentul meu adânc pentru dvs. îmi comandæ sæ apær per

soana øi politica Excelenflei Voastre de atacurile îndreptate contra lor. Voi 
da desigur explicafliile cuvenite celor în drept øi le voi aræta cât de nelealæ, 
nejustificatæ øi nepoliticæ este campania polonæ împotriva dvs. Sper cæ 
buna credinflæ polonezæ va isprævi prin a vedea adeværatul caracter al 
incidentului menflionat în telegrama Excelenflei Voastre, ca øi proporfliile 
lui neînsemnate.

Cer însæ voie Excelenflei Voastre sæ°i semnalez încæ o datæ gravele 
neajunsuri care decurg din libertatea pe care o au tot felul de instituflii øi 
persoane de la noi de a adresa invitafliuni în stræinætate, a organiza mani
festaflii øi legæturi færæ ca Ministerul Afacerilor Stræine øi reprezentanflii 
flærii în stræinætate sæ aibæ cea mai micæ cunoøtinflæ.

Aceste inifliative færæ ræspundere pot încurca relafliile noastre cu stræ
inætatea øi ne aruncæ nouæ în spinare ponosurile pe care nu le meritæm.

Sæ mæ ierte Excelenfla Voastræ, dar îi exprim convingerea mea cæ 
pânæ nu vom lua mæsuri energice în aceastæ privinflæ vom avea tot felul de 
riscuri. Un monopol al departamentului Excelenflei Voastre asupra rela
fliilor cu stræinætatea este necesar.

Apoi legafliunea Poloniei de la Bucureøti, gæsind la noi tot felul de 
complezenfle, umblæ din instituflie în instituflie øi din dregætori în dregætori 
pentru a°øi organiza propaganda øi a°øi realiza planurile øi ocoleøte 
sistematic Ministerul Afacerilor Stræine. Din când în când culege roadele 
propriului exces de zel.

Respectuos devotat.

Telegramæ cifratæ, nr. 1 803, Varøovia, 18 iunie 1936, Constantin Viøoianu cætre 
Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine, Bucureøti; apud Constantin 
Viøoianu, Misiunile mele (culegere de documente), ediflie îngrijitæ de George G. 
Potra, Nicolae Dinu (coordonatori), Constantin I. Turcu, Ion Calafeteanu, 
Nicolae Nicolescu; cuvânt înainte Adrian Severin, ministru al Afacerilor Externe, 
Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1997, doc. nr. 31, pp. 131–132.
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Constantin Viøoianu

„Titulescu era omul devotamentelor fidele øi al convingerilor 
neschimbate“

Cu Nicolae Titulescu, Neamul nostru a pierdut pe unul din cei 
mai de seamæ conducætori ai fiærii. Trebuiesc ani øi ani ca prin miraculoase 
stratificæri de virtufli naflionale øi prin concentræri de puteri ale unei 
societæfli sæ nascæ în mijlocul ei un om cu atâtea daruri de a o servi. Nimeni 
nu va putea desluøi vreodatæ secretul unor astfel de elaboræri, care 
constituiesc adeværate triumfuri ale nafliunii. Sunt, în aceste naøteri rare, 
pe lângæ o împletire a calitæflilor unei societæfli øi puternice tentative de 
creafliuni originale, fiindcæ oameni ca Titulescu ne reprezintæ, dar ne øi 
depæøesc. El ne minuna adesea cu reacfliunile sale neprevæzute, cu ima
ginaflia sa somptuoasæ, cu judecata sa fermæ øi subtilæ, care îi confereau o 
facultate de prevedere rar întâlnitæ.

Un portret al lui Titulescu este de aceea foarte greu de fæcut. Per
sonalitatea sa era atât de bogatæ øi complexæ, de luxuriantæ încât aræta 
parcæ un fel de instabilitate. Orice definiflie pærea sæ fie depæøitæ. Totdeauna 
avea ceva de adæugat la contururile pe care le trasai. Øi pe deasupra, ideaflia 
sa rapidæ precum øi o dialecticæ de o mare finefle øi ingeniozitate turburau 
øi mai mult pe cei ce voiau sæ°l cunoascæ îndeaproape. Øi totuøi în sufletul 
øi în spiritul sæu erau întotdeauna cele mai ferme, mai stabile stæruinfle. 
Toate mijloacele sale oratorice, dialectice, de convingere øi de seducfliune 
se învârteau, se compuneau øi se amplificau în jurul unor elemente fixe. 

Titulescu era omul devotamentelor fidele øi al convingerilor ne
schim bate. Numai privirile superficiale øi sufletele slabe se înøelau asupra 
lui. Prietenia sa, odatæ câøtigatæ, te înconjura færæ încetare øi dacæ cel ce se 
bucura de ea o ofensa, Titulescu era cel dintâi îndurerat. De câte ori l°am 
auzit plângându°se cæ tot felul de intrigi – mizerii morale ale vieflii poli
tice – îi turburau legæturi de afecfliune pe care le împletise din tinerefle. Øi 
de câte ori nu l°am væzut întristat cæ încercærile lui de apropiere sufleteascæ 
nu întâlneau decât calcule meschine øi inimi reci øi vanitoase. Rar 
am væzut un om cu sufletul mai deschis la durerile øi bucuriile altora, la 
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succesele colaboratorilor sæi, mai pasionat øi mai stæruitor în a te ajuta, în 
a te învæfla, mai sensibil la bine øi la fericire. Sunt oameni cu un tempera
ment trist, meschin, negru, pentru care viafla øi umanitatea nu sunt decât 
spectacole de pedeapsæ øi de ræzbunare, nu sunt decât locuri de catastrofæ 
øi de præbuøire. Sunt alflii cu vocaflii de generozitate de fericire, care aspiræ 
numai bucuriile vieflii øi triumfurile naturii, care cautæ, în mod firesc, 
ocazii de bunætate øi de iertare øi care totuøi, ajunøi la un anume nivel de 
experienflæ øi de cunoaøtere, au un mic zâmbet amar în colflul gurii øi o 
geanæ de melancolie.

Aøa era Titulescu. Se bucura de oameni øi de naturæ. Dar în toate 
bucuriile sale era un fir de duioøie. Nu s°a îndreptat cætre el un om în
durerat pe care sæ nu°l mângâie. Un om nevoiaø pe care sæ nu°l ajute. Dar, 
rar a întâlnit gratitudinea pe care o merita. Øi totuøi, în sufletul sæu a 
persistat o adeværatæ candoare. Când scæpa de apæsarea treburilor publice, 
îl vedeai înveselindu°se ca un copil de viafla simplæ øi afectuoasæ de lângæ 
soflia øi prietenii sæi, de bunætatea øi de admiraflia cu care îl înconjurau 
oameni cunoscufli sau necunoscufli, de cer, de mare, de codri sau de munflii 
înzæpezifli ai Elvefliei. Sensibil øi cu mari aptitudini artistice, el privea cu 
înflelegere øi curiozitate orice fenomen uman sau natural. Øi era, mai ales, 
înclinat cætre tinerefle øi noutate. Poate cæ sænætatea sa fragilæ nu îl îndemna 
sæ priveascæ în liniøte bætrâneflea omului sau ruinele trecutului sau poate 
cæ spiritul sæu viu øi foarte mobil cæuta numai miøcarea øi inovaflia. L°am 
væzut adesea trecând aproape indiferent pe lângæ monumentele trecutului, 
dar examinând cu interes orice invenflie, orice nouæ alcætuire. Îi plæceau 
formulærile noi øi, mai ales, ingenioasele combinafliuni dialectice. El nu 
întârzia niciodatæ pe panta elementaræ a judecæflii, pe ideea curentæ, pe 
argumentele comune. De aci încolo se exercita spiritul sæu ingenios. De 
aceea, mulfli din interlocutorii sæi erau uluifli: analizele lui Titulescu 
începeau de unde se ispræveau ale lor. El depæøea spiritul comun. Dar 
demonstrafliile sale bogate øi ingenioase nu deveneau reci sau stræine. Ele 
erau seducætoare øi aveau ceva fermecætor. Ele nu apæreau ca simple ope
rafliuni ale spiritului. La elaborarea øi expunerea lor, participa toatæ fiinfla 
lui Titulescu. Ideile se umanizau, deveneau sensibile. Demonstraflia era 
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pateticæ, Titulescu apærea în centrul unei drame la care te atrægea øi, când 
îfli vorbea, simfleai cum træieøti peripefliile ei.

Dar toate seducfliunile sale proveneau øi din convingerea øi buna 
credinflæ cu care expunea chestiunile. Fiindcæ, aøa cum am spus, Titulescu 
era omul convingerilor ferme. Pe deasupra tuturor schimbærilor, în contra 
tuturor ostilitæflilor, în fafla nepriceperii unora øi a relei credinfle a altora, 
el a servit, în politica externæ, aceleaøi idei care constituiau, în spiritul sæu, 
cea mai bunæ pavæzæ a intereselor româneøti.

Dupæ o epocæ scurtæ de o oarecare liniøte în Europa, el a trebuit sæ 
conducæ politica externæ a flærii sale în mijlocul unor mari prefaceri, al 
neliniøtii øi al unor grele erori. El a avut sæ flinæ seama de schimbæri de 
regimuri, de mentalitæfli, de hotare. Øi aceasta cu atât mai mult, cu cât 
politica sa nu concepea România cu interese singulare, ci în mijlocul unei 
organizafliuni generale, dar aøezatæ în o anume pozifliune geograficæ øi 
având sæ desfæøoare un anume destin istoric.

Nu se pot analiza ideile politice ale lui Titulescu în acest scurt 
cadru. Trebuie sæ ne mulflumim sæ enumeræm câteva din ele. O astfel de 
analizæ devine neapærat schematicæ øi superficialæ. Ea frustreazæ concepflia 
lui Titulescu de bogæflia øi supleflea ei. Sper cæ altædatæ ne vom putea plæti 
øi sub aceastæ formæ tributul de recunoøtinflæ pe care i°l datoræm prezentând 
o largæ expunere a acestei concepfliuni.

Sæ reflinem pentru astæzi marea luptæ a lui Titulescu pentru 
stabilitatea tratatelor, prin respectul cuvântului dat øi al angajamentelor 
acceptate. El vedea aci un principiu fundamental al vieflii internaflionale, 
baza însæøi a pæcii øi protecflia cea mai însemnatæ a flærilor mai mici. Un 
stat mic poate sæ°øi reazeme securitatea pe forfla unui stat vecin øi puternic, 
fæcând o politicæ de bunæ înflelegere cu acesta. El nu trebuie sæ devinæ 
niciodatæ complice sau instrument al unei agresiuni stræine contra acestui 
vecin. El trebuie sæ practice cu strictefle o politicæ de aplicare a tratatelor 
øi de respect al moralitæflii în viafla internaflionalæ. Dezlænfluirea forflei nu°i 
este aproape niciodatæ propice. Titulescu øtia cæ România are vocaflia øi 
interesul pæcii øi cæ dezvoltarea øi consolidarea ei nu se putea face decât 
într°un regim de pace øi de stabilitate.
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De aceea, a luptat pentru organizarea în lume øi mai ales în Europa 
a unui asemenea regim, øtiind cæ situafliunea actualæ a statelor nu îngæduie 
limitarea conflictelor la regiuni determinate, cæ pacea este indivizibilæ øi 
cæ securitatea trebuie sæ fie colectivæ. Pânæ la izbucnirea ræzboiului n°a 
fost flaræ mai fidelæ ca România la aceste principii.

Regiuni cu interese particulare, dar legate între ele prin raporturi 
fundamentale, aceasta era una din ideile lui Titulescu, care s°a opus 
vehement la împærflirea, plænuitæ odinioaræ, a Europei în zone de securitate 
inegalæ, prin Pactul celor patru, în care vedea o încercare zadarnicæ de 
stabilizare a situafliunii din Vestul Europei, dar în fapt deschiderea dru
mului pentru o agresiune fascisto°hitleristæ în Estul continentului. El a 
înfleles cæ singura garanflie a securitæflii în Europa consta într°o serioasæ 
înflelegere între Puterile Occidentale øi Rusia Sovieticæ øi cæ forflele lor 
reunite erau menite sæ împiedice orice agresiune sau sæ o reprime dacæ ar 
fi izbucnit. De aceea a salutat cu cea mai mare satisfacfliune inifliativa 
sovieticæ de a participa la ræspunderi europene øi a servit din toate puterile 
sale hotærârea guvernului sovietic de colaborare, dupæ cum a combætut cât 
a putut funestele erori ale unora de a împiedica sau înlætura aceste inifliative 
øi aceastæ hotærâre. Din nenorocire nu a reuøit øi am asistat la o des com
punere a securitæflii europene sub loviturile repetate ale agresiunii germane, 
care a culminat cu dezastrul de la München. Tragicele evenimente ce au 
urmat au dovedit cât de clare øi juste erau vederile lui Titulescu. Agresiunea 
germanæ a doborât flaræ dupæ flaræ, independenflæ dupæ independenflæ, 
dezlænfluind o criminalæ operafliune contra a milioane de oameni. Pânæ ce 
s°a refæcut o solidaritate necesaræ între nafliunile unite øi s°au ridicat 
împreunæ forflele lor imense. Umanitatea øi democraflia îøi reiau drepturile 
lor ofensate, asigurând victoria comunæ øi punând bazele pæcii viitoare.

Titulescu a presimflit la vreme agresiunea care se pregætea øi politica 
sa s°a îndreptat cu hotærâre cætre prevenirea ei prin organizarea unui 
adeværat sistem de securitate. El a înfleles rolul pe care Rusia Sovieticæ, 
prin forfla ei, avea sæ°l joace øi a dedus necesitatea legæturilor dintre ea 
øi Puterile Occidentale. În acest sistem general, el a vrut sæ garanteze 
României pacea sau, dacæ aceasta ar fi violatæ, victoria, prin restabilirea 
unor raporturi de caldæ vecinætate øi a unei leale colaboræri cu Rusia 
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Sovieticæ. Dupæ ce a semnat câteva convenfliuni particulare, el a vrut sæ le 
încoroneze cu un pact de prietenie øi asistenflæ, la care guvernul sovietic îøi 
dæduse asentimentul. Dar în momentul când negocierile se apropiau de 
un sfârøit satisfæcætor, Titulescu a fost ræsturnat de o coaliflie stræinæ, care 
øi°a gæsit complici în însæøi flara noastræ. Din pietate faflæ de memoria lui 
Titulescu nu vreau sæ fac acum øi aici procesul acestor ræspunderi. Titulescu 
a fost doborât øi asasinat – cel puflin moralmente – din cauza politicii pe 
care o preconiza øi tocmai în momentul când împlinea cea mai importantæ 
a ei concluziune. Martir al acestei politici, acum memoria sa primeøte 
recompensa ce i se cuvine. Dar într°o flaræ îndureratæ, fiindcæ o mânæ de 
conducætori netrebnici nu i°au urmat politica, în locul unei flæri victorioase, 
cum ar fi fost dacæ el ar fi condus°o atunci, ea ar fi fost condusæ pe calea 
sentimentelor øi intereselor ei adeværate.

Români, sæ ne unim cu toflii pentru ca sæ reluæm firul atât de tragic 
întrerupt al politicii lui Titulescu.

Constantin Viøoianu, Nicolae Titulescu, în „Timpul“ øi „Universul“, 8 decem
brie 1944.

Constantin Viøoianu

„Regimul comunist a cælcat în picioare concepflia politicæ a lui 
Titulescu…“

Am citit, cu sentimente amestecate, relatarea asupra comemorærii 
lui Nicolae Titulescu, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la moartea sa.1

Noi, românii, øi mai ales vechii sæi colaboratori, suntem profund 
marcafli de omagiul pe care dumneavoastræ øi celelalte înalte personalitæfli 
din Lumea Liberæ l°afli adus memoriei marelui nostru om de stat. Væ 
suntem recunoscætori pentru aceasta. Dar noi resimflim ca o mare impietate 
orice comemorare organizatæ de cætre regimul comunist din România, 
care a cælcat în picioare concepflia politicæ a lui Titulescu øi orice ideal 
uman, naflional, moral care l°a inspirat pe Titulescu de°a lungul întregii 
sale viefli. Este îndeosebi ridicol sæ°l vezi pe Titulescu læudat de a se fi opus 
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ingerinflei unei puteri stræine în afacerile interne ale unei flæri, de cætre 
reprezentantul unui regim a cærui existenflæ este datoratæ brutalei intervenflii 
a Rusiei Sovietice în treburile interne ale României.

S°a amintit, de asemenea, cæ Titulescu era partizanul „coexistenflei 
paønice“ cu Rusia Sovieticæ, dar se uitæ împrejurærile în care Titulescu a 
preconizat aceastæ politicæ. Europa era tulburatæ de ameninflarea lui Hitler, 
iar Rusia Sovieticæ, slabæ øi ea însæøi ameninflatæ, afirma o politicæ de pace 
øi de securitate colectivæ. Ea nu putuse aræta adeværatul caracter al politicii 
sale, nici flelurile ei expansioniste. În orice caz, era înainte ca Rusia Sovieticæ 
sæ fi atacat Finlanda, sæ fi încorporat fiærile Baltice, sæ fi anexat Basarabia 
øi Bucovina de Nord, sæ fi distrus independenfla naflionalæ a flærilor limitrofe 
øi sæ fi impus acolo, prin forfla armelor, regimuri comuniste.

Credefli, domnule director, cæ în urma acestei experienfle tragice, 
Titulescu ar fi perseverat în acea politicæ?

În sfârøit, pentru a înflelege mai bine øi a mæsura sinceritatea senti
mentelor regimului comunist faflæ de Titulescu , îmi permit sæ væ informez 
cæ tofli colaboratorii sæi care nu au putut pæræsi flara, tofli au fost aruncafli 
în închisoare de cætre acelaøi regim sau torturafli, câfliva au murit øi ceilalfli 
au fost puøi în libertate dupæ ani de suferinfle nemaiîntâlnite, cu sænætatea 
zdruncinatæ.2

Constantin Viøoianu, Quelle coexistence pacifique?, în „Journal de Genève“, 30 
martie 1966; apud Constantin Viøoianu, Misiunile mele (culegere de documente), 
ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Nicolae Dinu (coordonatori), Constantin I. 
Turcu, Ion Calafeteanu, Nicolae Nicolescu; cuvânt înainte Adrian Severin, 
ministru al Afacerilor Externe, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1997, doc. 
nr. 77, pp. 363–366.

NOTE

1 Færæ nicio îndoialæ cæ marcarea a 25 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu a fost 
conceputæ de cætre autoritæflile de la Bucureøti ca un pretext pentru a°øi afirma øi reafirma 
opfliunile de politicæ externæ independentæ, întreaga operæ politico°diplomaticæ a ilustrului 
înaintaø oferind în plan teoretic øi practic numeroase argumente pentru susflinerea intereselor 
româneøti. În acelaøi timp, evocarea lui Nicolae Titulescu trebuie væzutæ – încæ de la nivelul 
anului 1966 – ca un moment în lungul, complexul øi durerosul proces de recuperare a valorilor 
româneøti, proces flinut sub o strictæ supraveghere de cætre autoritæflile comuniste. Cæ a fost 
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interpretatæ ca un mod indirect de afirmare a unei politici independente este dovedit de faptul 
cæ în Uniunea Sovieticæ, în principal, dar øi în celelalte flæri socialiste, comemorarea de la 
Bucureøti a avut un ecou redus, nu de pufline ori apærând articole incriminând, mai mult sau 
mai puflin direct, „reabilitarea“ acestui „om politic burghez“. În 1982, aniversarea a 100 de ani 
de la naøterea lui Nicolae Titulescu a fost deturnatæ, fiind folositæ pentru a aduce pe spaflii largi 
un elogiu excesiv lui Nicolae Ceauøescu. Aniversarea a 110 ani de la naøterea lui Nicolae 
Titulescu, în 1992, a prilejuit o evocare mai decentæ, nu lipsitæ însæ de accente politice partizane. 
Istoricii, juriøtii, diplomaflii, ziariøtii nu au flinut cont de „indicaflii“ øi au realizat restituiri de 
bunæ calitate, riguros documentate, conturând cu obiectivitate, dar øi afectivitate, opera 
ilustrului înaintaø. În legæturæ cu opera scrisæ a lui Nicolae Titulescu øi exegezele ce i°au fost 
dedicate (volume, studii, articole), în flaræ øi stræinætate, vezi O bibliografie compilatæ de Gh. 
Buzatu øi V.F. Dobrinescu, în Titulescu øi strategia pæcii, coordonator Gh. Buzatu, Editura 
Junimea, Iaøi, 1982, pp. 349–360; Alexandru Rædulescu, Bibliographie, în „Revue Roumaine“, 
an XXXVI, nr. 1, 1982, pp. 155–163; C.I. Turcu, I. Voicu, Nicolae Titulescu în universul 
diplomafliei pæcii, Editura Politicæ, Bucureøti, 1984, pp. 394–429; George Delacriø [George G. 
Potra], Selected Bibliography, în „Romanian Review“, an XLVII, nr. 4–5, 1992, pp. 70–74. În 
anul 1991 s°a constituit Fundaflia Europeanæ Titulescu, cu sediul la Bucureøti. În conformitate 
cu dorinfla sa testamentaræ, în 1992 ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu au fost aduse 
de la Cannes øi reînhumate la Braøov. A fost elaborat planul de tipærire integralæ a operei 
politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu – cf. Adrian Næstase, Nicolae Titulescu, contemporanul 
nostru. / Nicolae Titulescu, notre contemporain, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Metropol, 
Bucureøti, 1995, pp. 114–120, 338–344.

2 Numeroøi diplomafli români, apropiafli colaboratori ai lui Nicolae Titulescu, au fost 
aruncafli în închisoare. Printre aceøtia: Savel Rædulescu, Ion Lugoøianu, Vasile Stoica. Au fost 
închiøi øi nepoflii sæi – Ionel Christu, Sergiu Neniøor øi Gheorghe Neniøor, ultimii doi au 
îndeplinit însærcinæri de secretari particulari ai ministrului Afacerilor Stræine – cf. Pompiliu 
Gâlmeanu, Opinii–controverse. Din nou despre „misterul“ celei de°a cincea valize a lui Nicolae 
Titulescu, în „Magazin Istoric“, an XXVII, serie nouæ, nr. 7 (316), iulie 1993, pp. 68, 71; Elena 
Popescu°Lugoøianu, Jertfele mele: tatæl, soflul øi fiul, în „Memoria“ (revista gândirii arestate), nr. 
8, pp. 64–74; Traian Zorzoliu, Casa de la flaræ (Noi mærturii despre viafla øi activitatea lui Nicolae 
Titulescu), Editura Cons, Bucureøti, 1993, p. 62. Pentru epurarea personalului Ministerului 
Afacerilor Externe dupæ 23 august 1944, øi cu precædere dupæ 6 martie 1945, sub raportul 
dimensiunilor, categoriilor afectate øi responsabilitæflilor imediate vezi Organizarea instituflionalæ 
a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi documente, vol. II (1920–1947), ediflie îngrijitæ de Ion 
Mamina, George G. Potra, Gheorghe Neacøu, Nicolae Nicolescu, Fundaflia Europeanæ 
Titulescu, Bucureøti, 2006, pp. 372–525. Dupæ scoaterea lui Gheorghe Tætærescu de la Ministe
rul de Externe øi numirea ca titular al acestui minister (la 7 noiembrie 1947) a Anei Pauker, 
„epurarea“ s°a finalizat, practic diplomaflii „vechiului regim“ fiind scoøi cu brutalitate din 
rândurile corpului diplomatic românesc – cf. Ion Calafeteanu, Schimbæri în aparatul diplomatic 
românesc dupæ 6 martie 1945, în 6 martie 1945 – Începuturile comunizærii României, Editura 
Enciclopedicæ, Bucureøti, 1995, pp. 164–171. Dupæ unele surse, acestei epuræri i°au cæzut 
victime 12 miniøtri plenipotenfliari, 10 consilieri de legaflie, 36 de consultanfli, 107 funcflionari 
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(printre alflii: Al. Paleologu, Paul Cernovodeanu, Eugen Filotti) – cf. Mircea Suciu, Mircea 
Chirifloiu, Ana Pauker: repere pentru o biografie neretuøatæ, în „Dosarele Istoriei“, an II, nr. 8 
(13), 1997, p. 7. Potrivit documentelor publicate în Organizarea instituflionalæ a Ministerului 
Afacerilor Externe. Acte øi documente, vol. II (1920–1947), cifra celor dafli afaræ a fost în mod 
sigur sensibil mai mare decât cea menflionatæ mai sus; existæ riscul ca în volumul amintit sæ nu 
se fi publicat toate deciziile de epurare, unele din ele nefiind transmise la vremea respectivæ spre 
„Monitorul Oficial“. Nu puflini diplomafli români, intuind mai bine decât majoritatea semenilor 
lor evolufliile ce aveau sæ vinæ, au ræmas în stræinætate, alegând calea exilului øi sfârøind – unii 
dintre ei – în exil. Sæ°i amintim aici doar pe Elena Væcærescu, Raoul V. Bossy, Ion Gheorghe, 
Ion Pangal, Vespasian Pella, Alexandru Cretzianu, Viorel Virgil Tillea, Citta Davilla, Paul 
Zænescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Aron Cotruø, George I. Duca, Nicolae Vælimærescu, 
Brutus Coste, George Anastasiu, George Antoniade, Dumitru Danielopol, Dumitru Amzær, 
Cornel Bianu, Ion Dragu, Constantin Virgil Gheorghiu, Alexandru Gregorian, Ion Rafliu, 
Vladimir Ionescu, Aurel Lapedatu. Pentru unii dintre aceøtia vezi Mihai Pelin, Culisele 
spionajului românesc. DIE (1955–1980), Editura Evenimentul Românesc, Bucureøti, 1997, 
pp. 25–27, 33, 43. Cei ce au ræmas în flaræ, precum Lucian Blaga, chiar dacæ nu au fost arestafli, 
au fost complet marginalizafli, træind într°un regim de crasæ mizerie materialæ. Un loc aparte, ca 
destin nefericit, l°au avut miniøtrii români de Externe. Istrate Micescu (28.12.1937–10.02.1938) 
a murit în puøcærie. Nicolae Petrescu°Comnen (30.03.–21.12.1938) a murit, de asemenea, în 
stræinætate, færæ putinfla de a mai reveni în România. Grigore Gafencu (22.12.1938–l.06.1940) 
s°a expatriat dupæ încheierea misiunii la Moscova, sfârøind în exil în 1957 (fusese condamnat. 
în contumacie, la ani grei de temniflæ). Ion Gigurtu (l.06.–28.06.1940) s°a sævârøit în închisoare. 
Constantin Argetoianu (28.06.–4. 07.1940) a avut parte de acelaøi destin øi a murit în închisoare 
în 1955. Mihail Manoilescu (4.07.–14.09.1940) a murit prematur în închisoare. Mihail Sturdza 
(14.09.1940–27.01.1941) a fost obligat, dat fiind rolul activ pe care l°a avut în rebeliunea 
legionaræ din 21–23 ianuarie 1941, sæ se expatrieze; øi°a încheiat existenfla în afara graniflelor 
flærii. Grigore Niculescu°Buzeøti (23.08.–4.11.1944) a sfârøit, de asemenea, în exil. Constantin 
Viøoianu (4.11.1944–28.02.1945) s°a expatriat øi a murit în exil în 1994. Gheorghe Tætærescu 
(6.03.1945–7.11.1947) a fost arestat, condamnat, închis øi a murit, având domiciliu forflat, 
în 1957. 

Constantin Viøoianu

„Avea aceastæ îndoitæ capacitate: sæ simtæ øi sæ raflioneze“

Când Titulescu s°a stins,1 acum 25 de ani, o stea mare a cæzut de 
pe cerul României. Nori grei se adunaseræ deasupra flærii;2 semnele întu
necate ale furtunii înconjurau frontierele noastre. Echilibrul european øi 
chiar mondial erau distruse prin izbucnirea agresiunii totalitare øi prin 
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lipsa de prevedere øi de curaj a democrafliilor apusene. Titulescu luptase øi 
împotriva uneia øi în contra celeilalte. El urmærise færæ rægaz menflinerea 
pæcii prin respectarea integritæflii teritoriale øi independenflei fiecærei flæri. 
El dorea pacea nu numai pentru virtuflile ei proprii, dar fiindcæ ræspundea 
necesitæflii naflionale a flærii noastre. Aceste îndoite preocupæri, care serveau 
totdeodatæ lumea øi propria lui flaræ, au conferit politicii lui Titulescu 
autoritate, iar personalitæflii sale un prestigiu în lumea internaflionalæ pe 
care rar l°a atins reprezentantul unei flæri mici. Nimeni nu a fost mai adânc 
înfipt în pæmântul flærii sale având fruntea ridicatæ spre zærile europene. 
Exemplul sæu ilustru a arætat cum intransigenfla naflionalæ se poate pæstra 
øi dezvolta în cadrul internaflional. Færæ fanatism, færæ vederi bigote, færæ 
sentimente crude, færæ ostilitæfli sau întoarceri cætre epoci brutale, flara 
poate fi servitæ în mijlocul lumii. Fiindcæ sensibilitatea faflæ de idealurile 
umane se ridicæ natural din fidelitæflile naflionale. Øi o flaræ micæ este mai 
apæratæ graflie acestei dualitæfli. De aceea, Titulescu a simflit cæ îøi poate 
apæra mai bine flara în mijlocul concertului internaflional. El a vrut sæ 
foloseascæ institufliunile internaflionale în interesul României, ajutându°le 
sæ se întæreascæ, colaborând la funcflionarea lor normalæ. Oriunde vedea 
un mijloc de a întæri ordinea de drept, oriunde afla o garanflie pentru 
pace, în orice aøezare internaflionalæ gæsea un element de securitate pentru 
flara sa, Titulescu era gata sæ ajute. Dar împotriva oricærei tendinfle de a 
zdruncina pacea øi ordinea, împotriva oricærui act destinat sæ stinghereascæ 
libertatea sau sæ ameninfle independenfla flærii sale, el se ridica færæ teamæ. 
Duømani sau prieteni întâlneau atunci din partea lui o vijelioasæ øi 
încæpæflânatæ opunere.

Pentru o asemenea politicæ delicatæ øi complexæ, Titulescu avea în 
firea sa bogatæ mijloacele intelectuale øi tæriile morale necesare. Graflie lor 
øi unui mare talent de a le expune, el s°a putut ridica la o faimæ care a 
îmbogæflit viafla internaflionalæ timp de douæ decenii. Bogæflia lui psihologicæ 
øi puterile lui intelectuale minunau atât pe prieteni cât øi pe stræini. O 
com binaflie vastæ øi raræ într°o stare de neîncetatæ activitate, care biruia 
orice obstacol printr°o mare putere creatoare. Personalitatea lui Titulescu 
era desigur în afara, deasupra, legilor comune. Nu prin anomalii, fiindcæ, 
în afaræ de înfæfliøarea sa fizicæ, nimic nu era prin naturæ deosebit de legile 
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firii. Ceea ce fæcea originalitatea sa erau bogæflia øi întinderea elementelor 
umane de care dispunea øi care îi îngæduiau sæ opereze combinafliuni mai 
numeroase øi mai ingenioase decât alfli oameni. Ca un mare cântærefl, a 
cærui voce este nu numai mai armonioasæ, mai catifelatæ, mai viguroasæ øi 
mai nuanflatæ decât a altor cântærefli, dar poate cuprinde o mai largæ scaræ 
de note, mai multe octave.

Spiritul sæu nu se odihnea. Era în neîncetatæ miøcare. Cæuta întruna 
perfecfliunea, adâncea solufliunile, migælea øi ameliora formulele. Era o 
mare desfætare sæ priveøti spectacolul miraculos al jocului neîncetat al 
spiritului sæu. Chiar distracfliunile sale în momentele de aparentæ odihnæ 
erau de ordin spiritual: jocuri subtile øi ingenioase, combinafliuni øi inven
fliuni surprinzætoare, formulæri noi øi neaøteptate; un neîntrerupt exercifliu 
intelectual cu descoperiri fecunde. Spiritul sæu era plin de capricii fericite. 
Titulescu era un artist al spiritului.

Dar rar se juca cu formele øi culorile spiritului ca un diletant. Toate 
distracfliunile lui aparente se întorceau aproape totdeauna cætre preocupærile 
lui majore. El îøi hrænea îndatoririle profesionale din toate izvoarele 
spiritului sæu activ øi bogat.

Aceste înclinafliuni nu îl îndepærtau însæ de destinul øi dramele 
umane. Era sensibil, prea sensibil poate, faflæ de suferinflele øi slæbiciunile 
oamenilor øi, delicat øi generos, era gata sæ le mângâie. Nimeni nu a bætut 
zadarnic la poarta sa.

Titulescu avea aceastæ îndoitæ capacitate: sæ simtæ øi sæ raflioneze. 
De aici izvorau plenitudinea personalitæflii sale øi seducfliunea pe care o 
exercita asupra celor ce îl apropiau. Sensibilitatea sa era mai ascuflitæ, mai 
delicatæ øi se învolbura de la spectacolele cele mai simple, mai duioase, 
mai elementare, pânæ la cele mai înalte øi mai rafinate expresiuni artistice 
øi intelectuale. El a pæstrat totdeauna o dragoste sfioasæ, un duios interes 
pentru frumuseflile øi vræjile, pentru misterioasele creafliuni ale naturii. 
O floare albastræ ce se ridica printr°o pojghiflæ de zæpadæ pe platourile 
înalte ale Alpilor oprea privirea lui øi era prilejul unor meditaflii dedicate 
izvoarelor neøtiute ale vieflii. Una din marile lui desfætæri erau plimbærile 
în naturæ. El cæuta desigur o odihnæ, un refugiu faflæ de gravele preocupæri 
care nu°i pæræseau niciodatæ spiritul, dar era, în plæcerile lui bucolice, øi 
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o aplecare a naturii sale candide, delicate, generoase. Poate cæ, de asemenea, 
regæsea în aceste forme de viaflæ, simple øi curate, o mângâiere a pærerilor 
de ræu pe care i le inspirau atâtea spectacole corupte pe care le vedea zilnic 
printre oameni. În sfârøit, viafla simplæ øi sænætoasæ, legile vânjoase ale 
vieflii, puterile elementare ale naturii erau, poate, pentru el, o încurajare 
faflæ de neliniøtea pe care i°a dat°o totdeauna propria sa sænætate.

Cunoøtea virtuflile singurætæflii fecunde, când spiritul se reînnoieøte 
øi facultæflile creatoare îøi recapætæ energiile. În fiecare dimineaflæ, el îøi 
pæstra câteva ore de meditaflie, în care nimeni nu îi putea tulbura gândurile. 
Se retrægea din tumultul politic într°un fel de sanctuar, unde nici 
vicisitudini personale, nici drame publice nu îi întrerupeau preocupærile.

Acesta era dreptul sæu sacru, singura sa proprietate, unicul egoism, 
pe care øi le apæra cu intransigenflæ.

În orice caz, pânæ la urmæ, în sufletul sæu nu s°a veøtejit niciuna 
din fibrele sensibilitæflii. Era o plæcere sæ vezi cum adânca sa perspicacitate 
sau o experienflæ bântuitæ de drame n°au putut ofili umilele, candidele sale 
bucurii, øi nu au biruit frageda tinerefle a inimii sale. Nici vicisitudinile 
umane, nici vicleniile øi decæderile politicii, nici serbedele infirmitæfli ale 
vieflii sociale, nici corupflia solicitatorilor, nici brutalitæflile epocii nu au 
alienat generozitatea øi toleranfla faflæ de oameni sau spiritul sæu de iertare, 
dorinfla de a ajuta øi de a încuraja, sau entuziasmul faflæ de succesul altora. 
Øi, în aceeaøi vreme, el era lucid øi færæ iluzii faflæ de slæbiciunile naturii 
umane. El øtia cæ orice om lucid moare mizantrop. Dar, pânæ la aceastæ 
limitæ, oarecum metafizicæ, el pæstra comportærile unui optimist øi cæuta 
în toleranflæ øi dærnicie o împæcare cu umanitatea. Atent faflæ de sensibilitatea 
øi chiar susceptibilitæflile oamenilor, conøtient de interesele lor, îngæduitor 
faflæ de ambifliunile lor, el nu ofensa niciodatæ, ajuta totdeauna. De aceea, 
poate, era asaltat de cereri øi înconjurat de decepflii. Experienflele amare 
însæ nu îl descurajau. El øtia cæ e mai bine sæ te înøeli din generozitate øi 
iertare, decât din neîncredere øi bænuialæ. Toatæ viafla, el a cæutat o lume 
paønicæ øi blândæ, oameni împæcafli øi afectuoøi. El se înconjura cu oameni 
tineri, fiindcæ øtia cæ spre bætrânefle inimile se zbârcesc, frunflile se încreflesc 
øi ochii se sting. Dar ce era amar în pærerile sale nu se vedea niciodatæ în 
raporturile pe care le avea cu oamenii.
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Ajuta pe tofli compatrioflii sæi. În lumea internaflionalæ, unde se 
bucura de un înalt prestigiu, la Societatea Nafliunilor, unde avea o mare 
autoritate3, Titulescu ducea de mânæ pe orice nou sosit din flaræ øi îl ajuta 
sæ se ridice pe treptele succesului. Un succes românesc în stræinætate era 
pentru el o mare desfætare. Nu am væzut alt om care sæ se bucure cu atâta 
entuziasm de reuøita cuiva, dar, mai ales, a unui român, fiindcæ astfel erau 
servite interesele flærii. Cea mai mare satisfacflie a sa era sæ formeze øi sæ 
recompenseze tineretul. Nu fiindcæ avea superstiflia generafliilor, dar, între 
altele, fiindcæ dorea sæ formeze cadrele României de mâine. Fost profesor, 
Titulescu a pæstrat toatæ viafla interes øi simpatie faflæ de tineri. El însuøi 
øi°a început ilustra carieræ foarte tânær: la 22 de ani era profesor la 
Universitate4, la 33 ministru de Finanfle5. Ajutat numai de marile sale 
calitæfli øi de muncæ færæ preget.

Din experienfla sa de profesor øi de om politic, Titulescu aflase cæ 
românii sunt înclinafli spre improvizaflie øi spre repezi øi superficiale 
generalizæri. Færæ încetare, a luptat împotriva acestor tendinfle. Nimic nu 
îl supæra mai tare decât sæ vadæ români, care soseau la conferinfle inter
naflionale, cu vagi cunoøtinfle øi cu o insuficientæ pregætire. El sfætuia øi da 
personal exemplul unei minuflioase øi stæruitoare pregætiri, fiindcæ øtia cæ 
reprezentanflii unei flæri mici nu pot birui decât prin capacitatea lor. Numai 
o Mare Putere, cu un vast capital, îøi poate permite luxul unei incompetenfle 
provizorii, cæ are de unde pierde. Când, dimpotrivæ, un român se dovedea 
competent øi se ridica în fruntea unei adunæri internaflionale, Titulescu se 
bucura mai mult decât de un triumf personal. El se minuna, de asemenea, 
de uøurinfla cu care unii români se socoteau inteligenfli confundând 
adesea inteligenfla cu un fel de exuberanflæ, de zburdælnicie a minflii. 
Întorsæ turile neprevæzute sau spontaneitatea ideilor îl distrau desigur, dar 
dorea sæ vadæ o mai serioasæ, o mai justæ, o mai prelungitæ dezvoltare 
a facultæflii intelectuale.

De aceea, auzind vorbind prea des despre inteligenfla unuia sau 
altuia, el avea aceastæ vorbæ ce pærea paradoxalæ, dar care era plinæ de 
înflelepciune: „O fi inteligent, dar nu are judecatæ“.

El însuøi rar, foarte rar, spunea despre cineva cæ este inteligent. 
Vorbea, din contræ, despre oameni capabili. Adicæ o combinaflie de calitæfli 
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øi de virtufli care confereau celui ce le poseda capacitatea sæ îndeplineascæ 
bine øi eficient însærcinærile ce i se încredinflau. Jocuri zadarnice la marginea 
preocupærilor esenfliale, raflionamente aproximative sau informafliuni 
insuficiente nu erau pe placul lui.

Pe aceste cæi a vrut Titulescu sæ formeze tineretul pentru ca, înæun
tru sau în afaræ, sæ poatæ servi flara cât mai bine. Aøa se formase øi el, 
supunând nemaipomenitele sale daruri øi talente la o disciplinæ riguroasæ. 
Elev strælucit la liceul6din Craiova, student eminent la Facultatea de drept 
din Paris,7 de copil sau de tânær, el nu s°a bizuit niciodatæ numai pe 
calitæflile cu care era înzestrat øi care l°ar fi putut aøeza færæ alte sforflæri în 
fruntea generafliei sale. A studiat, a muncit cu o stræduinflæ neîntrecutæ de 
niciunul din colegii sæi. Odatæ, ne povestea cum îøi prepara examenele la 
facultate: dupæ ce urma asiduu cursurile øi învæfla zilnic lecfliile, la sfârøitul 
fiecærui trimestru îøi fæcea singur un examen. Aøeza în fafla sa patru scaune, 
care reprezentau pe cei patru profesori membri ai juriului, øi îøi cerea sie 
însuøi sæ vorbeascæ despre o problemæ. Începea cu voce tare expunerea 
care trebuia sæ se dezvolte færæ greø. Dacæ vreodatæ se încurca sau nu îøi 
aducea aminte perfect vreun amænunt, mergea în camera de alæturi, îøi 
trægea o palmæ, se uita în carte øi se întorcea ca sæ reînceapæ expunerea færæ 
greø. Astfel, învæfla totdeauna cursurile øi îøi perfecfliona expunerea.

Memoria sa era extraordinaræ. Putea sæ repete aproape cuvânt cu 
cuvânt discursuri pe care le fæcuse cu ani în urmæ sau sæ recite pagini 
întregi din tratatele de drept, sau cifre din dosarele pe care le pregætise 
odinioaræ. Este adeværat cæ aceastæ memorie era alimentatæ de lunga øi 
minuflioasa pregætire a fiecærei probleme sau a fiecærui discurs. Având o 
puternicæ imaginaflie creatoare, o ingenioasæ facultate dialecticæ, un talent 
rar de formulare verbalæ, Titulescu nu improviza decât forflat de împrejuræri 
neprevæzute. El credea în formula lui Napoleon: „l’improvisation, c’est la 
solution soudaine d’un problème minutieusement réfléchi“8. Nu fiindcæ nu 
ar fi putut improviza. Din contra, de câte ori era obligat sæ o facæ, reuøea 
cu uøurinflæ øi cu strælucire. Dar el era atât de scrupulos, încærcat de atâta 
grijæ faflæ de interesele flærii, încât îøi cântærea fiecare cuvânt, aøeza cu 
atenflie fiecare virgulæ, migælea fiecare frazæ. Mergea pânæ acolo încât îøi 
pregætea în scris conversafliunile pe care trebuia sæ le aibæ a doua zi cu 
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oamenii de stat stræini, despre gravele probleme internaflionale. Pe caietele 
în care zi de zi îøi însemna activitatea, întrevederile, rapoartele øi telegra
mele pe care le trimitea, stau scrise proiectele de conversafliuni cuprinzând 
toate ipotezele ce se puteau ivi, toate obiecfliunile ce i se puteau opune, 
toate ræspunsurile pe care le putea da. Sau când mergea într°o conferinflæ 
politicæ sau într°un comitet tehnic, nimeni, niciun specialist nu cunoøtea 
mai bine, mai amænunflit decât el, chestiunea în discufliune. Spiritul sæu 
era îmbibat de problema care îl preocupa øi, când începea discufliunea, ea 
îi ieøea „prin tofli porii“, cum spunea el. Problemele importante îl stæpâ
neau, îl obsedau. Era cu neputinflæ sæ îl scofli din ele în timpul acestei lungi 
incubafliuni. Poate cæ aici se afla øi o slæbiciune a lui Titulescu. Pe de o 
parte, problema care îl preocupa creøtea în spiritul sæu în importanflæ în 
aøa mæsuræ încât devenea cea mai serioasæ problemæ în domeniul inter
naflional; pe de altæ parte, el era atât de supus, atât de absorbit de acea 
problemæ, încât toate celelalte cædeau în afaræ de orizontul sæu. În aceste 
momente, devenea un solist, nu mai era un øef de orchestræ. Dar astfel 
biruia. Ajutat de asemenea øi de seducætoare øi de ingenioase mijloace 
personale. În serviciul cauzei naflionale, el punea toate resursele firii sale, 
îmbogæflite de un temperament complex, ce se ridica de la duioøie pânæ la 
neobiønuite furii. Toate manifestafliunile sale erau însæ în permanenflæ 
supuse la controlul conøtiinflei. Titulescu nu îøi pierdea niciodatæ firea. În 
mijlocul celei mai mari furtuni, când pærea sæ fi depæøit imaginea pre
caufliunii, el juca în realitate un rol dintr°o dramæ bine calculatæ. Furiile 
sale erau ca furiile din tragediile clasice, exprimate în alexandrini.

La aceastæ bogæflie de mijloace, puflini adversari puteau rezista în 
controversele øi luptele internaflionale. De altfel, mijloacele øi tactica erau 
adaptate la firea interlocutorului, la natura problemei, la solemnitatea sau 
familiaritatea atmosferei. O gradaflie subtilæ øi ingenioasæ le mærea 
eficacitatea. Negociafliunile se lipeau de o problemæ unicæ sau se umpleau 
cu interese ce pæreau læturalnice, dar care serveau apoi la stabilirea unei 
balanfle avantajoase. Titulescu era totdeauna servit de cunoaøterea psiho
logiei øi situafliunii celorlalte flæri øi de un spirit de prevedere, de o intuiflie 
care îi permiteau sæ perceapæ murmurul îndepærtat al transformærilor 
istorice. (El a fost, spre exemplu, primul om politic care a prevæzut øi a 
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anunflat pactul infam dintre Hitler øi Stalin).9 De aceea, Marile Puteri 
apusene fæceau adesea apel la el pentru aplanarea diferendelor dintre ele 
sau pentru gæsirea unei formule de împæcare øi de colaborare. Deøi era un 
luptætor neînfricat când erau ameninflate interesele flærii sale øi, færæ teamæ, 
nu se dædea în læturi de la niciun risc, Titulescu era, în afara acestei limite, 
gata sæ ajute øi sæ elaboreze formule de armonizare a intereselor diverse. 
Mai ales înæuntrul flærii noastre, el a dorit øi a cæutat sæ serveascæ mai 
multæ armonie, a vrut sæ vadæ luptele politice mai puflin acerbe øi a aspirat 
sæ aducæ partidele politice la o comunæ înflelegere asupra problemelor 
esenfliale ale politicii noastre externe, mai ales în împrejurærile grele dintre 
cele douæ ræzboaie. El a vrut sæ vadæ concentrate pe frontierele flærii toate 
energiile naflionale.

El recunoøtea limitele fireøti pe care le reclamæ orice colaborare 
internaflionalæ, dar acestea, liber consimflite, sunt ræsplætite de alte beneficii 
sau de garanflii sporite ale propriei securitæfli. În aceastæ cumpænitæ mæsuræ, 
accepta Titulescu alianfle øi colaboræri internaflionale. Deøi, prin marea sa 
personalitate, el a cæpætat o înaltæ autoritate, care îi permitea sæ joace un 
rol øi sæ exercite o influenflæ în lume mai mari decât ar fi permis dimensiunile 
flærii pe care o reprezenta, Titulescu øtia cæ goana dupæ o mæreflie utopicæ 
a condus flæri øi regimuri la præbuøire. Sub manifestærile lui vijelioase, el 
pæstra totdeauna mæsuræ øi posibilitæfli de înflelegere. Dar în orice nego
ciafliune, el îøi fixa dinainte o limitæ sub care nu fæcea nicio concesie, nu 
accepta niciun compromis, oricare ar fi fost presiunile exercitate asupra 
sa. Numai deasupra acestei limite el negocia, cu o ingeniozitate, cu o 
bogæflie de argumente, de puncte de vedere, de formule, care îl fæceau 
respectat øi biruitor în asemenea paønice lupte internaflionale. Tehnica lui 
de negociator era o operæ de artæ, în care amesteca elemente obiective cu 
dramatice manifestæri personale øi în care se împleteau raflionamente 
riguroase øi subtile cu vijelii temperamentale.

În aceastæ scaræ vastæ de mijloace dialectice øi de metode de con
vingere, nu era niciodatæ cuprinsæ brutalitatea. Titulescu urmærea sæ 
câøtige cauza, dar nu sæ°øi umileascæ adversarii. Nivelul înalt al luptelor 
sale, raporturile civilizate pe care le pæstra cu interlocutorii sæi i°au servit 
prestigiul øi eficacitatea. Tratafli cu cuviinflæ øi cu o delicatæ indulgenflæ, 
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adversarii sæi se sileau sæ se ridice pânæ la nivelul la care se situa el însuøi. 
Astfel, stimulafli, ei pierdeau lupta færæ ranchiune personale.

De altfel, de când øi°a început cariera politicæ, tânær deputat în 
Parlamentul României, deøi membru10 al unui partid, Partidul Conser
vator°Democrat, Titulescu a tins spre ridicarea nivelului luptei politice øi 
spre o conduitæ blajinæ în discutarea problemelor naflionale.

Nu ne ocupæm aici de rolul lui Titulescu în politica internæ. 
Amintim numai cæ numele sæu a devenit popular în epoca înælflætoare în 
care România micæ îøi aduna energiile pentru eroica luptæ ce avea sæ 
împlineascæ unitatea neamului românesc în fruntariile sale naturale, de la 
Nistru pânæ la Tisa.

Alæturi de alfli oameni politici øi de mari oratori, Titulescu øi°a 
dobândit prima sa faimæ naflionalæ. Atunci, øi°a dovedit el marele sæu 
talent, ajungând apoi, în lumea internaflionalæ, sæ fie aøezat printre marii 
oratori ai timpului sæu. Pe vremea lui Briand, a lui Herriot, Barthou, 
Paul°Boncour etc., un scriitor francez a spus despre Titulescu cæ este cel 
mai mare orator de limbæ francezæ.

În prima fazæ, elocinfla sa era influenflatæ de ultimele ecouri ale 
romantismului øi de zbuciumul patriotic al intrærii în Ræzboiul de Între
gire. De la un capæt la altul al flærii, ræsunau accentele fierbinfli ale lui 
Delavrancea, cadenflele elegante øi antitezele lui Take Ionescu, frazele 
rupte øi imperioase ale lui Filipescu11, visætoarele øi misticele chemæri ale 
lui Pârvan12. În mijlocul acestei ilustre øi vijelioase întreceri de elocinflæ øi 
de patriotism a debutat Titulescu. Apoi, când idealul naflional s°a împlinit, 
când o nouæ generaflie s°a ridicat în fruntea statului, când legæturile euro
pene au devenit mai strânse øi când activitatea principalæ a lui Titulescu 
s°a stræmutat în lumea internaflionalæ, elocinfla sa a adoptat un caracter de 
precizie øi de vigoare, pæstrând cældura øi frumuseflile literare ce îi erau 
proprii. Øi în acest domeniu, el a evoluat cu vremea sa, fiindcæ avea facul
tatea sæ distingæ øi sæ absoarbæ gusturile øi preferinflele epocii sale.

Mare orator, cu mari puteri de invenflie øi de exprimare, el evita, de 
câte ori putea, sæ improvizeze. Scrupulos, cu un înalt simfl al ræspunderii, 
prefera sæ°øi scrie discursurile sau, cel puflin, sæ le prepare cu grijæ minu
flioasæ. Un discurs de politicæ externæ era în ochii sæi un act cu consecinfle 



455

øi ræspunderi serioase pentru interesele flærii. Era mânios când vedea cu 
câtæ uøurinflæ se vorbea câteodatæ în parlament despre problemele inter
naflionale øi cæuta, prin exemplul sæu, sæ inspire colegilor din parlament 
mai multæ grijæ øi o mai serioasæ atenfliune.

Politica externæ era pentru el cea mai înaltæ, mai delicatæ øi mai 
gravæ preocupare naflionalæ. Mai ales pentru o flaræ mijlocie, care nu îøi 
poate permite greøeli øi pierderi dintr°un capital limitat.

În vremurile grele în care øi°a desfæøurat activitatea, Titulescu a 
cæutat sæ libereze politica externæ de agitafliunile øi de servituflile electorale 
sau de capriciile øi ambifliunile unui dictator.

El øtia cæ aøezarea democraticæ a unei flæri îngæduie o mai liberæ 
politicæ internaflionalæ. Într°o democraflie, politica externæ este expresia 
directæ a intereselor nafliunii, iar energiile naflionale nu sunt supuse unor 
ideologii øi ambifliuni adesea stræine. Titulescu a fost potrivnic dictaturii 
øi sistemelor totalitare. Pentru multe motive, dar, mai ales, fiindcæ ideo
logiile totalitare se suprapun aspirafliunilor fireøti ale nafliunii, absorb 
energiile populare în susflinerea existenflei lor exterioare, creeazæ asociaflii 
øi duømænii artificiale øi îndreaptæ destinele unei flæri cætre aceste forme 
politice trecætoare.

Democraflia este expresiunea politicæ imediatæ, simplæ øi directæ a 
aspirafliunilor populare; dictatura totalitaræ este ca o carapace care apasæ 
pe dorinflele øi destinele nafliunii. Odatæ cu suprimarea libertæflii oamenilor 
øi a cetæflenilor, se perverteøte øi politica externæ a flærii.

Titulescu s°a stins cu inima plinæ de negre prevestiri, dar nu înainte 
de a fi træit marile suferinfle øi umilinfla flærii sale. O nouæ conøtiinflæ tutelaræ 
s°a ridicat printre permanenflele româneøti.

Constantin Viøoianu, Nicolae Titulescu – elemente pentru un portret, în „Fiinfla 
Româneascæ“, nr. 5, 1966; apud Constantin Viøoianu, Misiunile mele (culegere de 
documente), ediflie îngrijitæ de George G. Potra, Nicolae Dinu (coordonatori), 
Constantin I. Turcu, Ion Calafeteanu, Nicolae Nicolescu; cuvânt înainte Adrian 
Severin, ministru al Afacerilor Externe, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1997, 
doc. nr. 79, pp. 379–391.
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NOTE

1 Nicolae Titulescu a murit la Cannes, la 17 martie 1941, la vârsta de 59 de ani. A fost 
îngropat în cimitirul bisericii ruse „Sf. Mihail“ din Cannes, la 24 martie 1941.

2 În anul 1940, într°o situaflie de deplinæ izolare externæ, România a pierdut Basarabia, 
Bucovina de Nord øi fiinutul Herfla, Ardealul de Nord°Vest, Dobrogea de Sud (Cadrilaterul).

3 Recunoaøterea contribufliei aduse la opera Societæflii Nafliunilor a primit expresie în alegerea 
sa, de douæ ori consecutiv, în 1930 øi 1931, ca preøedinte al celei de a XI°a øi a XII°a sesiuni 
ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor

4 La 23 martie 1905, Nicolae Titulescu a fost numit profesor universitar suplinitor la catedra 
de drept civil a Facultæflii de Drept a Universitæflii din Iaøi, condusæ de eminentul jurist Dimitrie 
Alexandrescu.

5 La 23 iulie 1917 a fost numit în funcflia de ministru de Finanfle în guvernul Ion I.C. 
Brætianu–Take Ionescu, iar la 13 iunie 1920, pentru a doua oaræ, în aceeaøi calitate, în guvernul 
Alexandru Averescu–Take Ionescu.

6 Colegiul „Carol I“ din Craiova.
7 Nicolae Titulescu a frecventat cursurile Facultæflii de Drept din Paris, în anii 1900–1904, 

sub îndrumarea renumiflilor juriøti Marcel Planiol øi Charles Lyon°Caen. În 1903, la concursul 
de drept civil øi de drept comercial al facultæflilor de drept din Franfla, Nicolae Titulescu a 
obflinut premiul „Ernest Beaumont“ øi titlul de laureat. Licenfla în drept øi°a luat°o fiind clasificat 
primul pe facultate, cu 17 bile albe din 18. În ianuarie 1905 øi°a susflinut teza de doctorat sub 
îndrumarea profesorului Charles Lyon°Caen.

8  Improvizaflia este soluflia spontanæ a unei probleme minuflios gândite. (fr.)
9 „Se afirmæ astæzi cæ diferenfla dintre ideologii împiedicæ o apropiere între Germania øi 

URSS. Este adeværat. Dar cât timp va dura acest obstacol? Nimeni nu øtie. În orice caz, nu poate 
dura o veønicie. // Principalul lucru pentru România este de a încheia Pactul de asistenflæ mutualæ 
cu URSS înainte de a se produce o apropiere între aceasta øi Germania. // Dupæ o asemenea 
apropiere, URSS ar considera inutil un Pact de asistenflæ mutualæ cu România“ – 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, p. 132.

10 A aderat la Partidul Conservator Democrat, condus de Take Ionescu, la 16 februarie 
1908. În 1912 a fost ales, iar în 1914 a fost reales deputat de Romanafli pe listele acestui 
partid.

11 Nicolae Filipescu.
12 Vasile Pârvan.
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Toma Vlædescu

Ingrata soartæ a dlui Titulescu sau o lecflie din La Fontaine

Nu m°aø ocupa acum de ceea ce va trebui sæ se cheme „cazul N. 
Titulescu“, fiindcæ, nu øtiu de ce, dar simt cæ nu aø avea largul care mi°ar 
trebui. Nu øtiu apoi nici dacæ toate piesele sunt la dosar, fiindcæ lunga 
maculaturæ care ni se citeazæ din oficiosul bætrânului Brætianu1 îmi apare 
aproape nici cât un pai, care se oferæ în mare grabæ fostului nostru cancelar, 
obligat parcæ sæ°øi salveze candidatura, sæ°øi salveze poate chiar existenfla 
politicæ, plætind pe negândite un incomparabil øi greu tribut de mândrie.

D. Titulescu ne spune de altfel cât este de mândru… Nu credefli 
oare cæ era inutil! Este cineva care sæ nu fi cunoscut pânæ azi atitudinea 
olimpianæ, gestul peremptoriu øi indiscutabil al neregretatului ministru 
de Externe – øi mai ales credefli cæ s°ar gæsi cineva care sæ nu°l înfleleagæ øi 
sæ nu°l plângæ acum!

Aøadar, d. N. Titulescu e mândru: din atitudinea de astæzi nu s°ar 
înflelege lucrul æsta uøor – se øtie însæ, slavæ Domnului!, destul din 
atitudinea lui de ieri. Øi eu îmi amintesc, nu mai øtiu bine ce zi dintr°o 
iarnæ de acum vreo trei ani, mi se pare, când d. Titulescu mæ uluise de 
superbie øi de indiferenflæ, când – de ce n°aø spune cuvântul! – în fafla mea, 
care priveam anonim dintr°un fotoliu la Cameræ, aveam sentimentul cæ se 
ridicæ omul acela inexplicabil øi rece care voia sæ se batæ pur øi simplu cu 
flara, care pretindea parcæ nimic mai mult decât, liber, s°o strângæ de gât!

Ah, cine s°ar fi ridicat atunci sæ stea de vorbæ cu iresponsabilul zeu! 
Cui, mai ales, i°ar fi ræspuns d. N. Titulescu… Închipuind Ministerul de 
Externe ca o moøtenire, nu se øtie de unde, dar cuvenitæ geniului sæu, 
sigur de altfel cæ nimeni nu l°ar fi deposedat de un bun la care nu s°ar fi 
gândit sæ renunfle, N. Titulescu afiøa o regalitate nedefinitæ, un fel de 
suveranitate permanentæ asupra destinelor noastre – øi apæra, se spune, cu 
o violenflæ bolnavæ, cu isterie aproape, acest privilegiu pe care nu°l discuta 
cu nimeni øi nu l°a explicat niciodatæ! Øi pentru ca distanfla sæ fie încæ øi 
mai vizibilæ, d. Titulescu ræmânea, el, permanent invizibil, nu apærea 
niciodatæ øi s°ar fi resemnat foarte greu sæ întârzie o lunæ întreagæ în flara 
pe care astæzi o iubeøte atât de emoflionat!
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Ce fæcea d. Titulescu p°acolo pe unde træia pentru noi! În orice 
caz, n°a oprit campania lordului Rothermere2 øi n°a oprit nici lætratul 
revizionist care sfâøie azi România pe tot continentul! În schimb, de pe 
înælflimile de la Cap Martin, din nordul de ceaflæ al Londrei sau din florile 
de la Nisa, d. Titulescu dându°se pe gheaflæ, cum îl fotografiau gazetele, 
guverna România! Dicta regimul presei – ah, câte articole mi°am înghiflit 
eu din cauza lui! – ne dicta cum sæ simflim, ce gânduri s°avem øi cum sæ 
træim, ne°a oferit chiar într°o zi, îmi amintesc bine, într°o zi în care grija 
economiei îl biruise neverosimil de mult, ne°a oferit (tot de la Londra 
sau de la Cap Martin) øi regimul alimentar care trebuia sæ fie de „mæmæligæ 
øi ceapæ“… El ne trimitea, în sfârøit, în telegrame spasmurile unei mân
drii inutil mærturisite acum, nervii orgoliului sæu care trebuiau sæ fie 
dogmele noastre!

În iulie acum doi ani însæ, d. N. Titulescu a avut sæ priceapæ câtæ 
durere øi cât tragic adevær se cuprind în cuvântul înfleleptului vechi care 
øtia cæ niciun om n°ar putea spune cæ a fost fericit înainte de ceasul din 
urmæ al morflii…

De aceea, acum nici n°aø mai îndræzni sæ°l „atac“ pe d. Titulescu… 
El s°a gæsit nu demult la doi paøi de præpastia oarbæ a celei mai grele 
pedepse!

Astæzi candideazæ penibil – îi cedeazæ… (pentru numai câteva 
luni!) d. Cæpæflâneanu mandatul sæu de Olt… Îl contestæ un Popescu sau 
Policarp, de nu mai øtiu unde… Øi speriat excesiv de o campanie care°l 
opreøte sæ doarmæ, el întinde o mânæ desperatæ acolo unde nu se uita, øi°l 
vedem publicând o scrisoare pe care eu încæ ezit sæ cred cæ a semnat°o 
dânsul! Dar… 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi!3

Øi øoptindu°øi aceastæ stranie iertare din La Fontaine, puflin 
uitând zilele de ieri, – les neiges d’antan… de Cap Martin! – eu øtiu bine 
cæ d. N. Titulescu va fi pentru viitor mai puflin mândru decât a fost 
pânæ azi.

Este deocamdatæ tot ce am vrut sæ spun despre d. N. Titulescu.

Toma Vlædescu, Ingrata soartæ a dlui Titulescu sau o lecflie din La Fontaine, în 
„fiara Noastræ“, 18 decembrie 1937; apud Nicolae Titulescu, Opera poli tico°di
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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. 346, 
pp. 1 420–1 421.

NOTE

1 Vintilæ I.C. Brætianu (?). Cotidianul „Viitorul“, oficios al Partidului Naflional Liberal, a fost 
înfiinflat în 1907 de cætre Vintilæ I.C. Brætianu øi I.G. Duca øi øi°a suspendat apariflia în 1938. A 
reapærut din 1944 pânæ în 1946.

2 Harold Sidney Harmsworth, prim°viconte de Rothermere (1868–1940). Împreunæ cu 
fratele sæu, Alfred Charles William Harmsworth, viconte de Northcliffe, a fondat unul dintre 
cele mai mari trusturi de presæ britanice. A inspirat øi condus o permanentæ campanie de presæ în 
favoarea Ungariei, pentru revizuirea graniflelor României cu aceasta, provocând øi întreflinând o 
stare de tensiune în rândurile opiniei publice internaflionale. Campaniile sale promaghiare au 
creat un curent favorabil Budapestei, stimulând pretenfliile øi acfliunile ei revizioniste.

3 Ai întotdeauna nevoie de unul mai mic decât tine. (fr.)

Mircea Vulcænescu

„Ura pe care din acel moment a dezlænfluit°o împotriva lui 
Titulescu“

Regele. A mai încercat sæ profite de miøcare Regele însuøi, folo
sind°o spre a°øi redobândi libertatea de acfliune faflæ de Nicolae Titulescu 
øi de bancherii stræini care°i impuseseræ guvernul Duca, peste voie, dupæ 
eøecul guvernului de tehnicieni. Asmuflirea miøcærii gardiste împotriva lui 
Titulescu øi a lui Duca gæsea, de altfel, în tendinflele ei proprii, o aplecare 
destul de mare cætre o asemenea politicæ, spre a nu fi nevoie decât de o 
uøoaræ, dar persistentæ, sugestie, pentru ca resentimentele sæ ræbufneascæ 
în acte. Aceastæ asmuflire s°a fæcut, færæ îndoialæ, din inifliativæ regalæ, în 
direct, ori din apropierea ei. Se cunosc ræfuielile care au dus la ruptura 
dintre Codreanu øi Stelescu1, întemeiate tocmai pe învinuirile – pânæ la ce 
punct just e greu de spus – ale celui din urmæ, cæ cel dintâi s°ar fi læsat 
ascuns, dupæ uciderea lui Duca, de camarilæ, cæreia acest omor i°ar fi 
fæcut, în fond, jocul. În ce mæsuræ gardiøtii au lucrat din impuls propriu 
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øi în ce mæsuræ au primit indicafliuni, e greu de spus categoric. Cæ, în 
fapt, au servit interesele Regelui, îngæduind acestuia sæ suprime pe incomo
dul Ion [G.] Duca, înfæfliøat ca agentul intereselor stræine, spre a aduce°n 
locul lui pe Gh. Tætæræscu, homo regius2, nu°ncape îndoialæ.

Regele sævârøea, astfel, øi în tabæra liberalæ ruptura fæcutæ mai 
înainte la averescani øi la maniøti, unde desfæcuse de asemeni pe oamenii

 

sæi – Goga, Iunian, Cælinescu3 – øi°i opusese, în disidenfle încurajate de 
perspectiva puterii, øefilor oficiali ai partidelor istorice. La liberali, operaflia 
nu reuøise pânæ atunci, din pricina încæpæflânærii cu care primul rupt, încæ 
din clipa întoarcerii Regelui, Gheorghe Brætianu, refuzase totuøi sæ°i 
accepte condifliile. Fapt este cæ, în chip greu de justificat, Tætæræscu a 
avut, faflæ de Gardæ, o atitudine de toleranflæ relativæ, care îl fæcuse chiar, 
la un moment dat, suspect în ochii franco°englezilor.

În aceastæ conjuncturæ situez eu cel dintâi contact al lui Nae 
Ionescu cu Garda de Fier. Nae Ionescu era, în acel moment, un protagonist 
al culorilor regale, pe care, nu færæ ciudæ, le vedea apropiindu°se de liberali. 
Øi din acest unghi se plaseazæ campania lui de ameninflæri contra lui Duca, 
pe atunci øeful guvernului, care a culminat cu articolul profetic: ,,Asasinarea 
lui Barbu Catargiu“, un fel de îndemn, abia învæluit, la uciderea pri
mului°ministru. Consider cæ atmosfera moralæ a acelei campanii de presæ 
a constituit primul mobil în sufletul celor care au sævârøit atentatul de la 
29 decembrie4; øi carenfla totalæ a Siguranflei statului (pe atunci în mâinile 
personale ale Regelui) spre a°l împiedica, cu toate avertismentele (doveditæ 
prin îndepærtarea ulterioaræ de la conducerea ei a generalului Stângaciu), 
este, dacæ nu o dovadæ siguræ, cel puflin o gravæ prezumflie de complicitate. 
Mai ales în lumina scenelor ce se povestesc cæ s°ar fi petrecut dupæ aceea 
la palat, între Rege øi Titulescu, care – venit din stræinætate dinadins – ar 
fi bætut acestuia cu pumnul în masa (unii zic cæ ar fi scuipat) øi i°ar fi 
cerut, cu piese°n mâna, îndepærtarea øefului Siguranflei øi a secretarului 
particular al suveranului5, învinuifli de a fi fost amestecafli direct în urzelile 
crimei. Stilul celor petrecute mai târziu, când Regele nu s°a sfiit sæ practice 
øi°mpotriva altora ceea ce°i reuøise aøa de bine împotriva lui Duca, la fel 
cu ura pe care din acel moment a dezlænfluit°o împotriva lui Titulescu, 
confirmæ faptele de mai sus. De aceasta uræ nu e stræinæ, poate, nici 
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îndepærtarea acestuia de la Externe, la primul prilej, nici îmbolnævirea lui, 
dupæ un dejun luat la o mare prietenæ a Regelui, øi nici campania de 
defæimare dusæ mai târziu împotriva vieflii lui intime, de care n°a ræmas 
stræin un nepot al lui, ajuns ulterior drept recompensæ, prin graflia Regelui, 
ministru. Regele se læsase, într°adevær, sedus sæ practice o politicæ de urzeli 
asemænætoare împrejurærilor tenebroase ale Renaøterii italiene. De pe 
atunci, Regele îøi pregætea dictatura personalæ, transformând arbitrajul 
politic ipotetic în putere economicæ efectivæ, creându°øi, în toate partidele, 
oamenii lui, din veleitarii nemulflumifli cæ nu°øi aveau asiguratæ succesiunea 
la øefie, fæcând din ei niøte cai troieni, destinafli ca, la ceasul hotærât, sæ 
spargæ cadrele partidelor øi sæ constituie, cu sprijinitorii lor, partidul lui, 
regal, unic, suprimând din viafla politicæ pe cei ce stæteau împotrivæ°i!

Mircea Vulcænescu, Nae Ionescu aøa cum l°am cunoscut, Editura Humanitas, 
Bucureøti, 1992, pp. 86–88.

NOTE

1 Mihail Stelescu (1906–1936). Fruntaø legionar. Colaborator apropiat al lui Corneliu Zelea 
Codreanu în primii ani de activitate ai Gærzii de Fier. Parlamentar al Gærzii de Fier. Adversar al 
suprimærii lui I.G. Duca. S°a retras din Legiune constituind gruparea Vulturul Alb, care, în 
noiembrie 1934, a cæpætat numele de Cruciada Românismului. În 1935–1936, prin paginile 
ziarului „Cruciada Românismului“, a dus o puternicæ campanie împotriva Miøcærii Legionare øi 
a lui Corneliu Zelea Codreanu. A fost asasinat de un comando legionar (Decemvirii) la 16 iulie 
1936, într°un salon al Spitalului Brâncovenesc.

2 Omul regelui. (lat.)
3 Armand Cælinescu.
4 Asasinarea primului°ministru liberal I.G. Duca de cætre trei legionari, în gara Sinaia, la 29 

decembrie 1933.
5 Constantin (Puiu) Dumitrescu.
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David Waley

„Ca artist al cuvântului avea puflini rivali“

Sper cæ numele lui Titulescu se va aminti mult timp ca acela al 
unui mare român øi al unui mare european. Îmi amintesc de el pentru 
marea lui elocinflæ, pentru modestia sa øi pentru bunævoinfla sa umanæ. 
Am ascultat adesea istoria optanflilor unguri, dar am aøteptat totuøi øansa 
de a°l asculta din nou, exact aøa cum unul aøteaptæ øansa de a asculta 
concertele brandenburgice. Era poate uneori prea elocvent pentru a con
vinge pe colegii sæi englezi, pentru cæ noi gândeam bombænind øi mor
mæind, dar ca artist al cuvântului avea puflini rivali.

În ciuda faptului cæ Titulescu se miøca printre prim°miniøtri øi 
miniøtri de Externe ai marilor puteri, n°avea nimic trufaø sau condescendent. 
Eram un tânær funcflionar subaltern de la Finanfle, dar el mæ trata totdeauna 
ca pe un egal øi prieten.

Amabilitatea øi generozitatea sa erau færæ limite. Nostimul aparat 
fotografic pe care l°a fæcut cadou, acum treizeci de ani, puøtiului meu este 
pæstrat ca o amintire a atâtor gesturi de amabilitate.

Titulescu este prezent în memoria mea ca personificarea însæøi a 
ceea ce Liga Nafliunilor ar fi putut øi ar fi trebuit sæ fie.

Martie 1961.

David Waley, [f.t.] (fr.), în „La Nation Roumaine“, an XIII, nr. 205, martie 
1961 – Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, 
Box I:20.
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Louise Weiss

„Øi ai cucerit Roma, adicæ, vreau sæ spun Washingtonul“

Rue des Vignes nr. 73

[Paris, 24 ianuarie 1926]
Sâmbætæ seara

 Iubite Împærate,
 Mai trebuie oare sæ væ amintesc aceste versuri ale ilustrului Racine?

Bérénice, vorbind despre Titus, spune:
„Ci spune: cine°l vede nu va gândi, oare, ca mine,
Cæ oriøicât de joasæ obârøie°i dete soarta,
Væzându°l, lumea°ntreagæ va sæ i se°nchine?“

 
 Aceste versuri îmi vin în minte dupæ taifasul nostru de azi 
dupæ°amiazæ. Ai fost minunat, dragæ Titus. Øi ai cucerit Roma, adicæ, 
vreau sæ spun Washingtonul. 
 Ræmân admiratoarea øi prietena ta.

(ss) Louise Weiss

Scrisoare (fr.), [Paris, 24 ianuarie 1926], Louise Weiss, directoarea revistei 
„l’Europe Nouvelle“, 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. 122, pp. 683–684.
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Constantin Xeni

Nicolae Titulescu

Parcæ surprind un zâmbet ironic pe buzele lectorului la citirea 
acestui nume. A face portretul lui Titulescu?! A prinde în cuvinte aceastæ 
figuræ insesizabilæ?! Dacæ dupæ expresia lui Turgheniev1, sufletul altuia e 
o pædure sumbræ, ce mister trebuie sæ fi fost în acel instabil labirint de 
contradicflii care forma strania fiinflæ la fizic, ca øi la moral, a lui Nicu 
Titulescu? El era un paradox de sus pânæ jos. Aø vrea sæ°l definesc. Dar 
simt cæ°mi scapæ. Era un extraordinar amestec de însuøiri øi cusururi. 
O inteligenflæ cu adeværat superioaræ se amesteca la el cu o naivitate puerilæ; 
o tenacitate voluntaræ de obsedat se învecina într°însul cu o leneøæ 
indolenflæ de sibarit; o vie claritate de minte era contrazisæ de sofismele 
cele mai bizare. Era omul extremelor. Vorbea øapte, opt ore în øir færæ sæ 
te lase sæ°i ripostezi un cuvânt; dar nu era în stare sæ scrie cuiva (nici chiar 
mamei sale) o simplæ scrisoare; era amabil øi bun, dar în orgoliul sæu 
nemæsurat credea cæ nu s°a næscut om ca dânsul; era corect øi færæ viflii, dar 
risipea sute øi sute de milioane din bugetul statului pe luxul unei viefli à la 
Richelieu; era cult, occidental øi liberal de [sic] spirit, dar nu voiaja, 
Doamne fereøte!, în ziua de marfli øi nu altfel decât cu o serie de icoane de 
argint pe care le înøira în cameræ îndatæ ce ajungea! La fizic, tot aøa de 
bizar. Înalt, foarte înalt. Un mers greoi øi puflin îndoit. Figura? Cea mai 
ciudatæ care se poate imagina. Spân de tot øi galben – nu palid – galben 
ca un mongol autentic. Un nas mic de calmuc, o guræ mare, buze groase. 
Urât, fireøte, foarte urât. Dar din aceastæ galbenæ mascæ asimetricæ strælucea 
ceva care acoperea toatæ urâflenia: stræluceau doi ochi. Cei mai bizari ochi 
din câfli am væzut! Ochii mari, sticloøi, ochii speriafli, dar ochi simpatici, 
surâzætori, arzând de inteligenflæ.

Næscut sub o stea fericitæ? Desigur nu, ci næscut sub douæ stele: 
una fericitæ øi alta neagræ. Ce satisfacflii n°a avut acest om? Dar øi ce 
suferinfli i°au fost hæræzite! L°am væzut aøa de des în culmea ascensiu nii. 
L°am væzut øi în chinurile morale øi fizice ale dizgrafliei. Aø putea repeta 
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o vorbæ celebræ: „L°am væzut viu, l°am væzut mort, l°am væzut øi viu dupæ 
ce murise!“

Lumea l°a uitat repede. Era un timp când numele lui umplea flara, 
øi nu numai flara. În fafla voinflei sau capriciilor lui nici chiar suveranii nu 
rezistau. Azi, acest luptætor zgomotos pentru o anumitæ politicæ øi pentru 
anumite idealuri umanitare, care temporar stau împinse în umbræ, acel 
om e uitat, iar numele lui aproape evitat de buzele româneøti.

Øi totuøi acum, când øi corpul sæu s°a coborât în neantul nefiinflei, 
dupæ ce spiritul sæu luminos rætæcea cu câfliva ani înainte prin umbrele 
absenflei, numele lui, legat de atâtea ciudæflenii, trezeøte încæ în fiecare din 
noi simpatia admirativæ din anii de altæ datæ. Ne amintim de el cu regret, 
ne amintim ca de un exemplar de colecflie, ca de un exemplar de vitrinæ 
pe care, întâlnindu°l uneori prin muzee, te întrebi dacæ în adevær îfli place 
sau are valoarea prestigiului, dar care totuøi prin anumite aspecte îfli furæ 
interesul øi te fline pe loc lângæ vitrinæ. Øi poate cæ îfli aminteøti azi de el cu 
o duioasæ melancolie, fiindcæ privind viafla lui zbuciumatæ plinæ de ridicæri 
ameflitoare øi de præbuøiri tragice, îfli sunæ parcæ în urechi loviturile sinistre 
ale destinului din celebra simfonie a lui Beethoven2… Peste toate 
slæbiciunile lui, multe øi nu mici, Titulescu avea douæ însuøiri dominante, 
care de când lumea cuceresc inimile oamenilor: era strælucit øi era bun! 
Mintea lui era vie, poate prea vie. Era neastâmpæratæ, pætrunzætoare øi 
originalæ. Prindea øi îøi asimila totul cu o repeziciune uimitoare; talentul 
sæu oratoric „era unul din cele 3–4 mari talente ale zilei“, zicea Take 
Ionescu, iar bunætatea lui fermecætoare, dærnicia lui neobositæ îfli sugera 
celebra paginæ a lui Victor Hugo, care, amintind øirul atâtor oameni øi 
atâtor lucruri væzute în viaflæ, scria: „Øi din toate acestea am învæflat cæ în 
fafla geniului sæ te descoperi; în fafla bunætæflii sæ îngenunchi“. Titulescu a 
fost omul cel mai bun, cel mai darnic pe care l°am întâlnit în viaflæ.

Tatæl sæu, magistrat la Curte, blând, discret, bolnævicios – cum îl 
descriu craiovenii – a murit de timpuriu. Mama lui, pe care am cunoscut°o 
bine, era micæ, vioaie øi foarte bunæ. La fizic n°ai fi crezut cæ poate fi 
mama lui „Nicu“, acea înaltæ siluetæ mongolicæ. Premiant întâi în toate 
clasele, faima inteligenflei lui începe din øcoalæ, ca øi la Take Ionescu. 
O micæ moøioaræ în Olt, la Tituleøti, îi permite sæ plece cu mama sa 
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pentru a°øi face dreptul la Paris. Aplicat studiului øi prea puflin petrecerilor 
din „Cartierul Latin“, el colecflioneazæ la examene numai bile albe.

Teza de doctorat a lui Take Ionescu pleda cu cælduræ øi curaj 
situafliunea nedreaptæ a copiilor naturali în Codul Napoleon. Teza lui 
Titulescu era mai modestæ: „Despre succesiunile eventuale…“.

Întors în flaræ, ambiflia øi talentul îl împing spre politicæ. Øi se 
petrece atunci un fapt care trædeazæ pe viitorul Titulescu. Se decide a se 
înscrie în Partidul Liberal øi sæ cearæ a fi candidat la alegerile parlamentare 
ce se anunflaseræ. Vroia sæ cearæ un loc la Craiova, oraøul sæu natal. Se 
duce în audienflæ la Ionel Brætianu, øeful liberalilor. Acesta, ocupat cu altæ 
audienflæ, prelungeøte aøteptarea tânærului craiovean.

Acesta se enerveazæ cæ e læsat sæ aøtepte, pleacæ pe uøæ afaræ, pentru 
a nu se mai întoarce. Peste câtva timp, Take Ionescu fundeazæ în 1907 
noul Partid Conservator°Democrat. El nu lasæ pe Titulescu sæ aøtepte în 
camera de aøteptare, ci se duce el la tânærul debutant. Îl cucereøte øi iatæ 
printre atâtea adeziuni preflioase ce veneau în jurul lui „Take“ øi pe 
talentatul „Titulicæ“, cum îi ziceau prietenii!

Cerând audienflæ Regelui Carol I, acesta, væzând figura complet 
spânæ a tânærului deputat, îi spune: Dvs. suntefli fiul magistratului de la 
Craiova? L°am cunoscut. E un domn cu barbæ mare…

– Da, Sire… Dar eu semæn cu mama!
În acelaøi timp candideazæ la o catedræ de drept civil la Iaøi øi devine 

la 24 de ani profesor universitar, carieræ øtiinflificæ complet neglijatæ îndatæ 
ce politica l°a absorbit. Peste un an e adus la Bucureøti. A flinut curs câfliva 
ani. Apoi 16 ani n°a fæcut niciun singur curs. Un record! Avocatura îl 
tenteazæ în primii ani, mai ales cæ n°avea avere. Studios pânæ în cele mai 
mici detalii ale dosarului, el mæ uimea cu ræbdarea lui minuflioasæ, când 
studiam cu el câte o cauzæ. Subsolul sæu vast din Øoseaua Kiseleff era 
încærcat de biblioteci juridice. Acolo, jos, studia procesele. Øi, contrar 
altor avocafli mari, care studiazæ superficial øi se încred în puterea lor de 
asimilare rapidæ øi în talentul lor de improvizaflie, Titulescu îfli da impresia 
unui începætor timorat, care aprofunda chiar øi cele mai depærtate ipoteze 
pe care adversarul s°ar fi putut sæ i le ridice. Se vædea øi aici, de tânær, 
ambiflia lui, puflin obiønuitæ, de a nu se expune celui mai mic eøec øi a fi 
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totdeauna victorios. Pleda cu talent, cu cælduræ, cu gesturi largi, cu frazæ 
elegantæ. Pleda mai didactic, mai sprijinit pe citafliuni decât Take Ionescu, 
care da mult mai multæ viaflæ faptelor øi avea o incomparabilæ abilitate în 
ocolirea dificultæflilor. Dar Titulescu nu iubea în realitate nici catedra, 
nici avocatura. Amândouæ îl obligau la ore fixe – ceea ce pentru el era 
insuportabil – îl obligau sæ suporte uneori înfrângeri directe (cum e oricare 
pierdere a procesului) øi apoi îl obligau sæ°øi flærmureascæ activitæfli la pro
bleme înguste øi materiale. Ora fixæ! Iatæ teroarea nedisciplinatului, 
teroarea lui Titulescu, omul care nu accepta nicio restricflie de la nimeni 
øi îøi permitea orice.

Timpul, acest implacabil tiran al omului, îi era indiferent. Se culca 
spre ziuæ øi se trezea pe la douæ ceasuri dupæ°amiazæ; la proces venea 
totdeauna cu întârziere spre emoflia clienflilor øi enervarea Curflii; la mi
nister nu cælca decât rareori øi la ore imposibile; iar la garæ, aøteaptæ trenul 
pânæ soseøte el! Iar când îl invitai la dejun (uneori la prieteni se invita øi 
singur øi spunea, ca un copil ræsfæflat, ce sæ°i gæteøti), deøi îl rugai sæ vinæ 
la 1, cæci mai erau øi alfli invitafli, el venea regulat la 3! Dar îndatæ ce intra 
zâmbitor øi plin de inteligenflæ, uitai într°o clipæ enervarea øi uitai cæ toate 
bucatele erau stricate… Îl iertai. Øi dupæ ce intra, nu era chip sæ mai 
vorbeascæ cineva. El întreflinea conversaflia – adicæ monologul – ore întregi. 
Mânca în acelaøi timp cu plæcere øi da multæ atenflie øi vinurilor bune. Aøa 
de multæ atenflie, încât atunci când era ministru de Externe, în permanenflæ 
øi când dispunea la discreflie de nelimitate fonduri de reprezentare, avea, 
øi în Bucureøti øi la Paris, o pivniflæ cu vinurile øi coniacurile cele mai 
extraordinare. Iar când venea iarna, cu vagon special, la St.°Moritz – unde 
l°am întâlnit de mai multe ori – aducea cu el o mare parte din pivnifla lui 
miraculoasæ la Suvretta, unde locuia. Acolo avea o cameræ specialæ pentru 
aceste raritæfli, zilnic da dineuri rafinate, iar la plecare oferea øi câte o sticlæ 
raræ acelora pe care vroia sæ°i cucereascæ. Sus, la 1850 m deasupra lacurilor 
albastre øi încadrat de Alpii uriaøi ai Engadinei3, anemia lui era biciuitæ de 
ozonul altitudinii øi obrajii sæi, totdeauna galbeni ca de mongol, reuøeau 
a se mai colora. Nicæieri nu se simflea mai bine ca la St.°Moritz. De aceea, 
sta acolo cu lunile. Din etajul cel mai de sus al hotelului Suvretta, unde îøi 
transformase din odæile podului un apartament special ca sæ aibæ liniøte 
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desævârøitæ, de acolo, din podul hotelului, dirija politica externæ a României 
øi prin telegrame, scrisori, neîncetate telefoane, fræmânta adesea chiar øi 
iflele politicii internaflionale.

În odaia lui, îngustæ øi micæ, vreo douæ geamantane cu „documente 
importante“ de care nu se despærflea niciodatæ, iar pe masæ câteva icoane 
de argint. Superstiflios øi mistic, el nu cælætoarea færæ ele, cum nici nu s°ar 
fi urcat în tren pentru nimic în lume vinerea sau într°o zi de 13!

Titulescu iarna pe stræzile St.°Moritz°ului era un adeværat spectacol. 
Se scula târziu, ca de obicei, øi nu ieøea decât dupæ miezul zilei. Soarele de 
prânz strælucea de mult pe minunatul cer albastru, când, iatæ°l, coborând 
încet spre centru prin zæpada groasæ, imaculat de albæ. Venea în grup, în 
grupul devotaflilor: „miniøtri plenipotenfliari, directori, secretari generali 
formafli øi numifli de el, pe care îi aducea pe rând pânæ acolo, departe, 
pentru raport“.

Øi grupul pitoresc de diplomafli, tofli echipafli în veritabili alpiniøti, 
înainta încet pe pârtie… Dupæ ei, la câfliva paøi, urmau doi discrefli detec
tivi. Conversaflia româneascæ ræsuna de departe în aerul uøor øi rece. Øi 
iatæ cæ silueta imensæ a lui Titulescu se detaøa greoaie, deasupra celorlalte. 
Mergea regulat în fruntea grupului. Cu ochii ficøi, surâzætori, de copil 
mirat. Niøte pantaloni bleumarine, groøi øi largi, sub care mai erau alte 
douæ perechi øi care se coborau pânæ în bocancii grei, cu talpa înconjuratæ 
de fiare. Bine închisæ la gât, o hainæ specialæ de piele castanie, sub care 
mai erau cel puflin patru flanele, avea menirea sæ°l fereascæ de ræcealæ. Iar 
capul se pierdea sub un imens turban de pær de cæmilæ, completând cu o 
notæ øi mai bizaræ toatæ aceastæ uriaøæ øi stranie siluetæ. Nu era un singur 
om sæ nu stea pe loc øi sæ n°o priveascæ.

Lumea întârziatæ se îndrepta la masæ; el o pornea abia într°o lungæ 
plimbare de câteva ore pânæ jos, dincolo de Celerina, øi se urca apoi tot pe 
jos la St.°Moritz. Intra în fine pe la 3 la un palace sau chiar la un restaurant 
mic, cu specialitæfli anumite, comanda pentru tofli un dejun larg, îl stropea 
cu sticle alese. Când îl vedeam aøa de rezistent la curse mari øi consumând 
cu atâta poftæ homari øi icre aduse cu greu tocmai acolo sus, i°am spus 
într°o zi cæ Molière4 n°ar fi putut gæsi azi un tip mai minunat pentru 
„Bolnavul închipuit“. În februarie, la cursele internaflionale de schi, existæ 
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un premiu „Titulescu“ øi o cupæ de argint oferitæ de el. Øi copiii îl cunoøteau 
la St.°Moritz. Dar øi el cunoøtea pe tofli. Iar de Cræciun l°am væzut 
ocupându°se douæ°trei zile numai cu achizifliuni de daruri, fel de fel de 
jucærii, bomboane, cozonaci, flori, pe care le trimitea în dreapta øi în 
stânga, la cei mari ca øi la cei mici. Era un tip unic!

*

Titulescu avea prin ereditate o naturæ maladivæ. Paloarea lui 
oglindea o permanentæ anemie, iar starea lui de excesivæ nervozitate, care 
se træda, în febrilitatea întregii sale activitæfli, crizele de insomnie acutæ 
care°l fæceau sæ se închidæ 4–5 zile într°o cameræ de hotel, interzicând 
chiar øi sofliei sale îngrijate sæ batæ la uøæ, denotau un dezechilibru fizic 
profund. Treptat, treptat, el începu sæ abuzeze de medicamente øi de som
nifere, iar în ultimii ani abuza de eter øi morfinæ. În øedinflele Camerei, la 
care participa foarte rar, îl puteai vedea pe banca ministerialæ trægând 
mereu pe nas un misterios produs dintr°o cutiuflæ de argint, probabil 
cocainæ. Øi de frica boalei, ajunsese a duce o viaflæ anormalæ. Nu pot uita 
o vizitæ ce°i fæcusem într°o dupæ°amiazæ la Cap Martin, lângæ Monte°Carlo, 
în primævara lui 1936. Frumosul hotel, izolat chiar lângæ mare, în pædurea 
solitaræ de pini parfumafli, pe potecile cæreia se plimbau odatæ douæ 
frumoase împærætese: Eugenia5 a lui Napoleon III6 øi nefericita Elisabeta 
a Austriei7, în acel hotel, la capætul extrem al unei aripi, ca sæ aibæ liniøte, 
locuia Titulescu. Afaræ era un timp radios. Soarele cald al Rivierei scælda 
øi albastrul profund al cerului øi pe acela, plin de scânteie, al mærii. Toate 
ferestrele erau deschise în aceastæ dulce zi de aprilie, toate figurile erau 
vesele. Un valet mæ urcæ cu ascensorul. La capætul unui coridor nesfârøit, 
bat la uøæ. Lætratul a doi câini îmi ræspunde furios. Intru. Titulescu, cu 
ferestrele bine închise, stæ în vârful patului, cu trei rânduri de flanele øi o 
pijama japonezæ, învelit cu o plapumæ groasæ øi în mijlocul odæii cu o 
sobiflæ electricæ! Øi îndatæ ce s°au potolit, cei doi câini negri, læfloøi, s°au 
reinstalat liniøtifli peste plapuma lui. El era iar galben ca o læmâie. Peste 
câteva minute, un chelner îi aduse cafeaua cu lapte, unt øi miere. Era 
patru dupæ°amiazæ! Când l°am întrebat ce are, mi°a spus cæ nu e bolnav, 
dar cæ a „dormit prost…“. Cu o searæ înainte citisem într°un ziar local cæ 
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el oferise un dineu elegant la Monte°Carlo, la care participaseræ notabilitæfli 
engleze øi franceze, cæci Titulescu avea relafliuni internaflionale nesfârøite. 
Ca sæ°l distrez, l°am întrebat dacæ invitase øi vreo damæ frumoasæ.

– Douæ, nu una, domnule! îmi ræspunse figura lui spânæ învioratæ. 
Profitând de acest prilej øi spunându°i cæ aprecierea acestui capitol n°o 
bænuia nimeni la Titulescu, el fæcu mare haz øi protestæ energic. Ba, din 
vorbæ în vorbæ, pentru a°mi risipi neîncrederea mea tenace, îmi dædu chiar 
asigurarea cæ în stræinætate a avut douæ simpatii mai vii, næscute øi moarte 
cu o desævârøitæ discreflie. „În flaræ m°ar fi øtiut toatæ lumea“, zise el.

Dar în domeniul acesta, Titulescu nu era locvace øi numai o veche 
prietenie ca a mea îøi putea permite a face glume. Altæ datæ, în vara anului 
1927, l°am întâlnit la Bad Gastein. Venise cu soflia øi numeroøi membri ai 
familiei. Øi mai venise, ca de obicei, cu câfliva colaboratori diplomafli, cu 
secretari, cu personalul sæu domestic particular, cu øofer øi cu nouæ (citifli 
nouæ) câini mari, plus doi oameni speciali pentru îngrijirea lor!

Venirea lui într°o localitate fæcea senzaflie prin originalitæflile øi 
risipa neobiønuitæ pe care o afiøa.

Ceea ce constituia cusurul de cæpetenie al acestei excepflionale 
personalitæfli, cea mai originalæ din viafla noastræ politicæ, era, desigur, 
intoleranfla lui în discufliune. El nu øtia sæ asculte pe altul øi nu tolera cea 
mai micæ contradicflie. Se considera infailibil, ceea ce natura nu îngæduie 
niciunui muritor. Eu am stat odatæ la el în St.°Moritz de la 3 dupæ°amiazæ 
pânæ la 11 noaptea. Mæ dusesem pentru o oræ. M°a reflinut øi pentru masa 
de searæ (somptuoasæ ca întotdeauna) øi n°am putut pleca decât aproape 
de miezul nopflii, când eleganta lui maøinæ cu øofer englez m°a coborât la 
hotelul meu, luptând cu troienele de zæpadæ proaspætæ ce cædea mereu. În 
maøinæ am gæsit o sticlæ de coniac de 120 de ani. În tot acest timp de opt 
ore, nu øtiu dacæ eu am reuøit a vorbi în totul douæzeci de minute. Restul 
a vorbit întruna numai el. O locvacitate anormalæ, dominatæ exclusiv de 
problemele internaflionale. Memoria lui prodigioasæ cita fapte øi docu
mente, cu o bogæflie de detalii uimitoare, ca întotdeauna. Dar logica fap
telor, consecinflele ce trægea din acte øi evenimente, denotau cæ judecata 
lui nu era totdeauna la înælflimea vioiciunii sale.



471

Îmi amintesc bine cum ceasuri întregi cæuta sæ°mi dovedeascæ 
succesul de a fi obflinut de la Litvinov, pe atunci ministru de Externe al 
Rusiei, un document diplomatic, consacrând amiciflia Rusiei cu România 
øi renunflând pentru totdeauna la Basarabia. Am citit originalul acelui 
document secret. Mærturisesc cæ nu m°a convins øi i°am spus°o sincer. S°a 
fæcut foc! Striga, gesticula øi repeta mereu cæ n°am citit bine. Am citit øi a 
doua øi a treia oaræ. Textul era aøa de echivoc redactat, încât nu reieøea 
deloc dintr°însul cæ Basarabia ræmâne indiferentæ Rusiei pe vecie.

– Dar, îi spuneam eu, chiar dacæ ar fi aici un text formal, un text 
neîndoielnic, mintea mea refuzæ a crede cæ mândria puternicei Rusii (cu 
idealuri imperialiste chiar øi boløevicæ) se va resemna vreodatæ a admite cæ 
Mica România sæ°i fi luat în 1918 aceastæ bogatæ provincie. Øi apoi, 
Litvinov e Rusia? Azi e, mâine nu e. Ceea ce însæ dureazæ e logica sufletului 
rusesc øi aceastæ logicæ îfli spune cæ niciun popor nu renunflæ de bunævoie 
la revendicæri. Popoarele au læcomia oamenilor. Te întreb: dacæ nouæ ni 
s°ar lua un pæmânt pe jumætate cât Basarabia, ai da tu vreodatæ hârtie la 
mânæ cæ nu ne mai gândim a°l recuceri? Øi noi suntem un popor mic!

A fost imposibil sæ ne înflelegem. Evenimentele au dovedit azi cât 
de departe era Titulescu de adevær. Unde însæ el avea dreptate este când 
se silea sæ avem cu Rusia raporturi cât mai bune, aøa cum am arætat cæ 
credea øi Take Ionescu.

Imposibilitatea de a suferi contradicflia îl ducea la alt defect: frica 
de orice criticæ. Era imposibil sæ suporte cea mai timidæ criticæ. Un atac 
în vreun jurnal îl îmbolnævea. Pentru un om politic, aceastæ slæbiciune îl 
ducea la cele mai rele consecinfle. Cæci un om de stat, pætruns de marea lui 
misiune de a conduce, iar nu de a fi condus, este fatalmente expus criticii, 
uneori juste, alteori nedrepte. Pærerile variazæ øi din ciocnirea lor, s°a zis 
cu drept cuvânt, cæ iese adeværul. Omul de stat având posibilitæfli de 
informafliune øi de documentare cu mult mai bogate decât omul de pe 
stradæ sau decât ziaristul, poate ræspunde øi lumina opinia publicæ, dar e 
absurd sæ tremure de oroarea discufliunii øi sæ tremure de frica criticii. De 
aci imposibilitatea pentru el de a°øi remedia greøelile lui de judecatæ, grija 
lui neîncetatæ de a câøtiga prin toate mijloacele amabilitatea sau laudele 
presei. Nimeni nu era mai puternic în fafla lui Titulescu ca jurnalistul. 
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El intra oricând la dânsul øi putea sæ°i cearæ orice. Iar jurnalistul stræin 
fæcea din el ce vroia! Când s°ar øti vreodatæ ce valutæ forte s°a cheltuit cu 
presa stræinæ, am ræmâne realmente uimifli. Deøi, sigur, aøa°zisa propagandæ, 
cuvânt la modæ sub care pofli ascunde orice abuz øi orice risipæ, cerea 
poate uneori concursul presei. Dar setea nemæsuratæ de reclamæ obsedeazæ 
adesea pe mulfli oameni politici.

O altæ consecinflæ a fricii de orice criticæ era cæ Titulescu fæcea totul 
sæ placæ… adversarilor! El jignea adesea chiar pe amicii lui din acelaøi 
partid, fæcând amabilitæfli mai ales celor care ar fi putut sæ°l atace. Take 
Ionescu, øeful sæu politic øi amicul lui cald, era deseori foarte mâhnit de 
acest fel de a fi.

*

În capitolul pur sufletesc al acestei curioase individualitæfli, subliniez 
atâtea originalitæfli numai din dorinfla de a lumina cât mai bine misterioasa 
structuræ a acestui dificil portret. Dacæ însæ trecem la capitolul activitæflii 
lui diplomatice øi politice, intræm pe un teren mult mai normal, mult mai 
puflin capricios. Ne întâlnim cu o carieræ strælucitæ, logicæ øi unitaræ. 
Aproape 15 ani, el a fost conducætorul necontestat al politicii externe a 
României, a fost în realitate dictatorul afacerilor noastre stræine. Titulescu 
ajunsese un nume fatidic. Era una din mândriile noastre. Øi în adevær, 
dupæ moartea din 1922 a lui Take Ionescu, numai trei nume erau bine 
cunoscute în stræinætate: George Enescu, N. Iorga øi, mai ales, Titulescu. 
Nu o datæ mi s°a întâmplat sæ spun unui stræin cæ sunt din România øi sæ 
mi se ræspundæ: „A, din România, flara lui Titulescu! Îl cunosc bine…“.

Cariera lui politicæ începe în Camera din 1913, sub guvernul 
Maiorescu–Take Ionescu8, când e ales pentru prima oaræ.

Elocinfla lui se afirmæ din primul ceas. El n°a avut o ascensiune 
dificilæ a tribunei ca mulfli alflii. Din primul ceas a fost clasat orator mare. 
Cu toatæ vocea sa specialæ, femininæ øi stridentæ, datoritæ probabil 
dezechilibrului sæu glandular care se oglindea øi în figura sa spânæ de 
eunuc – dacæ mi se permite expresia – uitai repede øi defectul figurii øi pe 
acela al vocii pentru a te læsa furat de frumuseflea frazei øi de ritmul larg øi 
bogat al elocufliunei [sic]. El n°avea rapiditatea torenflialæ a lui Iorga; nici 
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farmecul magnetic al elocinflei lui Take Ionescu øi nici logica rece øi ironicæ 
a lui Titu Maiorescu. El era un clasic cu fraza studiatæ, expusæ larg, în 
perioade lungi øi fastuoase, presæratæ de imagini îndelung pregætite øi 
pronunflate cu un ritm declamator, dar impecabil. La întreruperi ræspundea 
viu øi totdeauna fericit. Cred cæ nici ripostele nu erau imprevizibile. În 
discursurile sale importante aproape nu era o frazæ care sæ nu dezlænfluie 
aplauze zgomotoase.

Dar discursurile lui erau rare. El le pregætea îndelung øi minuflios, 
iar apariflia lui la tribunæ øtia s°o anunfle øi s°o facæ aøteptatæ ca pe un 
eveniment. Fiecare frazæ era gânditæ øi aøezatæ unde trebuie, fiecare imagine 
sau metaforæ preparatæ de mai înainte øi efectul ei bine îngrijit. Mai în
totdeauna gæseai o formulare nouæ de idei, o imagine nebanalæ. Un cola
borator intim îmi spunea cæ el scria discursurile lui, le învæfla apoi pe 
dinafaræ graflie memoriei sale prodigioase (cum se afirmæ cæ fæcea øi 
Poincaré), le debita apoi plimbându°se prin odaie øi nu o datæ l°am gæsit 
în fafla oglinzii, preparându°øi gesturile tribunei. Cei care l°au auzit în 
Parlament au avut adesea aceeaøi impresie. De aceea, el n°a fost un luptætor 
parlamentar, ci numai o apariflie raræ øi exoticæ a tribunei. Toate discursurile 
sale la un loc nu øtiu dacæ ar putea forma un volum. Øi niciunul, din câte 
am auzit eu, n°a fost spontan. În dezbaterile Ligii Nafliunilor mi s°a spus 
însæ cæ „Titus“, cum i se zicea, særea adesea în dezbateri færæ pregætire. 
Când øedinflele se prelungeau câteodatæ într°o atmosferæ de plictisealæ, 
vedeai særind pe „Titus“ cu arsenalul sæu de subtilitæfli øi cu verva lui 
incisivæ, ræscolind dezbaterea.

Scriitor nu era. Nu cunosc un singur articol semnat de Titulescu, 
pe când Take Ionescu, Delavrancea, I.G. Duca, O. Goga, erau oratori, 
dar øi ziariøti strælucifli.

La el faptul de a nu scrie izvora probabil øi din alt sentiment decât 
lipsa de interes pentru vorba scrisæ: el era aøa de abil, îøi crufla aøa de mult 
reputaflia øi mai ales viitorul, încât vedea în cuvântul scris un vræjmaø care 
mâine îi poate crea dificultæfli. Verba volant, scripta manent9. Cine øtie 
dacæ mâine oportunitatea politicæ nu°l va sili sæ susflinæ contrariul de ceea 
ce a scris. Øi, prudent cum era, se abflinea.
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În guvern, el a intrat prima oaræ la Iaøi în 1917, ca ministru de 
Finanfle în ministerul refugiului, Brætianu–Take Ionescu. Sarcinæ tristæ øi 
ingratæ. Când puterea germanæ ocupantæ veni prin guvernul Marghiloman10 
la Iaøi, Take Ionescu, împreunæ cu Titulescu øi cu un numær de vreo sutæ 
de devotafli amici politici, plecaræ spre Apus din ordinul lui Mackensen11. 
În drum, trenul se opri câteva minute øi la Ploieøti. Comandatura nem
fleascæ avu grijæ sæ dea ordin ca o adunæturæ de partizani marghilomaniøti 
sæ iasæ pe peron øi sæ huiduiascæ injurios trenul acelora care fæcuseræ crima 
de a lupta pentru o Românie Mare!

Ajuns la Paris, Titulescu fæcu parte din acel „Comitet Naflional“, 
alcætuit acolo sub preøedinflia lui Take Ionescu, pentru a întrefline cât mai 
cald cu putinflæ relafliunile cu Aliaflii, în a cæror victorie – cu toate în
frângerile neîncetate din acel an – cei refugiafli credeau cu toatæ tæria. 
Alcætuirea aceasta era cu atât mai necesaræ cu cât, dupæ înfrângerea noastræ, 
România oficialæ fusese nevoitæ a semna cu Germania Pacea separatæ de la 
Buftea12, foarte ræu judecatæ în Apus.

În acel comitet Titulescu apærea foarte rar. A sunat însæ ceasul 
victoriei din noiembrie 1918. Parisul era centrul lumii. Toate popoarele 
miøunau pe stræzile lui. O Europæ nouæ avea sæ nascæ. Întruniri, comitete 
noi, publicaflii, hærfli de propagandæ, dejunuri øi banchete. Noi scosesem 
din vreme „La Roumanie“, cu fondurile inimosului român Paulicæ 
Brætæøanu13, devotatul amic al lui Take Ionescu. El pusese amanet biju
teriile tinerei sale soflii, pentru a putea acoperi cheltuielile de hârtie øi 
tipar. Tofli scriam cu entuziasm øi ræspândeam foaia în toate redacfliile 
stræine, la deputafli, la scriitori, la miniøtri, pentru a ne recuceri simpatia 
øi a susfline revendicærile româneøti. Numai Titulescu n°a scris un rând. 
Nici la întrunirile noastre nu venea. Dar la un banchet dat de români 
într°un restaurant cunoscut din Champs°Elysées în onoarea presei fran
ceze, italiene øi engleze, Titulescu rosti øi el un discurs în franfluzeøte, færæ 
a citi. A fost în adevær admirabil. Take Ionescu era încântat. Stræinii l°au 
felicitat entuziasmafli. Aøa era el: apærea rar øi dispærea iar ca un meteor 
luminos, pe care trebuie sæ°l aøtepfli îndelung.

Când s°a pus, în fine, problema reîntoarcerii în flaræ øi pregæti rea 
Conferinflei de Pace, Titulescu vine la hotel sæ°mi vorbeascæ ceva confi
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denflial. Enorma lui ambiflie personalæ venea sæ°mi spunæ, nici mai mult, 
nici mai puflin, decât cæ gândindu°se adânc asupra alcætuirilor de mâine 
din România ce se va fæuri la Paris, el crede cæ partide noi vor lua fiinflæ 
înlocuind pe „cele vechi“. Oamenii de ieri nu°øi vor mai avea rost în 
România Mare. El crede cæ viitorul e al partidelor de stânga øi s°ar pune 
bucuros în fruntea unui partid radical°socialist! Pentru aceasta însæ nu 
numai Brætianu, dar øi Take Ionescu ar trebui convins cæ odatæ ce øi°a 
væzut „strædania lui admirabilæ încoronatæ de succes“ sæ se retragæ din 
viafla politicæ.

Take Ionescu avea atunci 59 de ani, Brætianu 53. Aceøti doi bærbafli, 
dupæ ce politica lor plinæ de riscuri triumfase, ar fi urmat, dupæ judecata 
lui Titulescu, sæ se retragæ în umbræ în favoarea ascensiunii lui Titulescu!

Aceastæ neaøteptatæ incursiune a lui în valurile politicii interne øi 
ingratitudinea lui faflæ de Take Ionescu m°au uimit. Øi niciodatæ nu m°am 
îndoit mai mult de luciditatea minflii sale. Evenimentele de altfel au 
dovedit°o!

Aøa cum mæ rugase, m°am dus a doua zi dimineafla la Take Ionescu. 
Øedea la Hotel Meurice. Se îmbræca. În cuvinte dræmuite, am început 
încet sæ°i povestesc cu exactitate conversaflia cu Titulescu, având grijæ sæ°l 
pregætesc cæ va auzi ceva mai puflin obiønuit. Când am ajuns la propunerea 
claræ de a se retrage din viafla politicæ – el, care tocmai se pregætea sæ intre 
în ea ca un învingætor! – Take Ionescu , care tocmai îøi înnoda cravata în 
oglinda dulapului, o scæpæ din mânæ øi mæ privi îndelung, neøtiind dacæ 
vorbesc serios. Când s°a convins cæ reproduceam exact cuvintele bunului 
sæu amic, a[le] copilului sæu sufletesc, el n°a mai pronunflat un singur 
cuvânt. Øi dupæ o lungæ tæcere, m°a invitat pur øi simplu sæ vizitæm o 
expoziflie. Era o duminicæ.

În 1920, în România Mare, se formeazæ guvernul Averescu–Take 
Ionescu14. Într°însul, în guvernul oamenilor bætrâni, Titulescu acceptæ 
Ministerul de Finanfle, Take Ionescu øtia sæ uite…

Noul vistiernic, convins de necesitatea unei largi reforme a impozi
telor, munceøte îndelung la noua lege financiaræ a statului. Se transportase 
la Paris, în Hotel Chatham. Transportase acolo o cantitate enormæ de 
cærfli financiare øi se închidea câte 5–6 zile în casæ lucrând. Se inspira øi 
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din noua lege a impozitelor pe venit, foarte complicatæ, ce se votase în 
Franfla în 1920. Nimeni, absolut nimeni, nici chiar îngrijita lui soflie, nu 
putea înfrânge placarda atârnatæ de el la uøæ: „Nimeni nu poate bate la 
uøæ, sub niciun pretext!“. Øi în aceste zile, el nu ieøea niciun sfert de oræ. 
Când s°a întors în flaræ, lucrarea era terminatæ. Preconiza sistemul 
„cedular“, cu „cedula“ complicatæ pentru fiecare impozit. Sistemul sæu era 
o îndrumare fæfliøæ spre impozitul pe capital, aøa de mult detestat de clasa 
capitalistæ øi burghezæ. Expunerea de motive era o lucrare magistralæ. Dar 
reforma lui nu gæsi ecou favorabil nicæieri øi, înainte de a o putea susfline, 
guvernul cæzu. 

Reforma lui financiaræ se baza pe aøa°zisul sistem cedular. Era 
adânc studiatæ øi reprezenta – oricât contesta el – un pas important spre 
impozitul pe capital. 

Repede s°au coalizat contra reformei toate forflele politice. Guvernul 
cade øi cu el toatæ concepflia lui.

Vintilæ Brætianu, noul ministru de Finanfle, adversar politic, reia 
reforma, modificându°i însæ mai ales aspectele ei antipatice.

Titulescu, sângerat de intrigile politicii interne, îøi îndreaptæ 
aspirafliunile spre câmpul mai senin al problemelor internaflionale.

*

Cariera lui diplomaticæ începe în ianuarie 1922. Cu douæ zile 
înainte de cæderea guvernului Take Ionescu (care era încæ øeful politic al 
lui Titulescu, dar încetase de a°i fi prieten personal), el cere stæruitor lui 
Take Ionescu, prin intermediul unui amic comun, sæ fie numit ministru 
plenipotenfliar al României la Londra. Ultimul act al guvernului Take 
Ionescu a fost acesta. El s°a fæcut cu o repeziciune neobiønuitæ øi n°a 
întâmpinat, din partea generozitæflii niciodatæ dezminflitæ a øefului, nicio 
opunere. Take Ionescu a zâmbit trist în fafla acestei mari decepflii øi 
a semnat!

Din acea zi øi pânæ la moartea sa din primævara 1941, Titulescu a 
fost în România un musafir sporadic. Venea rar øi pleca repede. Numirea 
lui la Londra a coincidat cu începuturile Ligii Nafliunilor. Øi de°abia trimis 
în capitala Angliei øi s°a pus chestiunea reprezentærii noastre la Geneva. 
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Numele lui era pe toate buzele, cæci inteligenfla øi talentul sæu, ca øi uøurinfla 
cu care se exprima în limba francezæ, erau titluri suficiente. Øi de atunci, 
scena vieflii lui a fost stræinætatea. Rafinæria vieflii ce°i plæcea sæ ducæ nu°øi 
mai gæsea satisfacflia în România.

Incontestabil cæ øi°a servit flara în aceste douæ decenii, dar 
incontestabil cæ øi flara l°a servit! Cu acea pornire spre exagerare, care era 
una din træsæturile caracterului sæu, se poate spune cæ a dus o viaflæ dis
proporflionatæ faflæ de resursele unei flæri cu atâtea nevoi. În stræinætate, la 
Londra, ca øi la Geneva, tofli vorbeau de seratele, de risipa øi darurile lui, 
cu care niciun alt diplomat din flæri mari øi bogate nu putea rivaliza.

La Geneva, în timpul Ligii Nafliunilor, un diplomat englez n°a 
ezitat ca, dupæ un dineu regesc, sæ°l întrebe: „Spune°mi, Excelenflæ, cum 
reuøeøte flara d°tale sæ cearæ moratorii pentru datoriile ei øi în acelaøi timp 
sæ plæteascæ astfel în banchete?“. Dar Titulescu credea aøa de mult în 
geniul sæu øi în serviciile mari ce socotea cæ aduce flærii, încât se turbura 
prea puflin de asemenea reflecflii.

La Londra, vioiciunea lui nervoasæ, dar simpaticæ – deøi contrasta 
cu firea englezæ – îi cuceri repede multe simpatii. El învæflase foarte bine 
limba flærii, iar inteligenfla lui latinæ îøi asimilæ færæ întârziere elementele 
politicii anglo°saxone.

S°a întâmplat ca debutul sæu în diplomaflie sæ coincidæ cu ascen
siunea areopagului internaflional de la Geneva. Dacæ e adeværatæ cugetarea 
unui filosof cæ coincidenflele fac adesea pe oamenii mari, apoi Titulescu 
s°ar fi putut felicita cæ a îmbræfliøat cariera diplomaticæ tocmai când Liga 
Nafliunilor era în ascensiune. Prima øedinflæ inauguralæ, istorica ei reuniune 
plenaræ se flinu la 15 noiembrie 1920, în sumbra øi banala salæ cafenie de 
conferinfle religioase, zisæ a Reformafliunii. Tocmai peste 15 ani avea sæ°øi 
deschidæ porflile imensul ei palat alb de pe Dealul Avianei. Patruzeci øi 
una de popoare veniseræ atunci la prima øedinflæ a acelui congres idealist, 
care urma sæ dea omenirii anemiate Pacea! Egoismul naflional trebuia 
înlocuit prin solidaritatea înfleleaptæ a tuturor. Genevezii, hipnotizafli de 
marile evenimente, umpluseræ stræzile învecinate, curioøi sæ vadæ atâfli 
bærbafli celebri sosifli din toate colflurile pæmântului. Soseau Lorzii Balfour 
øi Robert Cecil, grave figuri anglo°saxone, celebrul Nansen15, ’nalt øi uscat, 
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sosea Leon Bourgeois16 øi istoricul Hanotaux17, ilustrul pianist Paderevsky18, 
cu cilindru øi plete roøcovane, Hymans al Belgiei, Branting19 al Suediei, 
Venizelos, Tittoni20, Beneš, Motta øi atâflia alflii. În ochii tuturor se citea 
surâsul speranflei. Nu era unul, nici cel mai sceptic, care în acel moment 
sæ nu nædæjduiascæ sfârøitul marilor greøeli politice, a marilor egoisme… 
Pânæ øi scepticul Paderevsky, care avea obiceiul sæ spunæ cæ „politica e un 
pian ale cærui clape sunt toate negre“, chiar øi el era în acea zi radios.

Aici, de douæ ori în milenarul oraø, elegant, presærat de parcuri 
minunate øi scældat în luminæ, unde jos vezi apele albastre ale Lemanului, 
stropite de albul lebedelor øi al muetelor, iar sus, departe, priveøti uimit 
alba piramidæ, imensæ øi dominatoare a lui Mont Blanc, aici, în acest 
cadru minunat, urma sæ se desfæøoare aproape douæ decenii risipa de 
elocinflæ idealistæ a Ligii Nafliunilor.

Titulescu simfli îndatæ cæ aceastæ largæ scenæ a lumii era fæcutæ 
parcæ pentru el. La a doua sesiune a Ligii, România a fost reprezentatæ 
prin el. Partidul Liberal venit la putere îi fæcu aceastæ onoare. Titulescu se 
instalæ cu tot cortegiul sæu de diplomafli, de secretari øi ziariøti la noul 
hotel „des Bergues“, în etajul cel mai de sus øi în fafla micii insule a lui 
J.J. Rousseau, lângæ buchetul ei de plopi, scældat de apele cristaline ale 
Rhonului.

Sus, în partea veche a oraøului, el privea tronând de opt secole, 
deasupra destinelor omeneøti, mæreafla Catedralæ St. Pierre, în stilul ei 
roman, cu turnuri pætrate, masivæ siluetæ cenuøie, rece øi aspræ ca øi 
doctrina lui Calvin21, ilustrul reformator al catolicismului. Jeflul sæu se 
pæstreazæ intact de acum 400 de ani sub amvonul de pe care elocinfla sa 
pasionatæ a ræsunat douæ decenii.

La Geneva, Titulescu deveni copilul turbulent, dar øi ræsfæflat, al 
Ligii. Exuberanfla lui originalæ, talentul, larga lui dærnicie care îmbræca 
toate formele amabilitæflii, fæcu din el o figuræ popularæ. „La voie du coeur 
passe par les cadeaux“22. Pe flærmul Lemanului el ajunsese sæ facæ øi ploaia 
øi vremea bunæ, cum zic francezii. Deøi se zice cæ „nimeni nu e filosof în 
flara lui“, Titulescu, cu farmecul sæu bizar, înfrângea øi în flaræ toate 
rezistenflele. Chiar sumbrul øi zgârcitul vistiernic Vintilæ Brætianu, care nu 
iubea pe nimeni, avea pentru el o realæ slæbiciune øi n°a fost credit bugetar 
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pe care sæ i°l fi refuzat. Titulescu cheltuia pe an sume fabuloase, pe care 
niciodatæ flara nu le°a øtiut.23

Dar øi la Geneva ducea aceeaøi viaflæ: lucra numai noaptea, spre 
dezolarea colaboratorilor lui. Se culca dimineafla øi se scula la 5 dupæ°amiazæ. 
Potrivirea întâlnirilor cu diferitele personalitæfli era o problemæ penibilæ!

Era ræsfæflatul presei internaflionale. Dar øi el o ræsfæfla prin toate 
mijloacele. La fiecare sesiune, el oferea ziariøtilor øi câte un banchet. Acolo, 
„bon enfant“ øi expansiv cum era, fæcea totul ca sæ le cucereascæ simpatia. 
Dar elocinfla vorbei sale îfli amintea cugetarea lui Disraeli24, în care e mult 
adevær: „Oamenii se conduc cu vorbe“. Øi apoi, omenirea nu s°a supus de 
când lumea magiei puterii elocinflei? Øi n°a iertat ea multe slæbiciuni, chiar 
øi multe pæcate celor dæruifli cu farmecul vorbei înaripate?

De la 1922 pânæ la 1936, scena pe care s°a produs acest mare 
actor – cum scriau maliflios la moartea lui ziarele geneveze – a fost exclusiv 
Liga Nafliunilor. Cu câteva intermitenfle, el a fost delegatul nostru per
manent în areopagul Genevei. Dupæ cum se øtie, Pactul wilsonian al Ligii 
instituia douæ organe de cæpetenie: Adunarea plenaræ, din care fæceau 
parte tofli reprezentanflii flærilor, øi Consiliul Soc[ietæflii] Nafliunilor, din 
care fæceau parte cele patru mari puteri privilegiate, plus 6 membri aleøi 
pe rând în fiecare an dintre membrii celorlalte flæri.

În ce priveøte Adunarea plenaræ a Ligii, se introdusese tradiflia ca la 
fiecare început de septembrie preøedinflia dezbaterilor sæ fie oferitæ altei 
nafliuni pentru ca toate sæ primeascæ pe rând aceastæ platonicæ onoare. 
Rândul nostru a venit în 1930, când Titulescu a fost ales cu 46 voturi din 
50 votanfli. În anul urmætor, Adunarea dorea sæ aleagæ pe bætrânul conte 
Apponyi. Deøi Ungaria învinsæ, redusæ ca importanflæ øi aøezatæ în tabæra 
germanæ, avea la Ligæ o situaflie moralæ de a doua mânæ, totuøi Apponyi 
ar fi fost ales. Titulescu avu ideea sæ°l împiedice øi îøi puse iar candidatura. 
El obfline 25 voturi, Apponyi 21.

Cu acea ocazie, în septembrie 1931, Titulescu, urcându°se pe 
scaunul preøedinflial, a rostit o elocventæ alocufliune de mulflumire. Ea era 
un imn de slavæ pentru idealul Ligii Nafliunilor øi cuvintele lui inspirate 
au cucerit aplauzele Adunærii. Vorbind de „focul sacru al Genevei, care, 
dacæ nu e destul de mare pentru a încælzi omenirea, e însæ destul de 
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puternic pentru a încælzi øi îndruma“, el adæuga: „Soc[ietatea] Nafliunilor 
nu e o adunare de oameni care delibereazæ. Ea e în realitate un spirit øi o 
metodæ, un mod de a gândi øi un mod de a lucra, un avânt al inimii 
care uøureazæ priceperea øi o disciplinæ a inteligenflei care permite 
apropierea. Suntem aici depozitarii celei mai preflioase dintre bogæflii. Cea 
mai mare nædejde a lumii – cea din urmæ poate – stæ în mâinile noastre. 
Care dintre noi, pentru satisfacerea unui interes particular, oricât de 
legitim sæ fie, ar îndræzni sæ sfærâme acest sfânt depozit ce defline?“. Øi 
sfârøea: „Încrederea, prudenfla, acfliunea øi spiritul de sacrificiu, iatæ cele 
patru porunci ale ceasului de faflæ“.

Dacæ mæcar øi mai ales „spiritul de sacrificiu“ ar fi animat popoarele 
din Ligæ, n°am fi asistat la catastrofa ultimului ræzboi.

În septembrie, când se deschidea sesiunea adunærilor plenare, 
Geneva înceta de a mai fi oraøul vechi, calm, elegant, de care vorbeøte 
Iuliu Cesar cu 50 de ani înainte de Christos, când se lupta acolo contra 
dârzilor Alobragi. Geneva devenea capitala spiritualæ a lumii. Cætre ea 
ochii omenirii întregi se îndreptau cu o febrilæ nædejde. Stræzile pline de 
viaflæ miøunau de oameni politici cunoscufli, de diplomafli, de o armatæ 
poliglotæ de ziariøti. Pânæ øi dame elegante veneau din Paris ca la un 
spectacol. Øi ce nu gæseai printre ei? Sceptici care clætinau din cap færæ 
credinflæ, neræbdætori de încetineala Ligii pe care îi enerva orice discufliune, 
detractori care [indescifrabil] ca øi profitori satisfæcufli de o lunæ sen
zaflionalæ, petrecutæ în acest decor încântætor, fie în banchete øi dineuri, 
fie în mici taverne cu anumite rafinærii culinare, ca de pildæ la „Globe“, 
unde întâlneai toate celebritæflile politice pe care patronul Jean nu le læsa 
sæ plece cu niciun chip pânæ nu semnau în „cartea de aur“ a restaurantului 
impresiile lor gastronomice. Titulescu figureazæ de vreo patru ori. Sau pe 
chei, la „Bavaria“, beræria de predilecflie a lui Stresemann øi a delegafliunii 
germane, unde, pe lângæ bere bunæ, gæseai – ca øi azi – pereflii acoperifli de 
sus pânæ jos de faimoasele caricaturi ale vedetelor Soc[ietæflii] Nafliunilor. 
Sub caricatura lui Titulescu, desenatorii au scris: „Le sourire, toujour le 
sourire!“25 Iar idealiøtii sinceri, care nu erau mulfli, dar care vedeau în Ligæ 
aurora unui viitor binecuvântat, erau cei despre care ironia zicea: „Ils 
marchent, vivants, dans un rêve étoilé“26.
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Øi astfel, în cetatea austeræ a puritanului Calvin, Geneva protestantæ 
øi severæ, în care timp de peste un secol n°a fost permis sæ ræsune niciun 
instrument muzical, cât de anodin, pærea cæ se transformase dupæ 400 de 
ani într°un amestec cosmopolit, sibarit øi zgomotos, oameni venifli din 
toate colflurile pæmântului, cu limba, cu hainele, cu obiceiurile øi cu 
culoarea pielii lor, se fræmântau veseli øi plini de bani în furnicarul Ligii.

Nu era uøor sæ joci un rol øi sæ cucereøti un nume în acest haotic 
tumult… Dar Titulescu l°a cucerit. Stræinii spuneau cæ acest „charmeur“ 
are o „urâflenie seducætoare“. Dar la tribunæ originalitatea øi îndræzneala 
cu care uneori îøi formula dialectica plæceau aøa de mult, încât, dupæ 
aprecierea unui scriitor stræin, „îl savurai – deøi vedeai cæ n°are dreptate – 
îl savurai mai mult senzual decât spiritual, aøa cum savurezi uneori mâncæri 
ce°fli sunt oprite øi care øtii cæ nu°fli pot face decât ræu…“.

Iar J. Paul°Boncour, strælucitul reprezentant al Franflei, a putut 
scrie în memoriile sale: „Titulescu timp de 12 ani a umplut Geneva de 
amabilitæflile, ca øi de furiile sale, de talentul, ca øi de nervii sæi“.

Evident cæ la Ligæ nu Titulescu era fruntaøul oratorilor. Mulfli în 
flaræ o credeau. Fiecare stat îøi trimitea acolo tot ce avea mai ales. Acolo a 
ræsunat minunata elocinflæ a lui Viviani, oratorul cald, cu strælucitæ limbæ 
literaræ, cu imagini ca nimeni altul. El a fost pierdut pentru Ligæ încæ din 
primii ani prin întunecarea bruscæ a frumoasei sale inteligenfle. Acolo, 
ani de°a rândul, a dominat Briand, cea mai apreciatæ elocinflæ a Ligii, 
oratorul care, dotat øi cu o voce excepflional de caldæ, trecea cu o suplefle 
raræ de la avânt la ironie, de la finefle la vehemenflæ, de la simplitatea cea 
mai uøoaræ la elanuri de entuziasm ce ridicau în picioare Adunarea. Era 
încæ Paul°Boncour orator simpatic øi ascultat, Austen Chamberlain, a 
cærui autoritate øi sobræ elocinflæ impunea; apoi subtilul italian Scialoja27, 
foarte apreciat la Ligæ; socialistul belgian Vandervelde28, tribun cu renume 
øi colegul sæu Hymans, grecul Politis, plin de logicæ øi finefle, pe care 
Titulescu îl considera ca pe cel mai bun dintre oratorii Ligii.

Øi mai era adversarul cu care Titulescu nu o datæ în chestia optan
flilor a încruciøat spada, bætrânul conte Apponyi, înalt, uscat, cu o barbæ 
scurtæ, albæ, cu ochi de oflel, care putea fline discursuri în 10 limbi diferite. 
Sobru øi devotat patriei sale, încærcat de prestigiu internaflional, el avea un 
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talent impunætor. Take Ionescu socotea pe Apponyi printre cei 3–4 mari 
oratori ai Europei. Titulescu, într°o serie de ani, n°a flinut multe cuvântæri. 
Nici la lucrærile diferitelor comisiuni, unde se depunea o muncæ efectivæ 
în atâtea direcfliuni, nu participa decât rareori. Trimitea pe unii din 
colaboratorii sæi. Dar se pare cæ în schimb era neastâmpærat în activitatea 
de culise, cæci nu o datæ am auzit cæ el øi Beneš au fost cele douæ „eminenfle 
cenuøii“ ale Ligii. El stæpânea cu eleganflæ limba francezæ øi talentul sæu 
impresionant, plin de inteligenflæ øi de vervæ, nu trecea pe planul al doilea. 
Iar scæpærætoarea sa uøurinflæ de a construi argumente pentru orice tezæ, fie 
ea oricât de paradoxalæ, repeziciunea cu care pulveriza construcflia unui 
adversar, da stræinilor impresia unui prestidigitator.

*

Dezbaterile în care Titulescu øi°a cheltuit într°o mare mæsuræ tot 
ce avea în el ca muncæ, inteligenflæ øi talent, au fost cele ocazionate 
prin zgomotoasa problemæ a „optanflilor unguri“. Nesfârøita chestie „a 
optanfli lor“ l°a pus øi l°a flinut mereu în lumina actualitæflii. Øi asta îl fæcea 
fericit.

Øase ani de°a rândul, sub diferite forme øi la diferite instanfle, el a 
condus cu multæ inimæ lupta noastræ. În urma reformei noastre agrare, 
noi expropriasem în întregime moøiile foøtilor locuitori unguri din Ardeal, 
care, conform facultæflii ce aveau prin Tratatul din Trianon, optaseræ 
pentru naflionalitatea ungaræ øi ræmæseseræ deci unguri. Ei pretindeau cæ 
exproprierea reformei noastre atingându°i øi pe ei, ar fi constituit o violare 
a textelor din acel Tratat. Printr°o plângere adresatæ Tribunalului mixt 
româno°ungar, alcætuit prin Tratat, un mare numær de proprietari unguri 
din Ardeal cereau sæ li se restituie moøiile expropriate, sæ li se acorde 
despægubiri pentru pagubele lipsei de folosinflæ.

Plângerea a fost introdusæ la acel Tribunal în 1922. Deøi în aparenflæ 
chestiunea pare simplæ, fie cæ o rezolvi într°un sens, fie în altul, ea s°a 
complicat la infinit graflie subtilitæflilor mai întâi de competenflæ, apoi de 
formæ, în cele din urmæ de fond, pe care abilitatea, cultura øi talentul celor 
doi antagoniøti, contele Apponyi øi Titulescu, au øtiut øase ani de°a rândul 
sæ le acumuleze pe masa de judecatæ.
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Îmi amintesc a fi citit raportul detaliat fæcut în 1927 Ligii Nafliunilor 
de cætre Sir Austen Chamberlain în calitate de raportor al acelui Consiliu 
care urma sæ judece cauza. Reprezentantul Angliei expunea, rând pe rând, 
toate fazele prin care trecuse diferendul în fafla Tribunalului Mixt, ca øi pe 
acelea pe care le examinase deja Consiliul Ligii. Fæcea un apel cælduros 
ambelor nafliuni sæ gæseascæ o solufliune tranzacflionalæ. Dar Titulescu 
susflinea cæ prin pretenflia Ungariei s°ar atinge suveranitatea României de 
a legifera problemele ei interne, s°ar compromite rezultatul marii noastre 
reforme agrare, adæugând cæ supuøii unguri nu au dreptul sæ pretindæ un 
tratament privilegiat faflæ de proprietarii români expropriafli.

Contele Apponyi, sprijinit pe tot prestigiul autoritæflii sale, susflinea 
cu aceeaøi intransigenflæ cæ guvernul ungar nu poate admite o øtirbire 
tranzacflionalæ a cauzei lor, cæ nu cere decât aplicarea strictæ a Tratatului 
din Trianon øi cæ, prin pretenflia ei, nu se compromite nimic din reforma 
noastræ agraræ.

Ca sæ ne dæm seama cu ce formidabil adversar avea sæ lupte 
Titulescu, e caracteristic sæ citæm cuvintele unei strælucite poete române 
familiaræ în atmosfera Genevei: „Când vorbesc cu contele Apponyi, simt 
nevoia de a°mi coborî glasul cu un simflæmânt de umilinflæ ca øi când aø 
intra într°o frumoasæ catedralæ“.

Øi iatæ problema venind iar în fafla Consiliului Ligii în septembrie 
1927. Printre judecætori era[u] Sir Austen Chamberlain, Stresemann, 
Paul°Boncour, Scialoja øi Adatci. În dezbateri vii, care au durat patru 
øedinfle, atât Apponyi, cât øi Titulescu au desfæøurat toatæ arta lor de 
convingere. Pe masa Consiliului, ambele pærfli îngræmædiseræ un teanc de 
consultafliuni semnate de toate celebritæflile juridice din lumea întreagæ. 
Pentru noi, Titulescu le adunase în douæ mari volume øi cuprindeau studii 
semnate de nenumærafli profesori øi oameni politici.

Dezbaterile au durat douæ øedinfle. Øi Apponyi øi Titulescu au 
vorbit admirabil. Dar deciziune nu s°a putut lua. S°a încercat iar o tran
zacflie. Dar în sesiunea din decembrie 1927, Titulescu era bolnav la 
Bucureøti øi a cerut amânarea dezbaterilor. Mai intervenise øi faptul cæ nu 
se împlinise încæ luna de când flara primise lovitura morflii lui Ionel 
Brætianu29. Spiritele la noi erau încæ tulburate øi situaflia politicæ internæ 
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destul de agitatæ. Consiliul Ligii, cu consimflæmântul lui Apponyi, a 
amânat afacerea pentru sesiunea viitoare din 1928. În martie 1929, iar 
pledoarii. Titulescu se enerveazæ øi la un moment dat bate cu pumnul în 
masæ. Apponyi – care, în bætrâneflea lui excepflionalæ, numæra atunci 
81 de ani – nu°øi iese din calmul sæu de „grand seigneur“, cum îl numeau 
la Ligæ. Consiliul, cu toatæ dreptatea evidentæ a tezei noastre, nu se decidea 
a da dreptate nici unuia, nici altuia. Ministrul de Externe al Angliei era 
acum Arthur Henderson. El e însærcinat de Consiliu sæ încerce iar o 
înflelegere øi invitæ pe cei doi protagoniøti la Londra. În cele din urmæ, 
toatæ problema se rezolvæ indirect, printr°o soluflie practicæ. Optanflii, faflæ 
cu deprecierea leului, au primit dupæ noi discufliuni la Haga øi Paris, o 
despægubire suplimentaræ pe care expropriaflii români n°au avut°o. Puterile 
mari, ca sæ termine odatæ acest conflict, au luat însæ asupra lor plata 
acestor despægubiri prin Comisia de reparafliuni. Un fel de judecatæ a lui 
Solomon30. Budapesta a pavoazat casele, iar Bucureøtii a pavoazat øi el! 
Ungurii erau mulflumifli cæ li s°a plætit suplimentul; românii erau mulflumifli 
cæ nu s°a plætit din punga lor.

Titulescu era acum la apogeu. Capriciile lui aveau forfla dictatorilor. 
Nimic nu i se refuza. Orice îi era permis. Un colan dupæ altul i se atârna 
în jurul gâtului. Pânæ øi Academia Românæ îl alege membru al ei31. Pentru 
care merite literare sau øtiinflifice? Greu de aflat. Dar e inutil de adæugat 
cæ n°a flinut niciodatæ discursul de recepflie, nici n°a venit la øedinflele 
înaltului corp mai des decât la catedra lui universitaræ!

În 1935, se terminæ øi se inaugureazæ sus, pe colina împæduritæ 
a Arianei, noul Palat al Ligii Nafliunilor, a cærui construcflie acoperæ 
2 hectare. Dominând apele albastre ale lacului øi privind în faflæ, departe, 
maiestuoasa graflie a uriaøului Mont Blanc, acest imens palat alb, construit 
luminos, în linii înalte øi drepte, e opera strædaniei a 377 arhitecfli de toate 
naflionalitæflile. El egaleazæ în formidabila lui mæreflie modernæ celebrul 
palat din Versailles. Înæuntru, nenumærate sæli sobre, albe, cu coridoare 
nesfârøite, strælucitoare de curæflenie, 900 de birouri, elegante sæli de comi
siuni, albastra salæ a Adunærilor plenare oferitæ de Franfla cu mari panouri 
de picturi franceze, Sala Consiliului Ligii oferitæ de Spania, în tonalitate 
cafenie, cu celebra frescæ circularæ reprezentând istoria omenirii, o minune 
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de artæ a pictorului spaniol J.M. Sert32, biblioteca dæruitæ de Rockefeller33, 
cu nenumæratele ei sæli de specialitate, conflinând nu mai puflin de 500.000 
albume, toate la un loc formeazæ o operæ aøa de mæreaflæ, aøa de impunæ
toare, cum nicio descriere nu poate încerca sæ redea. Cæ a costat peste 
45 milioane de franci elveflieni, nu e mirare, cæci constituie o mândrie 
a sforflærilor omeneøti.

Titulescu n°a træit în atmosfera noului palat decât un singur an: 
1936, øi aceasta numai pânæ în luna august, când a aflat la Cap Martin 
prin radio cæ guvernul liberal din care fæcea parte a demisionat øi s°a 
reconstituit færæ dânsul! Nimic nu°l putea face sæ prevadæ aceastæ bruscatæ 
øi neelegantæ lovituræ. Toatæ lumea øi la noi øi, mai ales, în stræinætate a 
cæutat explicaflia acestei violente dizgraflii. Cu pufline luni înainte, întregul 
guvern Tætærescu, ascultând lungile sale expuneri, îi dæduse, pe toate punc
tele politicii sale øi printr°un protocol semnat de tofli miniøtrii, întreaga 
aprobare. Regele îi conferise cel mai înalt colan. Iar el a plecat liniøtit în 
stræinætate. Atunci?

În realitate, deciziunea Regelui pornea din mai multe cauze, unele 
vechi, altele noi, care se reduceau în definitiv la douæ: nervozitatea cres
cândæ a lui Titulescu îi înstræinase posibilitatea de conlucrare øi cu Italia 
øi cu Anglia; iar în al doilea rând, intransigenfla lui agitatæ în conducerea 
politicii externe nu mai putea fi toleratæ de pornirile dictatoriale tot mai 
pronunflate ale Suveranului sæu.

Cu Italia raporturile erau rele. Presa italianæ îl ataca personal cu 
neobiønuitæ violenflæ. Ea nu°i putea ierta scena când în øedinfla plenaræ 
când Abisinia, dupæ anexare, a fost admisæ în Ligæ øi când Negusul exilat 
s°a urcat la tribunæ spre a°øi citi discursul øi când ziariøtii italieni, venifli în 
tribune, l°au huiduit cu violenflæ. Faflæ de aceastæ intolerabilæ procedare, 
Titulescu, indignat cæ vacarmul nu mai sfârøea, s°a sculat øi a rostit aceste 
cuvinte: „Domnule Preøedinte, væ rog sæ luafli mæsuri sæ înceteze aceastæ 
sælbæticie…“ Anglia, deøi îl aprecia mult, nu°i mai agrea frecventele capri
cii neconforme cu moravurile anglo°saxone, dar mai ales atitudinea sa din 
conferinfla Turciei de la Montreux, unde, cu o izbucnire nervoasæ, a brus
cat pe reprezentanflii Angliei ca sæ aibæ o atitudine mai claræ. Acestea le 
øtia bine Regele. Øi din ce în ce începuse a pricepe chiar opinia publicæ 
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greøeala fundamentalæ a întregii sale activitæfli politice. Titulescu, victima 
stærii sale nervoase øi a unei imaginaflii orgolioase, fæcuse o politicæ externæ 
cu totul neconformæ cu mærimea øi puterea flærii sale. El pierduse simflul 
proporfliilor. Fæcea o politicæ de mare putere. O presæ, a cærei bunævoinflæ 
øtia s°o câøtige prin orice mijloace, întreflinea în Apus o zgomotoasæ 
actualitate în jurul numelui sæu. Ani de zile, un lanfl de succese artificiale 
erau trâmbiflate cu o lipsæ de mæsuræ care nu putea sfârøi bine. O flaræ nu 
poate øi nu trebuie sæ facæ decât o politicæ potrivitæ puterii sale proprii.

Simflul mæsurii nu trebuie sæ°i lipseascæ niciodatæ nici în acfliunea 
ei de fiecare zi, nici în fixarea idealurilor ei permanente. Øi s°a adæugat 
apoi chestia Rusiei Sovietice. Titulescu, cum am arætat øi mai sus, întreflinea 
raporturi cât mai cordiale cu reprezentanflii Moscovei. Desigur, era o 
politicæ înfleleaptæ dacæ ar fi reuøit sæ ducæ la recunoaøterea alipirii 
Basarabiei sau mæcar la o soluflie tranzacflionalæ øi deci la o permanentæ 
conviefluire de amicalæ vecinætate. Pe atunci însæ Rusia era privitæ cu o 
generalæ ostilitate øi tratatæ ca un flagel, ca un adeværat pericol al civilizafliei. 
Se formase, cum s°a zis, un adeværat „cordon sanitar“ în jurul ei. Iar pu
terea ei militaræ era ignoratæ. E uøor de înfleles ce puflin gustatæ era 
pretutindeni, ca øi la noi în flaræ, politica de abilitæfli a ministrului de 
Externe. În entuziasmul imaginafliei sale, am arætat cum dintr°un proiect 
de înflelegere redactat ambiguu, pe care îl semnase Litvinov, pe atunci 
ministru de Externe al Sovietelor, Titulescu trægea concluzii neconforme 
cu realitatea øi cu o elementaræ logicæ. În treacæt fie relevat aici, cât de 
neveridicæ apare pretenflia de azi a unora – pretenflie de altfel de o mediocræ 
dezinteresare personalæ – de a prezenta pe Titulescu ca pe singurul expo
nent român al unei politici sincer pro°sovietice. Se uitæ prea uøor cæ 
singurul om de stat care, încæ de acum 30 de ani, din 1915, într°un celebru 
discurs parlamentar, a atras atenflia flærii cæ situaflia noastræ geograficæ ne 
impune o permanentæ bunæ vecinætate cu Rusia a fost Take Ionescu. 
Brætianu, prin ereditate, avea fobia rusæ. Carp era pro°german ireductibil. 
Stere, cu dialectica lui, nu înceta a ataca pe ruøi. Take Ionescu a avut 
curajul moral a spune clar øi sincer ceea ce viziunea lui cuminte îi dicta.

Titulescu, însæ, e drept cæ întreflinea cordiale raporturi cu unii 
diplo mafli ruøi, dar, cum o spunea singur, cu o credulitate ciudatæ, el 
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urmærea sæ pæstreze definitiv Basarabia, iar printr°o machiavelicæ abili
tate, sæ reprime în acelaøi timp comunismul din România!34 Dacæ mai 
adæugæm øi declaraflia sa cæ e gata cu aceeaøi dorinflæ de prietenie sæ se 
ducæ øi la Berlinul nazist, legenda ce se încearcæ azi în jurul sincerei sale 
politici pro°sovietice se poate sprijini numai pe ignoranfla voitæ a istoriei 
noastre politice.

Fireøte, rivalii sæi din flaræ øtiau sæ speculeze, mai ales în surdinæ, 
aceste slæbiciuni. Pe faflæ însæ, nimeni, nici din guvern, nici din opoziflie, 
nu îndræznea sæ sufle o vorbæ. Rareori øi cu sfialæ, N. Iorga øi George 
Brætianu schiflau câte o criticæ.

Conflictul dintre el øi Rege se adâncea însæ tot mai mult. Douæ 
cauze cred cæ ameninfla[u] grav situaflia sa: el ocupase prea mult Ministerul 
de Externe. Nu e cuminte ca un om politic sæ ocupe scena publicæ 
neîncetat. Chiar soarele dispare regulat øi lasæ locul nopflii. A doua cauzæ 
izvora din temperamentul sæu capricios øi excesiv. El nu se mulflumea a fi 
capul politicii externe în guvernele cele mai contradictorii. El nu admitea 
sæ fie – ca orice ministru de Externe – exponentul politicii guvernului din 
care fæcea parte. El pretindea sæ fie deasupra guvernelor, sæ aibæ politica sa 
externæ în care sæ dicteze, iar guvernele øi nici chiar Regele sæ nu poatæ 
modifica o iotæ din ceea ce credea sau fæcea el. Dacæ lumea politicæ sfârøise 
prin a se obiønui încet°încet cu aceastæ dictaturæ, în schimb guvernul – 
dictator în continuæ creøtere – admitea tot mai greu pe acest rival nervos 
øi încrezut, care uneori în conversafliile sale depæøea deseori chiar atitudinea 
reverenflioasæ cuvenitæ regilor. În acest domeniu, inteligenfla lui n°a 
dovedit o suficientæ abilitate psihologicæ.

Timp de doi ani, Titulescu a ræmas totuøi în postul sæu pânæ când, 
într°o zi, în lipsa lui din flaræ, øeful guvernului, G. Tætærescu, consimte a 
executa brusc decizia Suveranului de a schimba guvernul pentru ca, 
reconstituindu°l îndatæ, tot cu Tætærescu, sæ excludæ numai pe Titulescu.

Senzaflia a fost enormæ. Cæci el adusese flærii, ani de°a rândul, ser
vicii eminente. Regelui personal îi fusese devotat. Prin sforflærile lui, pe 
care nu le flinea secret, reuøise chiar a obfline pentru Carol II ca Franfla sæ°l 
decoreze în curtea Invalizilor la Paris cu medalia militaræ, cea mai mare 
decoraflie de ræzboi a Franflei, deøi Regele nu avea la activul sæu nicio 
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acfliune militaræ. Øi oricât s°a zis cæ recunoøtinfla nu e o virtute regalæ, 
Titulescu tot nu se putea aøtepta din niciun punct de vedere la o lovituræ 
moralæ aøa de zdrobitoare. El a simflit îndatæ cæ de aci înainte e un om 
mort. Øi aøa a fost.

Totuøi, reîntors în flaræ peste câteva luni spre a°øi regula chestiuni 
personale, el cedeazæ stæruinflelor lui Iuliu Maniu de a figura pe lista lui la 
noile alegeri parlamentare din decembrie 1937. Regele gæsea astfel confir
marea vechilor lui bænuieli cæ existau necontenit legæturi între Titulescu 
øi ireductibilul sæu vræjmaø Maniu, care devenise la el o obsesie. Dar 
Titulescu, comod, dificil øi prea amærât cum era, n°a consimflit sæ se ducæ 
mæcar o datæ în judeflul ce urma sæ°l aleagæ, pentru a fline flæranilor cel 
puflin o cuvântare. El a gæsit soluflia originalæ de a le trimite discursul sæu 
electoral imprimat pe o placæ… de gramofon. Se pare cæ flæranii noøtri au 
ezitat sæ aprecieze suficient ingeniozitatea fostului ministru de Externe.

Fizicul sæu maladiv øi moralul sæu obosit l°au præbuøit însæ brusc. 
Dupæ douæ luni, ziarele anunflæ grava lui îmbolnævire. Se vorbea dupæ 
câteva zile de o misterioasæ intoxicare. Chiar din anturajul sæu am auzit cæ 
nu era vorba de o anemie pernicioasæ øi nici de otrævirea unei mâini 
criminale, ci de o otrævire a sângelui provocatæ de cantitæfli masive de 
stupefiante cu care începuse sæ combatæ suferinfla moralæ øi insomniile. 
Morfina, acest vræjmaø victorios al durerii, îfli dæ la început dulci øi ame
flitoare stæri de mulflumire, de uitare. Dar, dupæ un timp, aceastæ înøelætoare 
otravæ îfli amorfleøte orice senzaflie øi întunericul se lasæ tot mai adânc peste 
særmanul creier. Aøa s°a întâmplat øi cu Titulescu.

Mai avea øi personal motive de nemulflumire. Intrat în guvernul 
Duca din toamna lui 1933, dupæ enervante øi interminabile ezitæri øi 
condiflii, el a plecat din flaræ înaintea asasinærii lui Duca, dar dupæ ce ceruse 
formal – øi acesta e întregul adevær – sæ se interzicæ participarea lor35 la 
alegeri. Când Duca a fost asasinat øi s°a format un nou guvern liberal, 
Titulescu nu øtia ce trebuie sæ facæ. Ar fi intrat în guvern, dar punea 
condiflie ca el sæ fie prezidat numai de Dinu Brætianu36. De la St.°Moritz, 
unde se gæsea, Regele îl chema stæruitor în flaræ.
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El nu vroia sæ vinæ. E drept cæ viafla lui era serios ameninflatæ de 
legionari. Totuøi, dupæ mari insistenfle telegrafice, el sosi în fine în 
Bucureøti la 6 ianuarie 1934.

Se duce la Sinaia øi vorbeøte ferm Suveranului punându°i o serie de 
condiflii. Dat fiind temperamentul sæu nervos, e uøor sæ°fli închipui tonul 
în care întrevederile de ore întregi cu Suveranul vor fi avut loc. El cere, 
spre uimirea acestuia, înlæturarea imediatæ a secretarului sæu particular37, 
care, împreunæ cu alte influenfle oculte, pusese stæpânire absolutæ pe voinfla 
Regelui. Cere øi înlæturarea polifliei, care nu fusese în stare sæ apere pe 
Duca. Øi unii susflineau cæ mai cerea Regelui garanflii cæ politica externæ va 
fi neclintitæ în orbita acfliunii anglo°franceze.

Dupæ nesfârøite întrevederi øi fricfliuni, Regele cedeazæ, afaræ de 
preøedinflia guvernului pe care refuzæ a o da unui Brætianu!

În realitate însæ trebuie sæ adæugæm cæ politica lui Titulescu 
începuse a pæli încæ din 1934, când chinuita Conferinflæ pentru dezarmare 
se sfârøi færæ rezultat. Liga Nafliunilor primi o lovituræ mortalæ. Masca 
popoarelor agresive cæzu. Sforflærile cele mai generoase se zdrobiræ în fafla 
realitæflilor. Lumea politicæ internaflionalæ pricepu cæ visul de a crea un 
spirit nou, inspirat din solidaritate øi omenie, se næruise. Tot astfel aveau 
sæ se næruiascæ øi arbitrajul obligator între popoare øi „securitatea colectivæ“, 
care obliga pe tofli sæ saræ în ajutorul celui atacat.

Titulescu fireøte nu era vinovat. El îøi adusese o colaborare inte
ligentæ, sinceræ øi chiar zgomotoasæ pe scena areopagului genevez. Dar 
iluziile exagerate pe care le întreflinuse în flaræ un lung øir de ani nu erau 
de naturæ sæ°i mæreascæ aureola.

Øi ceea ce a agravat øi mai mult prestigiul Ligii au fost repetatele 
violæri teritoriale a celor puternici contra celor slabi, violæri ræmase færæ 
sancfliuni. Iatæ agresiunea Poloniei contra Lituaniei, urmatæ de atacul 
flotei italiene contra insulei Corfu (1923); iatæ ræzboiul de gherilæ între 
Bolivia øi Paraguay din 1928–1935, urmat de ræzboiul chino°japonez. A 
venit mai târziu, dupæ demiterea lui Titulescu, anexarea într°o bunæ 
dimineaflæ din 1938 a Austriei, apoi a Cehoslovaciei, apoi a Albaniei øi, în 
fine, izbucnirea tragicului conflict mondial din septembrie 1939. Desigur 
însæ cæ la slæbirea Ligii Nafliunilor nu puflin a contribuit permanentul 
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antagonism între politica Franflei øi a Angliei. Tot ce susflinea cea dintâi, 
combætea cea de°a doua. Dacæ am examina fiecare din marile evenimente 
petrecute în acei 15 ani, vom vedea aceastæ ciudatæ rivalitate, care a mers 
pânæ acolo încât Anglia a consimflit, în 1934, acel faimos acord naval care 
da Germaniei paritatea navalæ cu Franfla38.

Numele lui Titulescu era aøa de legat de Geneva, el însuøi se 
stræduise atât de mult sæ°l lege, încât pælirea areopagului, cæruia el îi atri
buise virtufli supraomeneøti, a însemnat pælirea propriului sæu prestigiu.

Regele, vindicativ cum era, socoti momentul potrivit pentru 
marea lovituræ. Ea avea sæ°l aøeze pe el însuøi în scaunul ministrului de 
Externe nu ca sæ°øi schimbe politica, ci ca s°o continue. El, cum am arætat 
mai sus.

De aci înainte, viafla lui n°a fost decât o lungæ øi penibilæ agonie. 
Cariera lui politicæ era în adevær sfârøitæ.

Dizgraflia o gæsim presæratæ de°a lungul istoriei. Alflii mult mai 
mari ca Titulescu au fost lovifli de ingratitudinea regilor. E drept cæ ea se 
suportæ greu. Chiar numai retragerea normalæ din viafla publicæ au pri
mit°o greu cei ræsfæflafli de beflia puterii. Cazul lui Talleyrand constituie 
una din rarele excepflii. Cæci scena politicæ e aøa de ameflitoare, încât focul 
rampei exercitæ asupra actorilor politicii puteri de neînvins. Scândurile 
scenei pare cæ îi recheamæ necontenit øi vârsta nu le inspiræ nicio 
resemnare.

Titulescu n°a putut suporta tragica lui dizgraflie. Ea l°a zdrobit 
literalmente.

*

Cu toatæ strælucirea talentului sæu, cu tot zgomotosul sæu prestigiu, 
Titulescu n°a putut fi niciodatæ prim°ministru. Frica de ræspundere, 
teama de criticæ, imposibilitatea nervilor sæi de a suporta atacurile fireøti 
contra oricui guverneazæ, l°au fæcut sæ ezite mereu de a înfrunta onoarea 
aceasta. Cæci în Titulescu era un amestec de îndræznealæ øi de fricæ. Cine 
l°ar fi væzut agitându°se, øi – de câteva ori pe zi – strigând, bætând cu 
pumnul în masæ, deøi firea lui adeværatæ era delicatæ øi plinæ de bunætate, 
ar fi fost imposibil sæ creadæ cæ sub aceastæ explozie de nervi nu e decât un 
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simplu curaj verbal. Øi adesea poate øi calcul. Cæci el øtia când øi cu cine 
poate striga, când øi cu cine e mai cuminte sæ tacæ. Dupæ cuvântul unui 
celebru umanist, el avea „la colère raisonneuse et l’emportement prévoyant“39. 
Ba Take Ionescu, care îl iubea mult, spunea odatæ cæ furiei sale s°ar putea 
aplica celebra butadæ a lui Voltaire la adresa calculaflilor genevezi: „Când 
un bancher din Geneva se aruncæ pe fereastræ, pofli sæ te arunci dupæ el, 
cæci ai multe øanse sæ te alegi cu un câøtig“.

În 1932, Titulescu a avut în favoarea sa toate împrejurærile ca sæ 
ajungæ prim°ministru. Regele flinea atunci cu orice prefl sæ aibæ un guvern 
de concentrare øi°l însærcineazæ a forma cabinetul. Mare senzaflie în opinia 
publicæ. Titulescu primeøte în fine bucuros. Colindæ øefii de partide, 
întâlneøte refuzuri, dar øi unele concursuri. Îøi formeazæ în fine o listæ, 
obfline aprobarea Tronului, urmând ca a doua zi sæ se prezinte la juræmânt. 
Dar, fatalitate! A doua zi era o zi de marfli øi pentru nimic în lume Titulescu 
n°ar fi primit sæ depunæ juræmânt într°o marfli. A cerut deci amânarea 
juræmântului pe miercuri. Dar… sforile Palatului øi intrigile politicii au 
manevrat aøa de bine în fatala zi de marfli, încât miercuri a depus juræmântul 
un alt guvern!

El s°a retras iar în viafla diplomaticæ. A servit iar toate guvernele 
færæ alegere, pânæ ce l°a surprins dizgraflia regalæ, expusæ mai sus øi apoi l°a 
doborât intoxicarea sângelui.

Între viaflæ øi moarte a fost urcat la St.°Moritz. Cu transfuzii de 
sânge øi sforflæri uriaøe, începe sæ°øi revie. Din toate pærflile Europei, oameni 
iluøtri îi telegrafiazæ. Ziarele sunt pline de toate detaliile boalei. Chiar 
Regele Carol II, cel care°l lovise aøa de neuman, se intereseazæ zilnic de 
starea lui. În fine, a scæpat øi se remite.

Dar insomniile øi mai ales durerea lui moralæ îl fac sæ accentueze 
din ce în ce mai mult fatala obiønuinflæ a cocainei øi a morfinei. El ajunge 
sæ°øi facæ singur injecflii masive, færæ de care nu mai putea træi. Îøi cumpæræ 
o somptuoasæ vilæ pe marginea mærii, la Cap d’Ail, lângæ Monte°Carlo. 
Nu stæ în ea. Colindæ iar hotelele, færæ liniøte, færæ sænætate, færæ speranfle. 
Fostul preøedinte al Ligii Nafliunilor, unde existæ o secfliune specialæ 
pentru reprimarea funestului comerfl cu stupefiante, îøi procura pe sub 
ascuns, cu sume fabuloase, cantitæfli de cocainæ øi morfinæ, care au uimit 
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pe medicii sæi. Echilibrul spiritual al acestui creier, odinioaræ aøa de 
strælucit, era acum distrus. Øi præbuøirea finalæ s°a apropiat, din nefericire, 
cu paøi repezi. Speculat de câfliva medici, el face acum øi injecflii de altæ 
naturæ; cade în excitafliuni tinereøti cu totul anormale øi, dupæ o lungæ øi 
groaznicæ decrepitudine fizicæ, umbra de om ce mai ræmæsese din el 
închide ochii40 la l8 martie 1941, ziua chiar a naøterii lui41, în Hotelul 
Carlton din Cannes. Avea 58 de ani42. Dorinfla lui testamentaræ a fost sæ 
fie înmormântat la Braøov. De ce oare?

Caietele lui numeroase, în care îøi scria minuflios toate evenimentele 
øi toate conversafliunile diplomatice øi reproducea øi unele documente 
secrete ce le pæstra încuiate, le transportase la legaflia englezæ din Madrid, 
unde se gæsesc øi azi.

Când l°am væzut ultima oaræ, era într°un hotel din Monte°Carlo. 
Træia acolo pæræsit øi bolnav. Cât timp era în vârful piramidei, nimeni 
n°a avut mai mulfli adulatori, nimeni n°a avut mai mulfli „amici“. Înfle
leptul La Fontaine43 diagnostica amiciflia aøa: „Chacun se dit ami, mais fou 
qui s’y repose. Rien n’est plus comme que le nom mais peu plus rare que la 
chose…“44 Øi aøa se pare cæ a fost de când lumea, cæci øi poetul latin spunea 
cu tristefle: „Donec eris felix, multos numerabis amicos“45. Iar românul, 
într°o formæ øi mai concisæ dæ aceeaøi idee: „Numai la nevoie cunoøti 
prietenii“.

Regele organizase øi în jurul lui un adeværat serviciu de spionaj. 
Nimeni din flaræ nu°l mai vizita. Nimeni nu mai îndræznea nici mæcar sæ°i 
scrie o vorbæ.

Când am plecat, mi°a întins o mânæ fierbinte øi umedæ.
– Mæ duc. Nu mæ mai vezi… De mine va scrie oare cineva cum a 

scris pana ta de Take?
Øi adeværat cæ nu l°am mai væzut… decât sub forma unui sicriu. 

Un sicriu de mahon în subsolul luxos al poleitei biserici ruseøti Sf. Mihail 
din Cannes. Între ziduri de marmuræ albæ, strælucind de curæflenie, acest 
sicriu, aøezat pe un covor românesc, stæ înfæøurat în tricolorul de mætase. 
Peste el se vede marele cordon roøu øi placa Legiunii de onoare. Câteva 
flori, mereu împrospætate, îi flin de urât. Un strop de afecfliune fidelæ care 
mai întârzie…
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*

Dupæ moartea lui, în toamna anului 1941, în plinæ oroare a 
ræzboiului, am flinut, printr°o stranie voluptate de contrast, sæ revæd tem
plul Pæcii aøa de scump lui Titulescu. Vroiam sæ retræiesc câteva momente 
în atmosfera abandonatæ a Palatului Ligii Nafliunilor. Vroiam sæ revæd 
acea frescæ extraordinaræ din splendida salæ a Consiliului Ligii, în care 
genialul pictor José°Maria Sert a vrut sæ fixeze „ceea ce separæ øi ceea ce 
uneøte pe oameni…“. Subiect vechi, etern, impenetrabil, cæruia catastrofa 
de azi îi dæ aøa de tragicæ actualitate, acea frescæ în care puterea desenului 
îfli aminteøte pe Michelangelo46, iar strælucirea expresiei pe celebrul sæu 
conaflional Francisco de Goya47. Øi doream sæ mai revæd øi sæ ræsfoiesc ceva 
din acea imensæ øi strælucitæ bibliotecæ, darul regesc al lui Rockefeller…

Traversam singur øirul nesfârøit al luminoaselor sæli øi înalte, øi 
curate, dar pustii øi tæcute. Nu era un om. Mii øi mii, sute øi sute de mii 
de volume frumos legate dormeau acolo în rafturile nesfârøite, fructul a 
sute de mii de inteligenfle omeneøti care s°au trudit de secole sæ fixeze în 
acele pagini rodul gândirii lor, principiile dreptului, faptele istoriei, ela
nurile entuziasmului, învæflæturile filosofiei. Comoaræ de cele mai nobile 
forflæri pentru a face pe om mai bun, mai tolerant, mai înflelegætor, mai 
iubitor de Pace… Øi iatæ cæ dupæ atâtea veacuri e suficient øi azi sæ aparæ 
un singur om pentru ca în fafla voinflei lui tot ce zace aici în comoara asta 
imensæ de înflelepciune tipæritæ sæ nu mai valoreze nimic!

Dar mi°au cæzut ochii într°un colfl de fereastræ øi pe øirul operelor 
lui Nietzche48, bizarul filosof german. El sta acum liniøtit øi tæcut printre 
colegii pe care o viaflæ întreagæ i°a acoperit de invective øi de disprefl. Øi, 
obsedat de oroarea ræzboiului, nu°mi puteam opri reflecflia amaræ cæ 
voinfla unui singur om de care vorbesc mai sus a fost uneori stimulatæ 
chiar de gânditori. Iatæ de pildæ pe acest filosof german, de o vastæ culturæ, 
de o superioaræ vioiciune de spirit, de o raræ bogæflie de axiome, turnate în 
formule impresionante, este exemplul elocvent de ce ravagii poate face o 
minte dezechilibratæ asupra epocii sale.

În cærflile sale, el n°a idealizat decât doctrina forflei øi a neîndurærii. 
Mizantrop, mereu bolnav øi izolat de lume, avid de originalitate, el 



494

urmærea cu o idee fixæ sæ dærâme tot ce spirite largi øi umanitare, tole
rante øi generoase, clædiseræ de la grecii vechi øi pânæ la el. Socrate49 øi 
Platon50 el îi denunflæ ca pe niøte corupætori ai umanitæflii! Iar christianis
mul urmeazæ imediat dupæ acei mari gânditori în hecatomba distrugerilor 
lui. Cum singur scrie, gæseøti în paginile lui numai „scântei“ øi lapidare 
exprimæri stilistice, dar nicio doctrinæ închegatæ într°un sistem solid øi 
clar. Distrugând tot în jurul sæu, posteritatea are dreptul sæ se întrebe ce 
a pus la loc?

Hitler a fost un admirator, un adeværat adept al acestui apologist 
neînfrânat al forflei. Curentul sæu politic s°a adæpat ani de°a rândul din 
preceptele lui. Orice cucerire, scrie filosoful, trebuie urmatæ de altæ 
cucerire. E suficient sæ ne rememoræm febrila desfæøurare a nazismului, 
cuceririle lui politice sau teritoriale ca sæ cælcæm pe urmele acestei filosofii. 
Simflul realitæflilor a lipsit neîncetat øi filosofului øi adeptului.

Afaræ de forflæ øi energie care trebuie sæ stea la temelia oricærei 
morale, Nietzsche propovæduia ura contra a tot ce este real. Cel slab n°are 
ce cæuta pe pæmânt.

Dreptul, justiflia, mila creøtinæ n°au ce cæuta printre oameni. Øi el 
abundæ în maxime de acestea: „Cu cât ceva este mai departe de realitate, 
cu atât e mai frumos øi mai bun“. Spiritul armonios, tolerant øi generos, 
uman øi luminos al lui Goethe fusese umbrit la un moment dat în 
Germania prin dezlænfluirea acestei beflii de cuvinte ce exalta binefacerile 
instinctelor øi ale patimelor elementare! În paginile lui putem citi 
îngrozitoarea frazæ: „Omenirea are nevoie de ræzboaie færæ milæ, are nevoie 
de întoarcerile la barbarie, cæci aceste lucruri sunt pentru omenire o 
necesitate psihologicæ“. Pânæ øi faimosul cuvânt al lui Mussolini (alt adept 
al forflei) cæ idealul unui popor este sæ træiascæ neîncetat „periculosamente“ 
nu era decât traducerea exactæ a uneia din nefericitele cugetæri ale filo
sofului german.

Øi°mi aduceam aminte de generosul Michelet51, apologist al bucu
riei, al sænætæflii, care se oglindesc în toate operele omeneøti frumoase øi 
durabile. Bucuria vieflii a dat Renaøterii, spunea el, izvoarele de creafliuni 
eterne øi tot Bucuria vieflii a dat vigurosului Luther52 superioritatea de a fi 
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superior încruntatului bolnævicios care era Calvin. Nietzsche a murit 
dement.

Dar cu atât mai de neînfleles va ræmâne cum s°a putut ca un popor 
mare øi cu tradiflii de culturæ sæ facæ din doctrina absurdæ a unui spirit 
bolnav evanghelia politicii sale.

Øi astfel, alunecând încet pe parchetul prea lustruit dintr°o salæ 
goalæ în altæ salæ goalæ, gândurile mæ purtau la epoca idealistæ în care 
Titulescu, cu idealismul, dar øi cu iluziile ce°l dominau, se cheltuia færæ 
mæsuræ între aceste sæli mærefle menite a fæuri o Pace eternæ…

Când am ieøit, soarele cobora încet spre apus. Mæreflul palat, scældat 
în lumina serii, sta alb øi mut ca un monument al Adeværului. Acolo, 
unde altæ datæ miøuna un furnicar zgomotos venit din toate colflurile 
pæmântului, era acum, în lung øi în lat, o tæcere impresionantæ.

Øi parcæ mi se pærea cæ væd plutind în cea luminoasæ tæcere atâtea 
umbre ilustre de altædatæ, atâflia luptætori fanatici ai pæcii, care, spre feri
cirea lor, n°au mai væzut ultima ei præbuøire. Øi iaræøi o øoaptæ internæ îmi 
spune: Nu. Acolo unde sunt ei, nu sunt niøte învinøi. Ei ne conduc øi ne 
dominæ. Spiritul lor e mai activ decât credem.

Într°o admirabilæ carte de legende biblice scrisæ de un dominican 
în veacul al XIII°lea, am citit povestea simbolicæ a unui prinfl atacat de 
armatele mult mai numeroase ale unui vecin lacom. Era aproape strivit. 
Dar cum era foarte devotat spiritelor din Purgatoriu, el cheamæ disperat 
spiritele acelor morfli ca sæ°i saræ în ajutor. Øi morflii se scoalæ, îøi iau 
armele, se reped într°o øarjæ impetuoasæ øi nimicesc pe nævælitor.

Desigur, lumea e formatæ din cei vii. Dar morflii sunt mereu lângæ 
noi. Între cei vii øi cei morfli e o solidaritate mai mare decât credem. Cei 
morfli sunt mai numeroøi decât cei vii. Ei formeazæ o armatæ mai mare 
decât a noastræ… Øi de aceea tot ei vor învinge, cæci spiritul lor e prezent 
øi e treaz…

Øi gândindu°mæ aøa, m°am mai uitat o datæ înapoi la templul alb. 
Prin iarbæ, se plimbau încet øi graflios, printre øirurile roøii de trandafiri 
pitici, o pereche frumoasæ de pæuni… Nimic mai mult de jur împrejur, øi 
în lung, øi în lat.
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*

Fæcând bilanflul obiectiv al acestei viefli excentrice øi agitate, în care 
s°au risipit ani de zile atâta inteligenflæ, atâta talent, atâta de zgomotoasæ 
publicitate, atâta cheltuire de discursuri, de banchete øi de bani, te întrebi 
la ce a folosit øi ce a ræmas, ca operæ constructivæ, de pe urma acestui bizar 
bærbat politic?

Crezul de cæpetenie al vieflii lui politice a fost strânsa alipire a 
politicii noastre de alianflæ anglo°francezæ, o politicæ bazatæ pe Mica Înfle
legere øi Înflelegerea Balcanicæ. Nu era politicæ pur sentimentalæ, izvorâtæ 
din legætura de recunoøtinflæ indestructibilæ pentru fæurirea României 
Mari, ci era singura politicæ pe care o comanda însæøi logica lucrurilor. De 
aceea, nimeni n°a contrazis aceastæ politicæ, afaræ de mici øi sporadice 
manifestæri ale câtorva politicieni færæ niciun ecou în flaræ. Take Ionescu 
murise la 1922, Ionel Brætianu la 1927. E în afaræ însæ de orice îndoialæ 
cæ pânæ la izbucnirea ræzboiului din 1 septembrie 1939, ei ar fi persistat 
în aceeaøi politicæ.

România, având drepturi sfinte øi imprescriptibile asupra Ardealu
lui, Banatului, Bucovinei, a fost øi este sortitæ sæ træiascæ în veønicæ ostilitate 
cu Ungaria. Noi n°am putut realiza România Mare decât numai odatæ, în 
clipa când, prin norocul coincidenflelor, ne°am gæsit în tabæra franco°anglo
ame ricanæ, deci în tabæra mereu vræjmaøæ germanilor øi ungurilor. Cum 
oare am fi putut pæstra graniflele noi decât numai perseverând în acele 
amiciflii, dupæ cum ungurii au perseverat secole de°a rândul în alianfla cu 
Germania? O logicæ elementaræ impunea deci sæ persistæm cu tærie în 
politica noastræ din 1916.

Tot pentru asigurarea graniflelor noastre, ideea lui Take Ionescu a 
unei strânse solidaritæfli a flærilor mærite prin ræzboi pentru a învinge o 
eventualæ revanøæ a Germaniei øi Ungariei era dictatæ de bunul simfl însuøi. 
O coaliflie sinceræ a noilor state ar fi oprit curajul Germaniei de a ataca în 
1939. Din nefericire, sinceritatea øi cuminflenia au fost învinse de egoismul 
îngust al statelor noi. Mica Înflelegere n°a putut da roade.

Înflelegerea Balcanicæ, altæ alcætuire politicæ înfleleaptæ, a træit 
numai atâta vreme cât a træit inteligentul Rege Alexandru I al Serbiei øi 
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energicul Atatürk Ei doi au fæurit Înflelegerea Balcanicæ øi au crezut sincer 
într°însa.

Când primul a fost asasinat (cæci devenise incomod planurilor de 
invazie) øi când al doilea, ræmas singur, a murit øi el în 1938, ræzboiul 
mondial din 1939 a putut fi dezlænfluit færæ teama vreunei solidare rezis
tenfle balcanice. Politica lui Titulescu era deci logicæ øi singura posibilæ.

Înfrângerea catastrofalæ a Franflei din mai 1940 n°o putea nimeni 
prevedea øi nici alianfla bruscæ a Germaniei cu Rusia din august 1939. Ele 
nu erau în logica normalæ a unei minfli sænætoase. Erau surprize. De aceea 
se poate spune cæ nu fixarea politicii noastre externe a fost greøitæ.

Dar noi am întâlnit în cale un nenoroc imprevizibil. Nimic mai 
mult. Øi în momentul când scriu aceste rânduri, soarta finalæ a armelor e 
încæ învæluitæ în mister.

Alte trei principii ale politicii sale au fost însæ ræu inspirate: credinfla 
cæ, graflie abilitæflii sale, Rusia a renunflat la Basarabia, exagerata lui 
încredere în eficacitatea Ligii Nafliunilor øi opunerea dârzæ la întronarea 
Habsburgilor. A træi bine cu Rusia credea øi Take Ionescu cæ este o absolutæ 
necesitate istoricæ, aøa cum am arætat în altæ parte. Dar ca sæ pofli træi bine 
cu ea, cum øi°a putut oare închipui Titulescu cæ colosul moscovit va 
renunfla pentru totdeauna la Basarabia numai fiindcæ el s°a înfleles cu 
Litvinov, semnând un protocol ambiguu?! Prin manifestærile lui fæfliøe de 
ostentativæ cordialitate cu ruøii (care pe°atunci erau temufli øi detestafli de 
Franfla, ca øi de Anglia) noi n°am câøtigat decât neîncrederea acestora din 
urmæ. Iar la prima ocazie, ruøii ne°au arætat, în iunie 1940, care era 
adeværata lor politicæ faflæ de noi øi ce iluzii naive avea Titulescu. Rusia 
Sovieticæ, întocmai ca Rusia flaristæ, nu a renunflat øi nu va renunfla la cel 
mai mic petec de pæmânt din ceea ce crede ea cæ i se cuvine. Basarabia este 
din rândul acestora. Prietenia Rusiei, azi ca øi mâine øi ca totdeauna, n°o 
vom putea deci obfline decât renunflând la acest flinut, dacæ vrem sæ 
renunflæm. Prin urmare, nici Titulescu (dacæ ar fi træit), nici oricare alt om 
de stat, n°ar fi putut evita conflictul sângeros cu Rusia.

În ce priveøte Liga Nafliunilor, era firesc ca Titulescu sæ aibæ pentru 
ea o entuziastæ solicitudine, mai ales când Anglia øi Franfla aveau aceeaøi 
politicæ.
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Niciodatæ factorii conducætori ai României n°au ridicat vreo 
obiecfliune cu privire la încrederea politicii noastre în forul din Geneva. Øi 
nici n°ar fi fost posibil, când Liga Nafliunilor avea drept primæ misiune 
tocmai respectul Tratatelor, care era izvorul de existenflæ a României Mari. 
Cred cæ mulfli vor fi uitat cæ însuøi Regele Ferdinand53, însoflit de Regina 
Maria, al cærei gust pentru politicæ nu era mic, s°au dus la Geneva în mai 
1924 øi au vizitat marea instituflie, ca dovadæ vie a solicitudinii sale. În 
cuvântarea pe care a flinut°o acolo, Regele Ferdinand a vorbit ræspicat øi 
frumos: „România – a zis el – , dupæ secole de suferinfle øi persecufliuni, 
dorind respectul integral al Tratatelor, este mai ales cu totul legatæ operei de 
pace, de solidaritate øi concordie, care formeazæ obiectul Ligii Nafliunilor“. 
Mai clar nu se putea vorbi.

Da. România era „cu totul legatæ operei de pace“, cæci pufline 
popoare dobândiseræ ca ea, în 1919, o dublare de teritorii, o realizare 
integralæ a idealului naflional. Øi nu de teama posibilæ a unui nou ræzboi 
sau din aceea de a nu supæra Germania am fi putut sæ ne abflinem sceptici 
øi indiferenfli de la opera Genevei. Nu trebuie sæ fii sigur de reuøitæ pentru 
a persevera, zice un dicton. Dacæ nobila inifliativæ a preøedintelui Wilson 
n°ar fi fost decât o primæ încercare de a obiønui omenirea cu ideea cæ 
conflictele dintre popoare se pot rezolva øi altfel decât prin sânge, øi încæ 
sforflarea lui trebuia salutatæ de omenire cu entuziasm.

Øi dacæ azi la Geneva, acel Palat al Ligii, cel mai mare øi mai frumos 
situat din câte sunt, stæ trist øi cu porflile închise, repet credinfla cæ aceste 
porfli se vor deschide iaræøi triumfætoare, mai curând decât s°ar crede.

Titulescu, ca øi Lord Cecil, ca øi Bourgeois, ca øi Briand, exagerau 
poate credinfla în eficacitatea imediatæ a Ligii. De aceea Stresemann, cum 
a rezultat clar din memoriile sale, a putut înøela buna credinflæ a tuturor.

În fine, o altæ greøealæ a lui Titulescu, comunæ de altfel cu ideea 
lui Take Ionescu øi Beneš, a fost opunerea lui înverøunatæ la reîntoar
cerea Habsburgilor pe tronul Vienei. El declarase de repetate ori în mod 
public – ca øi Beneš – cæ orice încercare a Austriei în acest sens va consti
tui un „casus belli“. El nu vedea însæ destul de departe. Nu vedea cæ 
Hitler avea færæ Habsburgi cu mult mai uøoaræ calea deschisæ pentru 
Anschluss°ul care a urmat.
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Privind aceastæ viaflæ enigmaticæ, acest suflet plin de cele mai 
obscure contradicflii, în care træiau alæturi însuøirile cele mai alese, cu 
impulsiunile cele mai ciudate, îfli vine în minte adânca reflecflie a lui 
Bossuet54, aøa de minunat exprimatæ: „Ce profundæ e obscuritatea 
sufletului omenesc, care, mai totdeauna, nici el nu øtie ce vrea øi care nu 
e mai ascuns, nici mai înøelætor pentru alflii de cum e faflæ de sine 
însuøi…“

Dacæ ar fi totuøi sæ ne întrebæm care a fost însuøirea lui dominantæ, 
însuøirea neascunsæ, neînøelætoare pentru oricine cunoaøte cutele sufletului 
omenesc, însuøirea care trece ca un fir roøu prin întreaga lui existenflæ, se 
poate ræspunde: excesul de imaginaflie.

Exuberanfla nervoasæ a naturii sale, impulsiunile lui înflæcærate, 
exagerarea credinflelor sale, pasiunea pentru frumos, pentru rafinat ar fi 
trebuit sæ°i asigure lui Titulescu mai curând un loc în rândul poeflilor 
decât al oamenilor politici. Ca øi naturile poetice, el era când fericit øi 
entuziast, când abætut øi trist. Avea sensibilitæfli maladive, avea capricii, 
avea violenfle nepermise, pe care i le iertai ca unui copil ræsfæflat, violent 
urmate de naivitæfli ce te dezarmau sau de izbucniri færæ mæsuræ în fafla 
celei mai uøoare critici pe care ar fi riscat°o cineva, dar peste tot øi peste 
toate o exaltare a imaginafliei. Seducfliunea suveranæ ce exercita însæ 
talentul sæu învæluia în umbræ toate imperfecfliunile sale astfel cæ poetul 
Titulescu era pentru toatæ lumea ilustrul cancelar al României, dictând 
politica externæ a flærii sale.

Evenimentele internaflionale, pe care Titulescu nu le°ar fi putut 
împiedica, s°au precipitat în aøa mod în ultimii ani, încât nimic din 
planurile øi nædejdile lui n°au supraviefluit. Desigur cæ, murind, el a trebuit 
sæ închidæ ochii cu o imensæ amæræciune.

Mulfli ani, prea mulfli poate, Titulescu a fost idolul politic al 
României. Fiecare vorbæ, fiecare gest al sæu excita interes øi admiraflie. 
„Idol fals“, a declarat Winston Churchill unui diplomat român. Nu e încæ 
timpul pentru a stabili cât adevær sau câtæ severitate e în acest cuvânt.

Faima diplomaticæ a vieflii sale a fost însæ mare. Færæ sæ vreau, ea 
îmi sugereazæ o comparaflie, care sunt sigur cæ n°ar fi displæcut vanitæflii 
sale. Titulescu, deøi pe o scaræ mult mai redusæ øi activând pe o scenæ 
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infinit mai micæ, îmi aminteøte ceva din viafla lui Metternich. E adeværat 
cæ nu era nici frumos, nici nobil, nici ræsfæflat de aventuri amoroase, ca 
ilustrul cancelar austriac. Dar era, ca øi el, de o cuceritoare simpatie øi 
inteligenflæ, de un febril neastâmpær, de o zgomotoasæ activitate, de un 
permanent egocentrism. Era sibarit ca øi el. Amândoi luau cafeaua cu 
lapte în pat, târziu dupæ miezul zilei, cæci se culcau spre ziuæ øi amândoi 
conduceau destinele flærii lor din vârful patului, dintre perne.

Amândoi erau convinøi cæ au construit ceva durabil, de care numele 
lor va ræmâne legat de°a lungul timpului, dar destinul, capricios øi crud, a 
respectat foarte puflin din zgomotoasele lor activitæfli.

Sic transit gloria mundi!55

Constantin Xeni, Nicolae Titulescu – ANIC, Inventar nr. 1 851, dosar nr. 2; cf. øi 
Constantin Xeni, Figuri ilustre din epoca României Mari, text stabilit, prezentare 
øi note Marian Øtefan, Editura Oscar Print, Bucureøti, 2009, pp. 179–217.

NOTE

1 Ivan Sergheevici Turgheniev (1818–1883). Scriitor rus. 
2 Ludwig van Beethoven (1770–1827). Compozitor german.
3 Partea elveflianæ a væii de sus a Inn°ului. Principala sursæ a regiunii o constituie turismul: 

stafliuni de sporturi de iarnæ øi stafliuni termale (Celerina; Pontresina; Saint°Moritz; Sils°Maria; 
Scuol; Tarasp; Vulpera) 

4 Molière (pseudonimul lui Jean°Baptiste Poquelin) (1622–1673). Dramaturg, actor øi 
regizor francez. 

5 Maria de Montijo de Guzmán Eugenia (1826–1920). Soflia lui Napoleon al III°lea, 
împæratul Franflei

6 Napoleon III (Charles Louis Napoleon Bonaparte). Împærat al Franflei (1852–1870). 
Preøedinte al Republicii (1848–1852). În timpul domniei sale, Franfla a participat la Ræzboiul 
Crimeii (1853–1856); la Ræzboiul împotriva Austriei (1859); la intervenfliile în China (1857–
1860); în Indochina (1859–1862); Mexic (1862–1867). În timpul ræzboiului franco°prusian 
(1870–1871) a capitulat cu o parte a forflelor sale la Sedan, fiind detronat. 

7 Elisabeta de Wittelsbach (1837–1898). Împæræteasæ a Austriei. Cæsætoritæ în 1854 cu 
împæratul Franz Jozef. Încercærile prin care a trecut au fæcut sæ°øi piardæ echilibrul mintal; în 
consecinflæ, a træit în solitudine, în afara Curflii de la Viena, fiind asasinatæ de un anarhist în 
cursul unei cælætorii în stræinætate. 

8 Al XXXVI°lea guvern (14 octombrie 1912–31 decembrie 1913).
9 Vorbele zboaræ, scrisul ræmâne (lat.) – Terenfliu, Andria, I. 1. 41. Sintagma sugereazæ cæ ar 

fi o nesocotinflæ sæ læsæm dovezi materiale despre o pærere, un fapt.
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10 Al XL°lea guvern (5 øi 6 martie–24 octombrie 1918).
11 August von Mackensen (1849–1945). Feldmareøal german. În timpul Primului Ræzboi 

Mondial a comandat trupele austro°germane în Galiflia øi Serbia (1915). Comandant al trupelor 
germano°bulgaro°turce care au atacat România dinspre Sud (1916). A condus ofensiva de la 
Mæræøeøti, înfrântæ de armata românæ (august 1917).

12 La 5/18 martie 1918 se semneazæ la Buftea Tratatul preliminar de pace între România øi 
Puterile Centrale, pe baza cæruia încep la Bucureøti, la 9/22 martie 1918, tratativele încheierii 
pæcii. La 24 aprilie/7 mai 1918 se semneazæ Tratatul de Pace de la Bucureøti, dintre România, 
pe de o parte, øi Germania, Austro°Ungaria, Bulgaria, Turcia, pe de altæ parte. România era 
obligatæ sæ cedeze Dobrogea, sæ accepte rectificarea de frontieræ în Carpafli (prin care se cedau 
teritorii însumând 5.600 km²) øi sæ încheie înrobitoare convenflii economice (agricolæ, a 
petrolului, a pædurilor ø.a.).

13 Paul (Pavlicæ) Brætæøanu (1857–1935). Jurist. Studii superioare la Paris. Judecætor øi apoi 
preøedinte al Tribunalului Romanafli. În 1908 se desprinde, odatæ cu Take Ionescu, din Partidul 
Conservator. Devine øeful organizafliei Partidului Conservator Democrat din judeflul Romanafli. 
Dupæ moartea lui Take Ionescu, îøi continuæ activitatea în Partidul Naflional. În 1918, editeazæ 
la Paris, împreunæ cu fruntaøii Coloniei române, ziarul „La Roumanie“, al cærui director a fost 
(apariflie sæptæmânalæ, în patru pagini, într°un tiraj de 5.000–6.000 exemplare). A întâmpinat 
mari dificultæfli financiare, fiind obligat sæ vândæ din bunurile sofliei øi sæ contracteze 
împrumuturi.

14 Al XLV°lea guvern (13 martie 1920–13 decembrie 1921).
15 Fridtjof Nansen (1861–1930). Explorator polar, naturalist øi om politic norvegian. A 

lucrat în structurile Ligii Nafliunilor. Premiul Nobel pentru Pace (1922). 
16 Léon Bourgeois (1851–1927). Om politic øi de stat francez. Deputat (1888). De mai 

multe ori ministru øi preøedinte al Consiliului de Miniøtri (noiembrie 1895–aprilie 1896) sub 
cea de a III°a Republicæ. Senator (1905); prezideazæ Senatul (1920–1923). Promotor al Societæflii 
Nafliunilor. Premiul Nobel pentru Pace (1920). 

17 Albert Auguste Gabriel Hanotaux (1853–1944). Istoric, om politic øi de stat francez. 
Deputat (1886–1889). Ministru al Afacerilor Stræine (1894–1898). Delegat al Franflei la 
Societatea Nafliunilor (1918). Ambasador extraordinar la Roma (1920). Membru al Academiei 
Franceze (1897). 

18 Ignacy Jan Paderewski (1860–1941). Pianist, om politic øi de stat polonez. Dupæ Primul 
Ræzboi Mondial, a avut demnitatea de preøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru de 
Externe, participând în aceastæ calitate la semnarea Tratatului de la Versailles (1919). Øi°a 
continuat activitatea în favoarea flærii sale dupæ 1939, când a devenit øeful guvernului polonez 
în exil. A exercitat  prerogativele de preøedinte al Republicii. 

19 Karl Hjalmar Branting (1860–1925). Om politic suedez. Lider al Partidului Social°De
mocrat suedez. Partizan al mutualitæflii în timpul Primului Ræzboi Mondial. 

20 Tomaso Tittoni (1849–1931). Om de stat øi diplomat italian. Deputat (1886–1897). 
Senator (1902–). Ministru de Externe (1892–1893; 1905–1906; 1906–1909; 1919). Ambasador 
la Londra (1905–1906); la Paris (1910–1916). Øeful delegafliei italiene la Conferinfla de Pace 
de la Paris (1919). Delegat la Societatea Nafliunilor. Preøedintele Senatului (1920–1928). 
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Preøedintele Academiei Regale a Italiei. Membru fondator al Academiei Diplomatice Inter
naflionale.

21 Jean Calvin (1509–1564). Reformator religios francez. Fondatorul calvinismului, con
ducætor al republicii teocratice din Genova (1541). 

22 Vocea inimii trece prin cadouri. (fr.)
23 Numai capitalul fondurilor aøa°zise secrete – capital odios cu întrebuinflæri inavuabile – 

înscris anual în bugetul ministerului sæu se urca la nu mai puflin de trei sute de milioane lei. 
Veneau apoi „creditele extraordinare“, pe care le cerea în plus øi pe care Consiliul de Miniøtri, 
oricare partid era la putere, n°ar fi îndræznit niciodatæ sæ le discute øi, mai puflin, sæ le refuze. 
O frenezie de risipæ! [n. C.X.]

24 Benjamin Disraeli, conte de Beaconsfield (1804–1881). Om politic øi de stat, scriitor 
britanic. Lider al Partidului Tory. Ca prim°ministru (februarie–decembrie 1868 øi 1874–1880) 
a promovat o politicæ expansionistæ în Asia øi Africa. 

25 Surâsul, totdeauna surâsul! (fr.)
26 Pæøesc, vii, într°o fantasmæ strælucitoare. (fr.)
27 Vittorio Scialoja (1856–1933). Jurist, diplomat, om politic øi de stat italian. Profesor de 

drept roman la Universitatea din Roma. Senator (1904). Ministru de Justiflie (11 decembrie 
1909–31 martie 1910); ministru færæ portofoliu, însærcinat cu propaganda în Cabinetele Boselli 
øi Orlando (1916–1918); ministru al Afacerilor Externe (26 noiembrie 1919–14 iunie 1920). 
Delegat la Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Membru al delegafliei, apoi preøedintele 
delegafliei italiene, la Societatea Nafliunilor. Reprezentant al Italiei în Consiliul Societæflii 
Nafliunilor. Delegat la Conferinfla de la Locarno (1925).

28 Émile G. Vandervelde (1866–1938). Om politic øi de stat belgian. Profesor la Øcoala de 
Înalte Studii. Director al Institutului (1896). Membru al Partidului Muncitoresc din Belgia øi 
al Internaflionalei a II°a. Deputat socialist (1894–1938). Ministru în mai multe rânduri: de stat 
(1914); al Intendenflei (1917); al Intendenflei civile øi militare (1918); al Justifliei (1918–1921); 
al Afacerilor Stræine (1925–1927). Delegat la Conferinfla de Pace de la Paris (1919) øi la 
Conferinfla de dezarmare (1932). Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1928). 

29 24 noiembrie 1927.
30 Solomon (cca 973–933 î.H.). Rege al statului Israel. Fiul Regelui David. Înflelepciunea sa 

a ræmas proverbialæ. 
31 Membru de onoare (31 mai 1930) øi membru activ (28 mai 1935) al Academiei 

Române. 
32 José Maria Sert y Bodia (1876–1945). Pictor øi muralist spaniol. A cultivat un baroc 

mural modern. A decorat clædiri cunoscute din întreaga lume, printre care Catedrala din Vich; 
sala Adunærii Societæflii Nafliunilor (Geneva); The RCA Building in Rockefeller Center øi 
Waldorf Astoria (New York). 

33 John Davison Rockfeller (1839–1937). Industriaø øi magnat financiar american. A folosit 
o parte din uriaøa sa avere pentru opere filantropice (Universitatea din Chicago). 

34 Vezi Société des Nations de Jean Martin, director al „Journal de Genève“, Geneva, 1944, p. 
71: „Il me répondit: c’est moi qui roule les Soviets en reprenant avec eux les rélations 
diplomatiques. J’irai les recevoir moi méme à la frontière de la Bessarabie et j’empecherai moi 
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méme ainsi la reconaissance implicite de Moscou de la réunion de cette province à mon pays. Au 
surplus, maintenant que je serai considéré je pourrai sévir d’autant plus librement et plus 
energiquement, contre leurs menées communistes en Roumanie.“ (fr.) [n. C.X.] – „Îmi ræspunse: Eu 
sunt cel care îi trage pe sfoaræ pe sovietici reluând relafliile diplomatice cu ei. Mæ voi duce eu 
însumi sæ°i primesc la frontiera Basarabiei øi voi împiedica astfel eu însumi recunoaøterea 
implicitæ de cætre Moscova a reunirii acestor provincii cu flara mea. De altfel, de vreme ce voi fi 
apreciat, voi putea acfliona cu asprime, cu atât mai liber øi cu atât mai energic, împotriva 
uneltirilor comuniste din România.“

35 A legionarilor.
36 Constantin (Dinu) I.C. Brætianu.
37 Constantin (Puiu) Dumitrescu.
38 Acordul naval anglo°german, încheiat la 18 iunie 1935, permitea Germaniei sæ°øi creeze o 

flotæ de ræzboi cu un tonaj de 35% faflæ de cel britanic øi o flotæ de submarine cu un tonaj de 
45% faflæ de cea britanicæ. 

39 Furia raflionalæ øi mânia prevæzætoare. (fr.)
40 17 martie 1941.
41 4/16 martie 1882.
42 59 ani.
43 Jean de La Fontaine (1621–1695). Fabulist francez.
44 Fiecare îøi spune prieten, dar nebun este acela care se încrede în aøa ceva. Nimic nu 

conteazæ mai mult ca reputaflia, numai cæ este mai raræ în realitate. (fr.)
45 Cât timp vei fi fericit, vei avea o mulflime de prieteni (lat.) – Ovidiu, Tristia. Poetul a scris 

aceste versuri dupæ ce fusese surghiunit de August la Tomis øi fusese pæræsit de amici. Se explicæ 
tuturor acelora pe care o droaie de prieteni îi tæmâiazæ când sunt puternici øi avufli øi°i pæræsesc 
când sunt nenorocifli. 

46 Buonarotti Michelangelo (1475–1564). Sculptor, pictor, arhitect, inginer militar, poet 
italian. 

47 Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828). Pictor, desenator øi gravor spaniol. 
48 Fiedrich Nietzche (1844–1900). Filosof, poet øi filolog german.
49 Socrate (Sokrates) (469–399 î.H.). Filosof grec. 
50 Platon (427–347 î.H.). Filosof grec. 
51 Jules Michelet (1798–1874). Istoric øi publicist francez de orientare romanticæ.
52 Martin Luther.
53 Ferdinand I de Hohenzollern°Sigmaringen (1865–1927). Rege al României (1914–1927). 
54 Jacques Bénigne Bossuet (1627–1704). Orator øi scriitor francez. Episcop catolic. 

Susflinætor al politicii lui Ludovic al XIV°lea. 
55 Aøa trece gloria lumii (lat.) – Thomas à Kempis, Imitatio Christi. Cuvinte adresate unui 

nou papæ la alegerea sa.
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Charles d’Ydewalle

„Neruøinat de inteligenfli“

Villa Loïla
Avenue du Golf

Hossegor (Landes), 2 august 1939

Dragul meu prieten, 
fii°am scris acum vreo zece zile, dar trimiflând din greøealæ scrisoa

rea mea la Monte Carlo, nu øtiu dacæ ai primit°o. De aceea îfli trimit 
aceste rânduri pentru a te ruga sæ°mi adresezi dacæ se prezintæ ocazia un 
semn pentru a°mi da veøti bune cu privire la sænætatea ta øi a doamnei 
Titulescu. 

Aici am avut o vreme ræcoroasæ øi ploioasæ, fapt foarte rar: speræm 
cæ se va îmbunætæfli în curând.

Micuflul Lucien creøte, e tot mai frumos øi se dezvoltæ admirabil 
din toate punctele de vedere. Mama lui øi el væ trimit, pentru doamna 
Titulescu øi pentru tine, cele mai bune gânduri. 

Ai citit cartea lui Ch. D’Ydewalle, Douæzeci de ani ai Europei, cu o 
prefaflæ de Tardieu1. În capitolul dedicat Societæflii Nafliunilor, vorbeøte de 
tine øi de Stresemann2, menflionând cæ nu erafli frumoøi din punct de 
vedere fizic, dar cæ erafli „neruøinat de inteligenfli“. Despre situaflia inter
naflionalæ − nicio clarificare: dacæ s°ar putea ajunge la un aranjament 
anglo°nipon øi dacæ s°ar semna un acord cu ruøii, s°ar putea spera cæ marea 
catastrofæ va fi evitatæ.

Omagiile mele respectuoase doamnei Titulescu øi pentru tine, 
dragæ prietene, cele mai bune sentimente afectuos devotate.

(ss) S. Rosental

Scrisoare (fr.), Hossegor (Landes), 2 august 1939, Solomon Rosental cætre Nicolae 
Titulescu – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.
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NOTE

1 André Pierre Gabriel Amédée Tardieu.
2 Gustav Stresemann.

Al. Duiliu Zamfirescu

L°am cunoscut pe Titulescu

L°am cunoscut pe Titulescu încæ din 1915, când mi°a fost profesor 
de drept civil în ultimul an de facultate la Bucureøti. Ca fizic, dædea o impre
sie izbitoare de tinerefle. Vestimentar, de o eleganflæ sobræ øi îngrijitæ.

Avea un dar neasemuit de a anima un material încâlcit øi arid, 
precum øi puterea de a cuceri pe fiecare ascultætor în parte, însuøire ce°i va 
folosi mai târziu pentru captarea de auditorii întregi. Jovialitatea sa 
naturalæ putea, la nevoie, sæ facæ loc mâniei, realæ sau simulatæ, cu un øirag 
de argumente rostogolite, de acuzæri vijelioase ca apele mari, încât înøiøi 
oratori încercafli ai forurilor internaflionale de mai târziu se scuturau, 
înfundându°øi capul în umeri, de parcæ îi lovea grindina.

Încæ din prelegerile lui la Facultate era izbitoare tendinfla lui spre 
universalitate. Øi, pe mæsuræ ce înainta în cariera lui vertiginoasæ, tendinfla 
lua forme concrete, chemând la contribuflie flæri, popoare pentru fæurirea 
pæcii. Iatæ deci una din caracteristicile a ceea ce s°a denumit „fenomenul 
Titulescu“.

Cu adeværat fenomen era olteanul acesta neaoø, pornit din aceleaøi 
flinuturi care l°au dat pe Tudor Vladimirescu1, pe Nicolae Bælcescu2, din 
acelaøi strævechi pæmânt; românul despre care cunoscutul om de stat 
francez Édouard Herriot spunea: „Ce om extraordinar!… Acest ministru 
al unei flæri mici face o politicæ mare!“.

Însæ acea „politicæ mare“ izvora nu din vreo næzuinflæ de grandoare, 
ci din dragostea nedezminflitæ de flaræ a lui Titulescu, din voinfla lui de a°i 
promova interesele naflionale øi a o aøeza la loc de stimæ în complexul 
internaflional, a o îndruma spre o politicæ de bunæ înflelegere øi cooperare 
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cu statele din vecinætatea ei. El a militat pentru colaborarea cu Uniunea 
Sovieticæ, relevând aceasta ca o necesitate constructivæ pentru flaræ, ca o 
garanflie a pæcii. Cu aceeaøi nesecatæ energie milita pentru statornicirea 
bunelor relaflii cu diferitele state din zona noastræ geograficæ, în numele 
ideilor de pace øi cooperare internaflionalæ. De aci linia logicæ ce o urma 
acfliunea lui în Mica Înflelegere, iar mai departe în profilarea unei înflele
geri balcanice. Îndatæ dupæ preluarea Ministerului Afacerilor Stræine, în 
1927, Titulescu vædea preocuparea de a strânge øi apropia relafliile cu 
aceste flæri, în vederea realizærii Pactului Balcanic de mai târziu. Eram pe 
atunci director adjunct al Presei în minister øi am avut adesea prilejul de 
a vedea preocuparea lui Titulescu faflæ de cunoaøterea flærilor vecine.

Avea însuøiri excepflionale Titulescu: un intelect øi un dinamism 
care spærgeau orice tipare, împiedicând aøezarea personalitæflii sale în vreo 
categorie. El era în acelaøi timp jurist, orator, diplomat, filosof al istoriei, 
economist. Titulescu te cucerea cu dærnicia talentului, muncii, tezaurului 
sæu de idei øi de culturæ umanistæ; dærnicia cu care°øi consuma forflele, cu 
atâta abnegaflie încât încordarea maximæ în care a træit i°a curmat viafla la 
vârsta de 56 de ani3. Darnic al inimii lui, închinatæ dragostei de oameni – 
o dragoste vastæ, vizând omenirea în ansamblu, pe care o dorea apæratæ de 
catastrofa unui al Doilea Ræzboi Mondial.

L°am cunoscut în cele mai diverse ipostaze; cæci acel øef ierarhic, 
dar øi spiritual, îøi fæcea timpul necesar, în afaræ de vasta lui activitate 
politicæ, øi pentru convorbiri încântætoare, cærora nu le lipsea nici umorul – 
iar în clipele de destindere se bucura copilæreøte de povestiri øi snoave.

În schimb, acest spirit atât de artist øi disprefluitor de orice îngrædiri, 
era necruflætor în ceea ce privea disciplina sa zilnicæ de muncæ, oriunde 
s°ar fi aflat.

Primævara anului 1922. De la Roma, unde mæ aflam ca secretar de 
legaflie, mersesem la Paris sæ°l regæsesc pe fostul meu dascæl. Îmi exprima
sem pærerea despre situaflia politicæ din Italia, atât de confuzæ încât dacæ 
nu se restabilea ordinea…

– Italienii o vor avea – ordinea – mæ oprise el odatæ, încruntat. 
Poate chiar mai curând decât crezi… Dar se vor cæi! (De fapt, marøul 
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asupra Romei øi preluarea puterii de cætre Mussolini s°a împlinit în luna 
octombrie a aceluiaøi an.)

Apoi a trecut la subiectul Germaniei. Era adânc îngrijorat:
– Înflelegi, noi ne stræduim sæ împiedicæm un al doilea conflict 

mondial. Øtii… „Trilogia de la Geneva“, arbitraj, securitate, garanflii… 
Dar cu clica militaræ germanæ n°ai ce°i face – adæugæ cu un gest de 
descurajare. Crede°mæ, pericolul ræmâne tot Germania imperialistæ øi nu 
este decât o singuræ soluflie: securitatea colectivæ øi colaborarea cu Rusia.

Insist pentru cæ aceastæ dublæ premisæ avea sæ fie leit°motivul sæu 
ani de°a rândul, în lupta lui pentru salvarea pæcii. O luptæ dinamizatæ de 
ura faflæ de fascism, în care vedea o gravæ ameninflare a pæcii.

În 1927, Titulescu m°a chemat într°o dimineaflæ: „Te trimit 
din nou la Berlin. Nu mæ pofli refuza øi… cine øtie! poate îfli voi face pe 
plac, precum mi°ai cerut de mai multe ori øi voi veni acolo sæ flin o 
conferinflæ“.

Conferinfla din mai 1929 la Reichstag, în fafla a 5.000 de persoane, 
despre Dinamica pæcii, avea sæ fie unul din marile sale succese ca orator øi 
om de stat.

În 1932, Titulescu m°a chemat la Geneva pentru o sæptæmânæ. 
Printre altele, i°am aflat atunci îngrijorarea faflæ de presiunea ce°o exercita 
Italia în Africa, vestind invadarea de mai târziu a Etiopiei. Curajoasa 
intervenflie ce avea s°o facæ apoi Titulescu la Liga Nafliunilor a fost amintitæ 
de împæratul Hailé Selassié, cu prilejul recentei sale vizite în flara 
noastræ.4

Tot astfel, în 1933, în legæturæ cu pactul „Definifliei agresorului“, 
am fost convocat de Titulescu la Geneva ca observator øi consilier personal. 
Dezbaterile privitoare la aceastæ definiflie, controversele îl înflæcærau. 
Începute în holul hotelului „des Bergues“, ele continuau în ascensor øi se 
prelungeau în apartamentul lui pânæ noaptea târziu…

La sfârøitul aceluiaøi an, dupæ ce Titulescu se întorsese radios de la 
Londra cu Pactul inifliat de Uniunea Sovieticæ al „Definifliei agresorului“, 
ca instrument de asigurare a pæcii, mæ convocæ din nou:
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– Avem motive puternice sæ inauguræm relaflii diplomatice cu flærile 
din America Latinæ. De ani de zile republicile sud°americane voteazæ cu 
noi la Geneva. Marii lor juriøti la Curtea din Haga ne susflin oriunde pot. 
Apoi originea noastræ comunæ… latinitatea…

În martie 1934 soseam la Rio de Janeiro, unde îmi dædeam curând 
seama cæ se cuveneau create misiuni distincte cel puflin în cele trei mari 
flæri: Argentina, Brazilia, Chile. Titulescu a înfiinflat curând în aceste flæri 
legaflii5, pe temeiul cærora s°a putut desfæøura apoi o intensæ activitate 
culturalæ, diplomaticæ, politicæ.

De aceea, la începutul lui 1936, m°a surprins întrucâtva telegrama 
prin care îmi vestea transferul meu la Lisabona. Chemându°l la telefon, 
mi°a ræspuns laconic: „Nu mai întreba. Avem nevoie de un reprezentant 
în Peninsula Ibericæ. Cautæ°mæ de cum soseøti în Europa“. În primele zile 
ale lunii februarie, l°am gæsit la St.°Moritz, în Elveflia.

Referindu°se la obiectul convocærii mele, schiflæ în câteva cuvinte: 
„Evenimentele din Spania se precipitæ… ræzboiul civil… fascismul øi 
acolo în plinæ ofensivæ…“.

Venit de pe alte meleaguri, prevestirile lui mi se pæreau prea sum
bre, dar øi în aceastæ materie viitorul avea sæ°i dea o tragicæ confirmare.

Forflele crescânde ale fascismului, întinzându°se øi peste flara 
noastræ, aveau sæ°l scoatæ definitiv pe Titulescu din viafla publicæ.

Câfliva ani mai târziu, mistuit de inimæ rea øi de boala ce contractase 
în urma atâtor strædanii, el se stinge din viaflæ în Franfla, unde îøi cæutase 
adæpost.

Cei 20 de ani de activitate diplomaticæ în timpul lui Titulescu mæ 
leagæ prin amintiri øi recunoøtinflæ de cel care a fost un strælucit diplomat, 
un om care øi°a dæruit talentul øi puterea de muncæ „pentru cucerirea 
pæcii“ – cum obiønuia sæ spunæ. Obiectiv pe care l°a urmærit cu consecvenflæ 
øi tenacitate.

Al. Duiliu Zamfirescu, L°am cunoscut pe Titulescu, în „Scânteia“, 15 martie 
1966.
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NOTE

1 Tudor Vladimirescu (c. 1780–1821). Om politic român. Organizatorul øi conducætorul 
miøcærii revoluflionare din fiara Româneascæ (1821), care a pus capæt regimului fanariot, 
restabilind domniile pæmântene øi a constituit prologul Revolufliei de la 1848. În urma unui 
complot organizat de eteriøti øi de boierii autohtoni, a fost ucis la 27 mai 1821 la Goleøti. 

2 Nicolae Bælcescu (1819–1852). Istoric, economist, gânditor democrat revoluflionar, om 
politic român. Unul dintre conducætorii Revolufliei de la 1848 din fiara Româneascæ, membru 
în guvernul provizoriu. În anii 1848–1849 a militat pentru drepturile naflionale ale românilor 
din Transilvania øi pentru unirea forflelor revoluflionare române øi maghiare. În emigraflie, a 
luptat pentru unitatea naflionalæ øi pentru colaborarea cu revoluflionarii italieni øi francezi øi cu 
emigranflii unguri øi poloni. A murit în Italia, la Palermo. 

3 Evidentæ eroare, poate de culegere tipograficæ. Nicolae Titulescu avea 59 de ani când 
a murit.

4 Toastul împæratului Etiopiei la dejunul oferit în onoarea acestuia de preøedintele Consiliului 
de Stat al României, Gheorghe Gheorghiu°Dej, la 26 septembrie 1964.

5 La 21 decembrie 1927, Adunærile legiuitoare (Adunarea Deputaflilor øi Senatul) voteazæ øi 
adoptæ legea pentru înfiinflarea a patru noi legaflii (la Geneva, pe lângæ Societatea Nafliunilor; la 
Riga, în Republica Letonia; la Rio de Janeiro, în Republica Braziliei; la Cairo, în Egipt), 
promulgatæ prin Legea nr. 3 809 din 31 decembrie 1927, semnatæ, în numele Majestæflii Sale 
Regele Mihai I, de membrii Regenflei: Nicolae, principe al României; Miron Cristea, Patriarhul 
României; Gh. Buzdugan. 

Alexandru Zeuceanu

„Pentru mine nu suntefli numai un vechi coleg øi prieten, dar øi 
omul de stat pe care îl venerez øi admir în toate actele sale“

8 decembrie 1927, Paris

Externe
Bucarest

Strict personal.
Ræspuns la telegrama nr. 70 614
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Telegrama mea nu era un refuz de a primi Legafliunea din Berlin. 
Doream numai sæ væ vorbesc înainte de a accepta formal, pentru cæ mi°am 
dat seama de importanfla postului øi marea ræspundere ce trebuie sæ iau. 
Sunt miøcat de sentimentele Domniei Voastre øi cred cæ nu væ îndoifli de 
ale mele. Pentru mine nu suntefli numai un vechi coleg øi prieten, dar øi 
omul de stat pe care îl venerez øi admir în toate actele sale. Totul, dar, se 
datoreøte unei neînflelegeri, cæci am prea multæ considerafliune pentru 
Domnia Voastræ spre a nu împlini orice dorinflæ a Domniei Voastre.

Zeuceanu

Telegramæ, Paris, 8 decembrie 1927, Alexandru Zeuceanu, delegat al României în 
Comisia de Reparaflii de la Paris, cætre Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor 
Stræine al României – AMAE, Fond 77/Z.22, vol. 1; apud Nicolae Titulescu, 
Opera politico°diplomaticæ (iulie 1927–iulie 1928), partea I, volum îngrijit de 
George G. Potra, Costicæ Prodan; colaboratori: Daniela Boriceanu, Delia 
Ræzdolescu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, 
doc. nr. 110, p. 308.

Alexandru Zeuceanu

„Faimoasa noapte când nu ai dormit o clipæ, bætându°te ca un 
balaur“

Chatel Guyon, 9 noiembrie 1940
Castel Regina

Iubite Nicule,
De la ultima convorbire telefonicæ nu mai am nicio øtire despre 

tine. Sper cæ eøti tot în Midi øi cæ sænætatea este bunæ, ceea ce îfli doresc 
din toatæ inima.

Un cuvânt din partea ta mi°ar face mare plæcere, mai ales cæ nu væd 
posibilitatea sæ vin sæ te væd în circumstanflele actuale de viaflæ scumpæ øi 
dificilæ.
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Dacæ ai câteva clipe libere de gândire pentru chestiuni de care 
ne°am ocupat atâta timp împreunæ, aø dori sæ øtiu, pour ma propre gouverne, 
care este pærerea ta asupra urmætoarelor chestiuni în urma retrocedærii 
unei pærfli din teritoriul obflinut la 1918, cedat Ungariei.

1. Chestiunea optanflilor. Oare vezi tu vreo modificare în regle
mentul ce ai fæcut cu atâta trudæ la Haga, mai întâi pe o bancæ din Palatul 
Parlamentului (martor unic la care am asistat) øi apoi în faimoasa noapte 
când nu ai dormit o clipæ, bætându°te ca un balaur, când cu mine, când 
cu alflii. Crezi tu cæ anuitatea ce statul nostru s°a obligat sæ plæteascæ în 
locul rentei de expropriere poate sæ fie redusæ în raport cu bunurile la care 
se referea cæzute astæzi în patrimoniul Ungariei?

2. Chestiunea proceselor pendinte la acordul special relativ la 
Fondul B.

Oare mai putem pretinde pentru condamnærile judiciare la care 
am fost restrânøi indemnitatea corespunzætoare, dacæ persoana care a 
obflinut o condamnare contra noastræ nu mai este supus al nostru?

3. Chestiunea datoriei publice ungare pusæ în seama noastræ.
Oare nu avem dreptul sæ cerem ca sæ fim scæzufli cu o parte co

respunzætoare în raport cu teritoriile retrocedate?
Ne vom aminti cu acest prilej lunga øi plæcuta noastræ colaborare 

øi învæflæmântul ce am tras lucrând la rezolvarea acestor chestiuni pe care 
øi azi numai tu øi eu le mai cunoaøtem.

Te îmbræfliøez cu dragoste
Al tæu

(ss) Al. Zeuceanu

Scrisoare, Chatel Guyon, Castel Regina, 9 noiembrie 1940, Alexandru Zeuceanu 
cætre Nicolae Titulescu, la Cannes – AMAE, Fond 77/T.34, vol. 15.
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Cezar Zumeta

„Apærætorul dreptului øi intereselor Americii Latine“

[…] Domnul Titulescu este prea bun prieten Americii Latine, ca 
sæ mai fie nevoie de un discurs, în care sæ aræt meritele în virtutea cærora 
îl særbætoreøte America Latinæ. fiin însæ sæ relev cæ d. Titulescu a fost 
întotdeauna apærætorul dreptului øi intereselor Americii Latine øi cæ n°a 
fost chestiune în care America Latinæ sæ fie interesatæ, færæ ca d. Titulescu 
sæ n°o pledeze cu cælduræ, cu toatæ priceperea øi talentul sæu strælucit. 
[…]

Cezar Zumeta, Toast rostit de…, reprezentantul Venezuelei la Societatea Nafliu
nilor, la dejunul oferit în onoarea lui Nicolae Titulescu, preøedintele Adunærii 
Societæflii Nafliunilor, de cætre delegaflii statelor Americii Latine membre ale 
Societæflii Nafliunilor, Geneva, 16 septembrie 1930, în „Universul“, 18 septembrie 
1930.

César Zumeta

„România de astæzi mi se pare mare precum marele vis pe care 
Titulescu l°a plæmædit“

Societatea Nafliunilor
Delegaflia Venezuelei
7 Quai d’Orsay

Paris, 5 noiembrie 1934

Ilustrissime preøedinte øi prieten,
De când Excelenfla Voastræ a binevoit sæ mæ anunfle, cu ocazia unei 

rapide strângeri de mânæ, cæ o stea va stræluci pe pieptul meu, am încercat 
sæ am ocazia de a°i spune cæ cel mai mare merit øi cea mai mare onoare din 
tot ceea ce mi se poate întâmpla rezidæ în faptul cæ acestea vin de la 
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excepflionala dumneavoastræ bunætate faflæ de mine, øi anume de la 
Titulescu.

Din fericire, nu mæ væd obligat sæ°mi cântæresc spusele din teama 
ca nu cumva ele sæ sune curtenitoare. Grandoarea unui popor este tocmai 
aceea datæ de cei mai buni fii ai sæi. România de astæzi mi se pare mare 
precum marele vis pe care Titulescu l°a plæmædit, cu o însufleflire de stele, 
o întreagæ constelaflie pe cer øi zodiacul Europei.

Væ rog sæ primifli, Excelenfla Voastræ, încredinflarea admirafliei mele 
devotate.

(ss) C. Zumeta

Excelenflei Sale dl Nicolae Titulescu
Ministru al Afacerilor Stræine

Scrisoare (fr.), Paris, 5 noiembrie 1934, César Zumeta cætre Nicolae Titulescu, 
Muzeul Judeflean de Istorie øi Arheologie Prahova, nr. inv. 6.4.°37 173; copie în 
AFET.
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Titulescu
Neuitarea Geniului*

M°am întâlnit cu Titulescu în urmæ cu peste 45 de ani.
A fost øansa vieflii mele.
Am fost øi am ræmas fascinat de inteligenfla sa fulgurantæ øi de 

gândirea sa fertilæ.
M°am robit voluntar unei mari øi perpetue descoperiri.
Hrænindu°mæ din înflelepciunea sa, am ajuns mai bogat în spirit øi 

mai generos în træire, mai bætrân, adicæ mai îngæduitor în ascultare øi 
judecæfli.

Titulescu mi°a deschis ochii spre Europa visurilor noastre, dar 
mi°a indus deopotrivæ conøtiinfla cæ România este øi ræmâne pentru mine 
singurul loc pe care°l pot numi Acasæ, cæ ea este început øi sfârøit.

Titulescu a devenit pentru mine alfa øi omega træirilor øi judecæflilor 
mele. 

Titulescu avea sæ fie pentru mine ceea ce Bach a fost pentru 
Enescu.

Væ invit sæ°l ascultafli pe George Enescu împærtæøindu°se lui 
Bernard Gavoty:

„Încetul cu încetul am învæflat sæ recunosc în el pe maestrul 
maeøtrilor, pe apostolul de frunte al muzicii. Pentru a putea sæ vorbesc 
despre el aøa cum se cuvine, ar trebui sæ mæ îmbrac în odæjdii øi sæ flin în 
mânæ o cædelniflæ! Færæ nicio exagerare, Bach este pentru mine ceea ce 
Sfânta Cuminecæturæ este pentru creøtini; de o jumætate de veac el este 
pâinea mea de toate zilele, iar muzica sa este muzica sufletului meu, în 
care îøi are un loc cu totul deosebit, un loc imens.“

Soldafli sau eroi ai istoriei naflionale, tofli cei care au fost actori 
sau martori de°o clipæ ai suferinflei øi dæruirii pentru Neam au transmis 

* George G. Potra, Discurs de acceptare a Premiului internaflional „Nicolae Titulescu“ pe 
anul 2010, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, Casa Titulescu, 4 noiembrie 2011.



516

celor de dupæ ei mesajul unui întreg øir de generaflii având ca singur ori
zont flara.

Am descoperit de timpuriu testamentul politic øi moral pe care 
Titulescu ni l°a læsat atunci când afirma: „cei ce mor pentru o idee sunt 
eroi al cæror unic testament este un singur cuvânt: continuafli!“

În clipa când am avut revelaflia chemærii sale, am ræspuns pozitiv.
Angajat voluntar ca executor testamentar, l°am rugat pe Titulescu 

sæ mæ accepte ca fiu spiritual, cæci eu mi l°am dorit øi crezut ca pærinte 
spiritual.

Cuvintele pe care vi le spun astæzi aparflin unui om care îøi cæuta 
Steaua Polaræ øi care, atunci când a descoperit°o pe cerul tinereflii sale, a 
øtiut cæ s°a întâlnit cu destinul.

Identificarea, recuperarea øi publicarea operei politico°diplomatice 
a lui Titulescu a fost resimflitæ øi afirmatæ în România ca o necesitate încæ 
din anii ’60 ai secolului trecut, asupra acestei exigenfle accentuându°se în 
mod deosebit din anul 1966, moment de referinflæ, comemorându°se 
atunci 25 de ani de la trecerea la cele veønice a marelui om politic øi 
diplomat român.

Am fost înæuntru acestui proces øi pot vorbi cu autoritate øi rigoare 
despre efortul întreprins de atunci pânæ în prezent.

Aø putea trece în revistæ în fafla dumneavoastræ proiecte øi hotærâri, 
succese øi neîmpliniri, oameni care s°au dedicat unor asemenea demersuri, 
fracturile impuse în timp de cenzura ideologicæ, într°o anumitæ perioadæ, 
sau de blocajul birocratic, în care s°au reunit diletantismul unor neche
mafli cu dezinteresul altora, care a dus lâncezeala pânæ la abandon, fæcând 
ca truda celor capabili øi doritori sæ publice un corpus de documente 
Titulescu, cu valoare naflionalæ øi internaflionalæ, sæ nu°øi aibæ ani de zile 
fructificarea øi finalizarea.

În efortul de a°l readuce pe Titulescu – øi a fost un câmp de câteva 
decenii – s°au regæsit solidar istorici, juriøti, diplomafli, politologi, scriitori, 
ziariøti.

Plecæciune tuturor celor care, dincolo de sorginte, de statut profe
sional øi social, øi°au onorat calitatea de cercetætori øi editori oneøti øi 
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devotafli, care au pregætit øi publicat volumele de documente, care ne°au 
dat articole, studii øi cærfli, o adeværatæ literaturæ titulescianæ.

În urmæ cu doar câteva minute, Constantin Vlad, profesorul øi 
diplomatul, mi°a fæcut un portret în care adunæ armonic rigoarea anali
zei øi cældura evocærii, certificându°mi pentru a câta oaræ judecæfli øi sen
timente ce mæ obligæ sufleteøte pentru totdeauna prin prefluirea øi prietenia 
ce°mi aratæ.

Am mângâiat aproape 50 de ani documente Titulescu îngælbenite 
øi uneori deteriorate de vreme; flerul øi norocul, curiozitatea øi stæruinfla 
m°au dus pe urmele sale, prin lume, cæutându°i ræmasurile de tot felul, în 
biblioteci øi arhive din flaræ øi stræinætate; am adus acasæ, în România, mii 
de documente titulesciene în copie sau original; am arhivat metri lineari 
de piese arhivistice; am publicat câteva mii de pagini°document, din 
colecflia naflionalæ de documente politico°diplomatice Titulescu øi am ono
rat°o cu ediflii realizate la nivelul celor mai pretenflioase rigori academice, 
l°am condus pe Titulescu când a revenit în Europa øi America, reactuali
zându°i mesajul prin expoziflii pe simeze montate pe sub arcadele unor 
temple centenare sau moderne ale øtiinflei øi culturii; i°am purtat vorbele 
øi cærflile, gândurile øi sentimentele, în sute de locuri, pentru tineri øi 
vârstnici, civili øi militari, credincioøi øi atei; mi°am lipit sufletul de im
pulsul ce a fructificat în medalii, efigii, statui; le°am reamintit românilor 
sæ punæ o floare la mormântul sæu de la Øcheii Braøovului unde stæ santinelæ 
la integritatea øi supraviefluirea României.

Am mærturisit peste tot, aøa cum o fac øi astæzi, iubirea de 
Titulescu.

Mæ expun tuturor celor care mæ plac øi celor ce nu mæ plac. Ræmân 
un pasionat, dar mæ feresc sæ devin un fanatic.

Iubirea mea de Titulescu lasæ loc în conøtiinfla posteritæflii româneøti 
tuturor celor care øi°au amestecat oasele la temelia flærii.

Primesc Premiul internaflional Nicolae Titulescu cu bucurie, dar øi 
cu smerenie.

Mæ lepæd în fafla dumneavoastræ de deøertæciunea care face zilnic 
cu ochiul fiecæruia.
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Primesc Premiul internaflional Nicolae Titulescu cu dorinfla de 
a°mi fi fost încredinflat nu ca o Cruce pentru merit, ci ca o Cruce pentru 
dreaptæ credinflæ.

Pentru un Om, pentru o Idee.
Îmi dafli acest premiu în Casa Titulescu, templu de spiritualitate 

româneascæ în care întreflinem flacæra îndræznelii øi speranflei.
Nici atunci când, în urmæ cu câfliva ani, acest premiu a fost reactivat 

øi nici dupæ aceea nu m°am gândit precumpænitor la cei ce au fost premiafli 
sau aveau sæ fie.

Tofli cei care au luat sau vor lua acest premiu sunt oameni de aleasæ 
calitate, adeværate valori naflionale.

Mai presus de aceastæ realitate, pentru mine ræmâne esenflial faptul 
cæ pronunflæm solemn numele Titulescu.

Unii vor spune cæ îl pronunflæm prea des.
Eu simt øi cred cæ trebuie sæ o facem.
Bifez ca o victorie a instinctului naflional orice øtire privind acor

darea numelui Titulescu unei øcoli primare sau unui liceu vocaflional, 
unei aule universitare sau unei sæli parlamentare, unui bulevard sau unei 
piefle, orice efigie, medalie, statuie, expoziflie sau monografie consacrate 
ilustrului nostru conaflional.

Nu øtiu câte persoane, dintr°o mie sau dintr°o sutæ, ar putea explica 
de ce o facem.

Majoritatea væ vor ræspunde pur øi simplu cæ aøa trebuie!
Aceasta este o victorie a bunului simfl, o victorie a fiecæruia dintre 

noi, o victorie a tuturor, a spiritului.
Dincolo de articole, studii, cærfli, de emisiuni de radio øi televiziune, 

de efigii øi statui, cel mai mare succes este faptul cæ Titulescu a intrat în 
fibra øi conøtiinfla neamului românesc.

Împotriva memoriei lui Titulescu continuæ un ræzboi la vedere sau 
subteran.

Condotieri ai acestei misiuni funeste nu°l iartæ pe Titulescu cæ nu 
øi°a declinat calitatea de român, cæ a îndræznit sæ fie øi sæ ræmânæ român, 
sæ se afirme ca român, cæ a perseverat sæ reprezinte interesele nafliunii sale, 
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în flaræ øi peste hotare, înainte øi dupæ moarte, sæ apere poporul român, sæ 
apere demnitatea acestuia.

Titulescu øi°a sfidat duømanii afirmând: „Eu care sunt pæmântean, 
adânc pæmântean, eu care particip de atâflia ani la viafla internaflionalæ, 
færæ a uita nici mæcar o clipæ cæ sunt român, eu care sunt un soldat al flærii 
mele în tranøeele pæcii øi care n°a cunoscut încæ demobilizarea, eu care am 
væzut toate flærile la ele acasæ sau la muncæ spre a ajunge la concluzia cæ 
nimic nu poate preflui mai mult ca glia pærinteascæ, eu care sunt adânc 
uman, dar care am curajul de a spune public cæ umanitatea nu mæ inte
reseazæ dacæ România nu°øi gæseøte locul în sânul ei!“

Primitiv, dar periculos, duømanii sæi øi ai noøtri l°au declarat 
trædætor. Au început prin a spune cæ a cochetat cu masoneria, cæ a fost 
iudeo°mason, cæ s°a vândut comuniøtilor, cæ a jucat la zaruri cu ruøii 
Basarabia… Pentru cæ trebuia sæ fie vinovat, Titulescu a fost acuzat de 
dezmembrarea României, de pierderea Basarabiei øi Bucovinei, a Cadri
laterului, a Transilvaniei de Nord°Vest, de izbucnirea celui de°al Doilea 
Ræzboi Mondial.

Aøa a fost creat duømanul de moarte. A fost gæsitæ o explicaflie nu 
doar pentru greøelile din trecut, ci øi pentru situaflia din prezent.

Am cules, la capætul unor investigaflii îndelungate, sute de mærturii 
pro øi contra Titulescu.

Gazetari de doi bani øi politruci de nouæ generaflie îi terfelesc 
metodic pe tofli cei care au træit øi au murit ca români, aduc în prim°plan, 
în colocvii de niøæ sau în publicaflii de scandal, doar dejecfliile adversarilor 
lui Titulescu. Preferæ întotdeauna extremiøtii, de stânga sau de dreapta, 
apatrizi, troflkiøti, nihiliøti.

Aø putea sæ spun cæ mi°e mai uøor, dar nu°mi este, sæ afirm cæ 
Eminescu a pæflit la fel, cæ Iorga a pæflit la fel, cæ la fel pæflesc atâflia alflii. Nu 
mi°e uøor, mi°e doar mai trist. Ne vom raporta în continuare la ei ca 
pærinfli ai culturii naflionale, ca ostaøi al supraviefluirii, ca bastioane in
destructibile ale demnitæflii româneøti.

Suntem într°un ræzboi în care în joc nu mai sunt doar pæmânturi, 
case, oameni, ci øi suflete.
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Cutremurele øi înfrângerile interioare pot transforma un popor 
într°o populaflie.

Ca orice træitor din spafliul nostru etnic, religios øi cultural încerc 
presiunea înaintærii în vârstæ, ceea ce obligæ la o gestionare severæ a timpu
lui. Mæ simt obligat sæ°mi cenzurez tentafliile øi slæbiciunile intelectuale, 
abandonând unele proiecte începute øi sæ refuz solicitæri cærora le°am 
ræspuns în timp doar pentru a nu fi nepoliticos.

V°am vorbit de revelaflia întâlnirii cu Titulescu.
Nu numai cæ nu mi°aø putea abjura religia slujirii acestei culturi, ci 

nici chiar sæ°mi fac superficial rugæciunile zilnice înainte de întâlnirea 
mea cu învæflætorul Titulescu.

Voi stærui în efortul de a consolida aceastæ falangæ culturalæ româ
neascæ a studiilor titulesciene, mæ voi consuma færæ rezerve, ca øi pânæ 
acum, pentru a urmæri datoria de a restitui conaflionalilor noøtri opera øi 
de a întrefline flacæra lui Titulescu.

Aø fi fericit sæ mi se alæture minfli înzestrate øi harnice de vârsta 
ce°o aveam eu însumi la mijlocul anilor ’60.

Nu trebuie sæ uitæm cæ Titulescu a træit øi a murit pentru flaræ, cæ 
s°a sævârøit prematur, cu fafla la duøman.

Nu trebuie sæ uitæm cæ Titulescu a væzut românismul øi europeismul 
ca termeni posibil armonici, oricum nu obligatoriu adversativi.

Nu trebuie sæ uitæm cæ Titulescu a fost un mare european.
A fost unul dintre cei care au relevat în modul cel mai pertinent 

acele contribuflii care asiguræ Europei un loc proeminent în istoria 
civilizafliei.

A fost unul dintre cei care au apærat valorile Europei, reliefând 
capacitatea de iradiere a culturii øi civilizafliei continentului nostru. 

A fost unul dintre promotorii cei mai fervenfli ai cooperærii euro
pene, ai lærgirii øi diversificærii acesteia.

A fost unul dintre cei care au atras atenflia asupra marilor ræspunderi 
ale Europei pentru evolufliile la scaræ planetaræ.

Titulescu a gândit întotdeauna angajamentele øi øansele, însuøi 
destinul României, în coordonate europene, înflelegând cæ România este 
în Europa øi cæ Europa færæ România nu poate fi.
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Titulescu n°a gândit niciodatæ Europa în termenii Vest øi Est øi n°a 
confundat niciodatæ Europa doar ca o parte a ei, Europa fiind popoarele 
øi culturile ei, toate, ideile øi aspirafliile ei, toate, valorile sale, toate, 
victoriile øi înfrângerile ei, toate.

Avem nevoie de Titulescu.
Opera sa pæstreazæ øi proiecteazæ valoarea unui mesaj de incredibilæ 

øi dureroasæ actualitate.
Titulescu a relevat pericolul degenerærii crizelor economico°finan

ciare în conflicte politico°militare, al naøterii, ascensiuni øi radicalizærii 
regimurilor de extrema dreaptæ sau de extrema stângæ, al proliferærii 
manifestærilor de forflæ, a accentuærii pretenfliilor revizioniste øi revanøarde, 
al multiplicærii expresiilor de terorism politic øi al confruntærilor de ordin 
etnic øi religios.

Titulescu a reamintit în mai multe rânduri marilor democraflii 
occidentale cæ interesele lor nu se pot opri la propriile granifle, cæ pacea øi 
securitatea sunt fenomene indivizibile, precum øi faptul cæ niciun stat al 
continentului nostru – oricât de îndepærtat geografic de o zonæ de conflict 
potenflial sau efectiv – nu se poate deroba de responsabilitatea ce°i revine 
în plan european øi global.

Titulescu a avut viziunea crizelor øi conflictelor politice, economice, 
militare, religioase ce aveau sæ vinæ.

Discufliilor sterile, proiectelor himerice, rivalitæflilor mari øi mici, 
verbiajului devorator de timp øi acfliuni, Titulescu le°a opus analize de 
referinflæ, propuneri øi inifliative concrete.

Supraviefluirea impune sæ gestionæm altfel timpul, spafliul, resursele, 
sæ mergem mereu la brafl cu viitorul.

Titulescu ne°a atras mereu atenflia asupra tuturor pericolelor de a 
regresa în istorie, pæræsind prezentul pentru a reveni în Ev Mediu sau 
mai ræu.

A rostit ca un Apostol:
„Øi chiar de nu voi fi un far, ci o candelæ, ajunge. Øi chiar de nu voi 

fi nici candelæ, tot ajunge, cæci m°am stræduit sæ aprind lumina“.
Titulescu ne°a cerut nouæ oamenilor:
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Sæ renunflæm la folosirea dreptului forflei, pentru a læsa învingætoare 
øi dominantæ forfla dreptului.

Sæ abandonæm definitiv lupta pentru noi teritorii, pentru vechi sau 
noi colonii, câøtigând tofli prin spiritualizarea frontierelor.

Sæ aspiræm la o pace færæ învinøi øi învingætori, la o pace dreaptæ øi 
binefæcætoare pentru tofli.

Sæ înflelegem cæ nu poate exista pacea, atâta timp cât unii, nu 
puflini, sunt neruøinat de bogafli, iar alflii, prea mulfli, sunt inacceptabil 
de særaci.

Sæ realizæm cæ democraflia este cea mai potrivitæ stare pentru pro
gres, cæ regimurile autoritare sau dictatoriale sunt entitæfli færæ perspectivæ 
istoricæ, cæ libertatea, democraflia øi progresul se conjugæ împreunæ, doar 
împreunæ.

Sæ ne asumæm o nouæ filosofie de viaflæ, sæ punem ordine în 
gândirea societæflilor naflionale øi a comunitæflilor internaflionale.

Sæ aprofundæm øi sæ însuøim cæ vitalitatea realæ a formelor institu
flionalizate de coagulare la nivel regional sau global cere prezervarea øi 
respectarea entitæflilor statele, a etosului lor.

Sæ respingem orice forme de discriminare rasialæ øi religioasæ, orice 
conflicte sau ræzboaie generate de asemenea infirmitæfli politice øi morale. 

Sæ ne angajæm cinstit, la nivelul fiecærui individ øi al fiecærei colec
tivitæfli în construirea unei noi umanitæfli, eliminând reziduurile primitive 
de egoism, neîncredere, exclusivism, izolaflionism, violenflæ.

Sæ aspiræm, mai presus de interese, ideologii, confesiuni øi credinfle 
proprii la o religie universalæ a Umanismului, a Adeværului øi Speranflei, 
în care idealul creator sæ hræneascæ nevoia øi devenirea spre mai bine a 
fiecæruia dintre noi.

Ziditor de mari idealuri.
Titulescu s°a încoronat cu suferinfla de a fi træit insomnia lângæ 

destinele flærii.
De dincolo de Cortina de final, la capætul a 20 de ani de activitate 

politico°diplomaticæ, Titulescu s°a destæinuit cu o sinceritate absolutæ, 
arætând cæ singurul sæu partid politic ræmâne România.
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Mæ mândresc cæ am servit aceastæ cariatidæ a spiritualitæflii româ
neøti. Mæ simt mai puternic cu el în inima României.

Avem nevoie de Titulescu, de patriotismul øi europeismul sæu, de 
curajul øi imaginaflia sa, de spiritul sæu novator øi constructiv, de demnitatea 
øi dæruirea sa, de realismul øi poezia sa, de generozitatea sa, de capacitatea 
sa de a înflelege øi de a convinge.

Cu el ræmân puternice bastioanele rezistenflei øi aripile speranflei 
româneøti.

Sæ dæm afaræ din templu idolii faløi øi sæ cinstim ideile lui Titulescu 
în Pantheonul spiritualitæflii româneøti.

De fiecare datæ, la începutul unei noi bætælii pentru identitatea øi 
demnitatea româneascæ, venifli în inima Transilvaniei sæ væ întâlnifli cu el, 
venifli sæ væ închinafli la mormântul sæu din Øcheii Braøovului, læsând sæ væ 
scape o lacrimæ întru neuitarea Geniului.

George G. Potra

4 noiembrie 2011
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Savel Rædulescu, Nicolae Raicoviceanu – încredinfleazæ lui G. A. trierea 
arhivelor sale aflate într°un cufær la Londra, ca bazæ a viitoarelor memorii 
ale ministrului Afacerilor Stræine. În aceastæ situaflie, G. A. intræ în 
posesia a patru saci cu note, telegrame, discursuri øi declaraflii. A fost 
rugat de cætre Nicolae Titulescu sæ se ocupe de editarea versiunii române 
a cærflii Politica externæ a României (1937). La cererea lui Constantin 
Viøoianu, ca ministru al Afacerilor Stræine, a depus 6 milioane de franci 
elveflieni într°o bancæ elveflianæ, pe numele lui Alexandru Cretzianu, pe 
atunci ministru al României la Ankara (din fondul secret aflat la Legaflia 
României la Berna, de care putea dispune doar titularul Afacerilor 
Stræine). Intermediar între Constantin Viøoianu, preøedintele Comite
tului Naflional Român, øi Regele Mihai. La 26 septembrie 1986, 
G. A. desemneazæ ca moøtenitor al tuturor lucrurilor sale din Elveflia 
(inclusiv cele având ca sursæ pe Nicolae Titulescu) pe Gilbert Monney 
Câmpeanu. În 1964, Catherine Titulescu a dat lui G. A. depline puteri 
privind ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu. În anii 
1981–1982, G. A. are la „Europa Liberæ“ o suitæ de convorbiri cu un 
redactor al respectivului post de radio privind omul politic øi diplomatul 
român cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naøtere.
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Angelescu, George (1874–m.?). Jurist øi om politic român. Doctor în drept al 
Universitæflii din Bucureøti. Membru al Partidului Naflional fiærænesc. 
Preøedinte al organizafliei Partidului Naflional fiærænesc a sectorului 4 
(Verde) Bucureøti. Primar al sectorului 4 (Verde) al Capitalei øi primar 
general adjunct al Bucureøtilor.

Antonescu, Ion (1882–1946). Mareøal øi om de stat român. A urmat cursu
rile Øcolii Militare de Ofifleri de Infanterie øi Cavalerie din Bucureøti 
(1902–1904), Øcolii Speciale de Cavalerie din Târgoviøte (1906), Øcolii 
Su perioare de Ræzboi din Bucureøti (1909–1911). A absolvit Cursul 
postacademic de informaflii al armatei franceze de la Versailles. A parcurs 
toate treptele ierarhiei militare, de la sublocotenent (1904) la general de 
brigadæ (1931), general de divizie (1937) øi mareøal (1941). În timpul 
Primului Ræzboi Mondial a fost øeful Biroului Operaflii al Marelui 
Cartier General. În aceastæ calitate, a contribuit la elaborarea planurilor 
de operaflii ale armatei române în cele trei campanii: 1916, 1917 øi 
1918–1919. Comandant al Centrului de instrucflie al cavaleriei din 
Sibiu (1926–1927) øi al Øcolii Superioare de Ræzboi (1927–1929; 
1931–1933). Ataøat militar al României la Paris (30 august 1922) øi la 
Londra (inclusiv Bruxelles), între 22 mai 1923 øi 14 iulie 1926. Nicolae 
Titulescu l°a desemnat ca delegat la Conferinfla Reparafliilor de la Londra 
(1924) øi la Conferinfla pentru Dezarmare de la Geneva. Øef al Statului 
Major General (1933–1934). Ministru al Apærærii Naflionale (28 de
cembrie 1937–10 februarie 1938; 10 februarie–30 martie 1938). 
Ministru ad°interim al Aerului øi Marinei (februarie–martie 1938). A pro
 testat energic împotriva acceptærii notelor ultimative ale guvernului 
sovietic din 26–27 iunie 1940, cerând apærarea teritoriului naflional. 
Internat la Mænæstirea Bistrifla din dispoziflia Regelui Carol al II°lea 
(iulie 1940). În urma Dictatului de la Viena, a fost însærcinat cu formarea 
guvernului (4 septembrie 1940), fiind investit cu depline puteri. A im
pus Regelui Carol al II°lea sæ abdice (6 septembrie 1940), succesiunea 
tronului revenind lui Mihai I. În ianuarie 1941, a înæbuøit rebeliunea 
legionaræ. A condus flara prin decrete°legi. A promovat o politicæ externæ 
alæturi de Germania øi Italia. În iunie 1941 a decis intrarea României în 
ræzboi pentru recuperarea Basarabiei øi a nordului Bucovinei. A acceptat 
continuarea operafliilor armatei române øi dincolo de Nistru. Dupæ 
înfrângerea de la Stalingrad, a permis øi inifliat tratative secrete privind 
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scoaterea flærii din ræzboi. A fost înlæturat de la putere prin lovitura de 
stat de la 23 august 1944. Preluat de Armata Roøie (septembrie 1944), 
a fost flinut în URSS pânæ în aprilie 1946. În 1946 a fost adus în flaræ øi 
judecat de „Tribunalul poporului“ din Bucureøti. A fost condamnat la 
moarte øi executat la închisoarea Jilava (1 iunie 1946).

Antonescu, Victor (1871–1947). Diplomat, om politic øi de stat român. Unul 
dintre liderii Partidului Naflional Liberal. Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar la Paris (11 octombrie 1917–25 martie 1918; 5 noiembrie 
1918–20 decembrie 1919; 16 martie 1922–1 august 1924); Lisabona 
(1922–1927); Madrid (1922–1927). Delegat la Conferinfla de Pace de 
la Paris (1919–1920). A fost ministru în mai multe rânduri: de Justiflie 
(1914–1916; 1933–1935); de Finanfle (1916–1917; 1935–1936); al 
Afacerilor Stræine (29 august 1936–28 decembrie 1937). Ca øef al 
diplomafliei române a promovat, în esenflæ, linia politicæ a lui Nicolae 
Titulescu. Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1932).

Aras, Tevfik Rüstü (Tevfik Rüstü Bey) (1883–1972). Diplomat, om politic øi 
de stat turc. Deputat în Marea Adunare Naflionalæ a Turciei (1920–
1923) – raportor pe probleme internaflionale. Ministru de Externe 
(1925–1938). A contribuit la întærirea relafliilor de prietenie dintre 
Turcia øi URSS. A semnat Tratatul turco–sovietic (1925); Con venflia 
pentru definirea agresiunii de la Londra (1933); Pactul Înflelegerii 
Balcanice (1934); Convenflia privind Strâmtorile Mærii Negre (1936). 
Preøedinte al Sesiunii speciale a Adunærii Societæflii Nafliunilor (mai 
1937). Ambasador al Turciei în Marea Britanie (1939–1943).

Arciszewski, Miroslaw (1892–1963). Diplomat polonez. Secretar al delegafliei 
polone la Societatea Nafliunilor (1920). Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al Poloniei la Riga (1929–1933) øi Bucureøti (1933–1938). 
Subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Stræine (1938). Adversar 
ireductibil al lui Nicolae Titulescu. La Bucureøti, a desfæøurat o acfliune 
subversivæ împotriva personalitæflii øi politicii externe a lui Nicolae 
Titulescu, atât în mediile politice øi ziaristice româneøti, cât øi în 
rândurile corpului diplomatic acreditat în capitala României.

Argetoianu, Constantin (1871–1955). Medic, om politic øi de stat român. 
Doctor în medicinæ øi licenfliat în drept øi litere la Paris. În diplomaflie 
(1898–1913). A parcurs treptele de la ataøat pânæ la consilier de legaflie. 
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A funcflionat la Constantinopol, Roma, Viena øi Paris. A demisionat øi 
a intrat în politicæ. Conservator, averescan, iorghist, naflional°liberal. Øef 
al delegafliei române la preliminariile de pace de la Buftea (5 martie 
1918). Preøedinte fondator al Partidului Agrar (1932). Ministru în mai 
multe rânduri: de Justiflie (1918); de Interne (1920–1921); de Finanfle 
(1920; 1931–1932); al Agriculturii øi Domeniilor (1927–1928); al 
Industriei øi Comerflului (1938); al Afacerilor Stræine (28 iunie–4 iulie 
1940). Prim°ministru (28 septembrie–23 noiembrie 1939). Unul dintre 
sprijinitorii regimului autoritar instaurat de Carol al II°lea. La începutul 
anului 1944 a plecat în Elveflia. Revenit în flaræ, în noiembrie 1946, a 
încercat sæ reintre în viafla politicæ, înfiinflând partidul Uniunea Naflionalæ 
Muncæ øi Refacere (s°a autodizolvat în ianuarie 1948). Arestat în mai 
1950. A murit în închisoarea de la Sighet. Adversar al lui Nicolae 
Titulescu. A dus o permanentæ acfliune denigratoare împotriva diplo
matului român, atâta timp cât acesta a fost în funcflie, cât øi dupæ 
demiterea lui.

Arghezi, Tudor (pseudonimul lui Ion N. Theodorescu) (1880–1967). Scriitor 
român. Debuteazæ în 1896 la „Liga ortodoxæ“ cu versuri simboliste øi 
instrumentaliste. Paralel, frecventeazæ cercurile socialiste bucureøtene. 
Între 1900 øi 1905 se retrage în viafla monahalæ. În 1904 editeazæ revista 
„Linia dreaptæ“. Între 1905 øi 1910 locuieøte în Elveflia, stabilindu°se la 
Universitatea catolicæ din Fribourg. Întors în flaræ (1910), se angajeazæ 
într°o intensæ activitate publicisticæ, remarcându°se prin originalitatea 
limbajului poetic øi virulenfla pamfletaræ. Editeazæ revistele „Cronica“, 
„Cugetul românesc“ øi „Bilete de papagal“. Versurile øi proza sa exprimæ 
cu ardoare øi dramatism setea de cunoaøtere, incertitudinile existenfliale, 
recupereazæ frumosul din urât, configureazæ din perspectivæ cosmicæ 
universul microscopic, miniatural, casnic øi familial. Schiflele øi portretele 
consacrate vieflii monahale, lumii politice øi gazetæreøti sau din închisoare, 
ca øi romanele poematice øi de criticæ socialæ, atestæ excepflionala vocaflie 
pamfletaræ øi spiritul sæu vizionar. Creator al tabletei. În ultimii ani ai 
vieflii a cultivat poezia de evocare istoricæ, poemul didactic, a continuat 
dialogul cu timpul, cu divinitatea, meditând asupra existenflei umane 
limitate. S°a manifestat øi ca un fecund traducætor, tælmæcind din operele 
lui Rimbaud, Villon, Verlaine, Crâlov, Dostoievski, Brecht ø.a. Între 
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1960–1967 a definitivat ediflia de autor „Scrieri“. Premiul Herder 
(1965). Membru titular al Academiei Române (2 iulie 1955).

Arion, Mihail (Micha, Miøa, Miøu) Anton (1884–?). Diplomat român. Licen
fliat al Facultæflii de Drept din Bucureøti. Grade diplomatice: ataøat de 
legaflie (1909), secretar de legaflie cls. III (1911), secretar de legaflie cls. 
II (1916), secretar de legaflie cls. I (1920), consilier de legaflie (1924), 
ministru plenipotenfliar cls. II (1927), ministru plenipotenfliar cls. I 
(1933). Øi°a desfæøurat activitatea diplomaticæ la Sofia, Berlin, Atena, 
St. Petersburg, Paris, Stockholm øi Budapesta. Director al cabinetului 
ministrului Afacerilor Stræine (1927), director al Direcfliei Afacerilor 
Politice din Ministerul Afacerilor Stræine (1928), director pentru Orient 
în Direcflia Afacerilor Politice. Secretar general al Ministerului Afacerilor 
Stræine (1933–1936). A pæræsit postul odatæ cu Nicolae Titulescu 
(1936), dar øi°a antedatat demisia. Pus în retragere la 1 mai 1941.

Athanasescu, Gheorghe. General român.

Avenol, Joseph Louis Anne (1879–1952). Expert economic, financiar øi diplo
mat francez. Între 1905 øi 1923, a ocupat înalte funcflii în cadrul 
Ministerului Afacerilor Stræine al Franflei. Sub aspect politic, a fost 
influenflat în întreaga carieræ de vederile sale de dreapta. A jucat un rol 
important în reconstrucflia financiaræ a Europei dupæ Primul Ræzboi 
Mondial. Membru al Comitetului Consultativ Economic øi Financiar al 
Societæflii Nafliunilor (1919). Expert financiar la conferinflele de la 
Londra, San Remo, Spa, Bologna, Cannes, Genova, Bruxelles ø.a. Din 
1923, secretar general adjunct al Societæflii Nafliunilor, iar din 1933 
pânæ în 1941, secretar general al Societæflii Nafliunilor. În aceastæ funcflie, 
nu s°a bucurat de aprecierea contemporanilor øi nici, mai târziu, de cea 
a istoricilor.

Averescu, Alexandru (1859–1938). Mareøal, om politic øi de stat român. 
A urmat cursurile Øcolii Divizionare de la Mænæstirea Dealu (Târgoviøte), 
pe care a absolvit°o în 1881, øi ale Øcolii Superioare de Ræzboi din 
Torino (1884–1886). A parcurs toate gradele militare, de la sublocotenent 
(1881) la general de brigadæ (1906) øi mareøal (1930). Comandant al 
Øcolii Superioare de Ræzboi (1894–1895). Ataøat militar la Berlin 
(1895–1898). Ministru de Ræzboi (13 martie 1907–27 decembrie 1908; 
27 decembrie 1908–4 martie 1909). Øef al Marelui Stat Major 
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(1911–1913). A elaborat planul de luptæ al armatei române pentru cel 
de°al Doilea Ræzboi Balcanic. Excepflional comandant de oøti, erou al 
Primului Ræzboi Mondial. A obflinut ræsunætoarele victorii de la Mæræøti 
øi Oituz (1917). În timpul Primului Ræzboi Mondial a comandat 
armatele 2 øi 3 române. A dovedit calitæfli deosebite de teoretician øi 
gânditor militar. Dupæ ræzboi a intrat în politicæ. A înfiinflat Liga 
Poporului (1918). Din 1920 øi°a schimbat denumirea în Partidul 
Poporului. Prim°ministru (29 ianuarie–27 februarie 1918, 13 martie 
1920–13 decembrie 1921, 30 martie 1926–4 iunie 1927). Ministru de 
Interne (1–13 decembrie 1919, 13 martie–13 iunie 1920). Ministru 
secretar de stat øi consilier regal (1938). A militat pentru consolidarea 
statului naflional unitar român, împotriva curentelor extremiste øi pentru 
un regim parlamentar–consti tuflional. Membru de onoare al Academiei 
Române (7 iunie 1923).

Azcarate y Florez, Pablo de (1890–1971). Diplomat spaniol. Membru al 
Secretariatului Societæflii Nafliunilor (1922–1936). Director al Secfliunii 
Minoritæfli (1930–1933). Secretar general adjunct al Societæflii Nafliunilor 
(1933–1936). Ambasador la Londra (1936).

Aznavorian, Hurmuz P. (1888–1961). Jurist, om politic øi publicist român. 
Licenfliat al Facultæflii de Drept din Bucureøti øi doctor în drept de la 
Paris. A participat la Ræzboiul Balcanic. Secretar al delegafliei române la 
Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Deputat liberal (1934). Odatæ cu 
instalarea dictaturii regale, se retrage din viafla politicæ. În 1947, este epurat 
din Barou. Închis øi trimis la muncæ forflatæ la Canal (1950–1953). În 
1958 este judecat din nou, alæturi de alfli fruntaøi liberali, acuzat de 
complot împotriva intereselor statului øi condamnat la 25 ani de muncæ 
silnicæ. S°a stins din viaflæ în închisoarea de la Botoøani, dar locul unde 
a fost îngropat a ræmas necunoscut. Amator øi prestigios colecflionar de 
artæ. Din pæcate, colecflia s°a risipit în anii în care a fost supus persecu
fliilor politice.

Bacalbaøa, Constantin C. (1856–1935). Ziarist român, fondator al mai multor 
publicaflii periodice. A colaborat vreme îndelungatæ la ziarele „Adeværul“, 
„Dimineafla“ øi „Universul“. Evocæri pitoreøti (Bucureøtii de altædatæ). 
Deputat. Preøedinte de vârstæ al unora dintre øedinflele Camerei 
Deputaflilor în februarie 1934.
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Bacaloglu, Elena (1878?–1947). Prozatoare øi publicistæ românæ. Colaboratoare, 
la început, la „Cele Trei Criøuri“, ulterior la alte publicaflii româneøti øi 
stræine. Adeptæ a ideilor fascismului italian. Inifliatoare a Miøcærii Na
flionale Culturale øi Economice Italo°Române (1921), structuræ mimeticæ 
cu fascismul italian. Cæsætoritæ succesiv cu Radu D. Rosetti øi Ovid 
Densuøianu. Se va pronunfla, din ce în ce mai categoric, împotriva lui 
Nicolae Titulescu, mai ales în anii 1933–1936, când omul politic øi 
diplomatul român ia atitudine împotriva tendinflelor revizioniste øi a 
actelor agresive ale regimului fascist italian.

Bainville, Jacques (1879–1936). Istoric øi publicist francez. Discipol al lui 
Maurice Barrès øi ulterior al lui Charles Maurras, cu care colaboreazæ la 
publicaflia „L’Action française“. Conservator øi naflionalist. Exaltæ poli
tica monarhicæ, dovedindu°se preocupat de viitorul Franflei, a cærei 
politicæ democraticæ i se pare ineficientæ în fafla pangermanismului în 
renaøtere. Membru al Academiei Franceze (1935).

Baldwin, Lucy, contesæ de Bewdley (næscutæ Ridsdale) (1869–1945). Soflia lui 
Stanley Baldwin, om politic øi de stat britanic, prim°ministru al Marii 
Britanii. 

Barbul, Gheorghe (1915–post 2000). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în 
drept al Universitæflii Regele Ferdinand I de la Cluj. Ataøat de legaflie 
(1941); secretar de legaflie cls. III (1943), cls. II (1944). Secretar al 
delegafliei române la tratativele româno°maghiare de la Turnu Severin 
(1940) øi la Arbitrajul de la Viena (1940). Øef de cabinet al preøedintelui 
Consiliului de Miniøtri øi al ministrului Afacerilor Stræine (1941–1944). 
Dupæ 23 august 1944, lucreazæ la Direcflia Cabinetului, Serviciul 
Cifrului øi la Direcflia Politicæ din Ministerul Afacerilor Stræine; la 
Comisia pentru studiul materialului øi pregætirea documentelor în 
vederea Conferinflei de Pace (1945–1947). Comprimat (1 septembrie 
1947). Autor al lucrærii Al treilea om al Axei: Mareøalul Antonescu 
(Paris, 1950).

Barthou, Jean°Louis (1862–1934). Diplomat, om politic øi de stat francez. 
Deputat (1889–1922). Senator (1922–1934). În mai multe rânduri 
ministru (Lucræri Publice; Interne; Justiflie). Prim°ministru (22 martie–
2 decembrie 1913). A participat la Conferinfla de Pace de la Paris 
(1919–1920). A condus delegaflia francezæ la Conferinfla de la Genova 
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(1922). Ca ministru de Externe (februarie–octombrie 1934) a urmærit 
menflinerea statu°quo°ului postbelic øi asigurarea securitæflii colective în 
Europa. Preøedinte al Comisiei interaliate privind reparafliile (1922–
1926). Delegat la Conferinfla de Dezarmare de la Geneva (1932–1933). 
Cetæflean de onoare al României (1934). Membru de onoare al Acade
miei Române (22 iunie 1934). Asasinat, odatæ cu Regele Alexandru I al 
Iugoslaviei, la Marsilia, la 9 octombrie 1934, de cætre ustaøii croafli. 
Autor al mai multor lucræri de istorie. Membru al Academiei Fran
ceze (1918).

Bartlett, Charles Vernon Oldfield (1894–1983). Ziarist, diplomat øi om 
politic britanic. Øi°a început cariera jurnalisticæ la „Daily Chronicle“ øi 
„Picture Post“. S°a împotrivit politicii de compromisuri cu Germania 
nazistæ susflinutæ de Neville Chamberlain. Membru al Parlamentului 
(1938–1950). În timpul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial a fost 
director adjunct al Propagandei øi director al Serviciilor de Presæ Brita
nice. Unul dintre fondatorii Partidului Common Wealth, de orientare 
socialistæ. Funcflionar în Secflia Informaflii a Secretariatului Societæflii 
Nafliunilor. Dupæ ræzboi s°a înscris în Partidul Laburist. Reporter, 
corespondent stræin, comentator politic: „Daily Mail“; „Reuters“; „News 
Chronicle“; „Postscript“; „Manchester Guardian“. Director al Biroului 
Londra al Societæflii Nafliunilor (1922–1932).

Basilescu (Bazilescu), Nicolae I. (1860–1938). Jurist român. Licenfliat al 
Facultæflii de Drept din Bucureøti; doctor în drept de la Paris; laureat al 
Øcolii Libere de Øtiinfle Politice de la Paris. A urmat cursurile Universitæflii 
din Berlin. Profesor universitar (Iaøi, Bucureøti). Decan al Facultæflii de 
Drept din Bucureøti. Între anii 1934–1936, cu fonduri colectate din 
inifliativa decanului Nicolae Basilescu øi cu subvenflii din partea Regelui 
Carol al II°lea, s°a construit, dupæ proiectele arh. Petre Antonescu, 
Palatul Facultæflii de Drept. La sfârøitul secolului al XIX°lea, moøia lui 
Nicolae Basilescu a fost parcelatæ øi transformatæ în zona rezidenflialæ 
Bucureøtii Noi.

Bastid, Paul (1892–1974). Jurist, ziarist, om politic øi de stat francez. Ministru 
al Comerflului (4 iunie 1936–22 iunie 1937). Membru al Consiliului 
Naflional al Rezistenflei în timpul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial. 
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În 1944, împreunæ cu Robert Lazurick øi Jean Piot, fondeazæ ziarul 
„L’Aurore“.

Bædulescu, Victor (1892–1953). Jurist, economist, finanflist, om politic øi de 
stat român. Studii universitare la Paris. Licenfliat în economie (1914). 
Licenfliat în drept (1916). Doctorat în øtiinfle economice øi financiare la 
Paris (1923). Profesor la Facultatea de Drept din Bucureøti (din 1928, 
titular al cursului de finanfle øi economie politicæ øi ulterior al unor 
cursuri de legislaflie agraræ øi industrialæ øi de economie politicæ). 
Membru al Partidului Naflional Liberal. Membru al Comisiei de 
legislaflie fiscalæ (1922–1925). A funcflionat în calitate de expert financiar 
al delegafliei române la Societatea Nafliunilor (1925), membru al dele
gafliei române la negocierile de la Londra pentru reglementarea 
despægubirilor de ræzboi (1926). Secretar general al Ministerului de 
Finanfle (iunie 1927–noiembrie 1928), membru permanent în Consiliul 
economic al Micii Înflelegeri øi, ulterior, øi în Consiliul economic al 
Înflelegerii Balcanice. Subsecretar de stat la Ministerul de Finanfle 
(7 februarie 1935–29 august 1936) øi la Ministerul Afacerilor Stræine 
(29 august 1936–28 decembrie 1937). Director al Bæncii de Credit. 
Administrator la Banca Naflionalæ a României. Membru în Consiliul 
Superior Bancar. A fost cooptat membru în delegaflia românæ la 
Conferinfla de Pace de la Paris (1946), în calitate de expert tehnic. În 
1950, a fost arestat øi întemniflat la Sighet, unde a øi murit. Membru 
corespondent al Academiei Române (24 mai 1945). Repus în drepturi 
ca membru corespondent al Academiei Române la 3 iulie 1990.

Bænescu, Nicolae (1878–1971). Istoric, scriitor, om politic român. Studii 
liceale øi universitare (Facultatea de litere øi filosofie) la Bucureøti. 
Doctor în litere øi filosofie al Universitæflii din München. Profesor de 
bizantinologie la Universitatea din Cluj (1919–1937) øi la Universitatea 
din Bucureøti (1938–1947). Director al Institutului de Studii Bizantine 
øi al Institutului de Studii Sud°Est Europene de la Bucureøti. În 1940 
a preluat conducerea „Revistei Istorice“. Autor a numeroase studii øi 
lucræri privind istoria Dobrogei bizantine øi a organizærii teritoriilor 
balcanice readuse sub controlul Constantinopolului; originea øi carac
terul celui de°al doilea flarat bulgar øi relafliile cu fiærile Române. Membru 
al Comitetului de conducere al revistei „Byzantion“. Vicepreøedinte al 
Asociafliei Internaflionale de Studii Bizantine. Membru corespondent 
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(10 iunie 1920) øi membru titular (23 mai 1936) al Academiei Române. 
Vicepreøedinte al Academiei Române (8 iunie 1936–12 august 1938). 
Repus în drepturi (3 iulie 1990) ca membru titular al Academiei 
Române.

Beck, Józef (1894–1944). Militar, om politic øi de stat polonez. Secretar 
particular al mareøalului Józef Piłsudski. Ministru de Externe (2 noiem
brie 1932–17 mai 1939). Delegat la sesiunile ordinare øi extraordinare 
ale Adunærii Societæflii Nafliunilor (1933–1937). Iniflial partizan al unor 
alianfle cu Franfla øi România, a promovat ulterior o politicæ de apropiere 
faflæ de Germania hitleristæ. Adversar al lui Nicolae Titulescu. A inifliat 
øi coordonat o acfliune externæ de sabotare øi contracarare a politicii 
externe a României, promovatæ de Nicolae Titulescu pe plan regional øi 
continental. Dupæ invadarea Poloniei de cætre trupele germane, s°a 
refugiat în România, unde a øi murit. În 1991, osemintele sale au fost 
reînhumate în Polonia.

Beneš, Bohuslav. Ziarist cehoslovac. Nepot al lui Edvard Beneš. Dupæ ocuparea 
Cehoslovaciei a ales calea exilului, desfæøurând activitate publicisticæ la 
Londra, în cadrul publicafliilor destinate cercurilor politice britanice, 
dar øi emigranflilor din propria flaræ. la Londra, între 21 iulie 1940 øi 
4 aprilie 1945, apoi în anii 1945–1948).

Beneš, Edvard (1884–1948). Diplomat, om politic øi de stat cehoslovac. 
Adept al liniei politice øi sociale a lui Tomáš Garrigue Masaryk. În anii 
1915–1919, a desfæøurat o intensæ activitate la Paris pentru cauza in
dependenflei Cehoslovaciei. Ministru de Externe (1918–1935). Prim°mi
nistru (26 septembrie 1921–7 octombrie 1922). Membru al Consiliului 
Societæflii Nafliunilor (1923–1927). Preøedinte al celei de a XVI°a sesiuni 
a Adunærii Societæflii Nafliunilor. A participat la numeroase conferinfle øi 
reuniuni internaflionale: Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920); 
Locarno (1925); Haga (1930); Paris (1930); Lausanne (1932). A semnat 
tratatul de alianflæ cu Franfla (1924); tratatul de arbitraj cu Polonia 
(1925); tratatul de arbitraj cu Austria (1926); pactul de neagresiune cu 
URSS (1933); tratatul de asistenflæ mutualæ cu URSS (1935). Cofondator 
al Micii Înflelegeri. Preøedinte al Cehoslovaciei (1935–1938; în exil, la 
Londra, 21 iulie 1940–4 aprilie 1945, apoi în flaræ, 4 aprilie 1945–
7 iunie 1948). Membru de onoare al Academiei Române (30 mai 1934).
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Bianu, Ioan (Ion) (1856–1935). Scriitor, filolog, profesor universitar øi om 
politic român. Studii universitare la Bucureøti øi de Filologie Romanicæ 
la Milano øi Paris (1881–1883). Profesor de Istoria Literaturii Române 
la Facultatea de Litere din Bucureøti. Director al Bibliotecii Acade miei 
Române. Membru corespondent (1887) øi membru titular (1902), preøe
dinte (1 iunie 1929–30 mai 1932) øi vicepreøedinte (30 mai 1932–
13 februarie 1935) al Academiei Române. Deputat de mai multe ori 
(1895–1908).

Bibescu, Martha (1886–1973). Scriitoare francezæ de origine românæ. Perso
nalitate marcantæ a literelor øi diplomafliei româneøti. Fiica Smarandei 
Mavrocordat øi a lui Ion Lahovary. Cæsætoritæ cu prinflul George Valentin 
Bibescu (1905). Membræ a Academiei Regale de Limbæ øi Literaturæ 
Francezæ din Belgia (1955). În 1966, a fost distinsæ cu un premiu al 
Academiei Franceze pentru întreaga activitate. În perioada interbelicæ, a 
organizat celebre saloane literare la care au participat figuri proeminente, 
precum Marcel Proust, Paul Claudel, Georges Clemenceau, Gérard de 
Nerval, Louis Gillet, Robert conte de Montesquieu, Bernard Grasset, 
Anatole France, George al V°lea, Ramsay MacDonald, Robert Brisson, 
Henri de Jouvenel, Hervé Mille, prinflul Charles Murat, Philippe Barrès, 
Jean Mouton, Michel Robida, abatele Francis Mugnier øi Paul Valéry. 
Academia Francezæ i°a decernat, în 1908, un premiu literar pentru Huit 
Paradis. Generalul Charles de Gaulle vedea în prinflesa Bibescu „o euro
peanæ, care øtia sæ îmbine perfect vechiul cu noul“. Ca ambasador 
itinerant oficios al României, a susflinut øi apærat interesele României în 
timpul Primului Ræzboi Mondial øi în perioada interbelicæ.

Bielski, B. Director al Societæflii „Les Amis de la France dans le Monde“ din 
Paris.

Blaga, Lucian (1895–1961). Poet, dramaturg, filosof øi diplomat român. Studii 
universitare la Sibiu øi Viena. A participat la Marea Adunare Naflionalæ 
de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Profesor universitar. A onorat 
mai multe posturi diplomatice la Varøovia, Belgrad, Praga, Berna, Viena. 
Subsecretar de stat la Externe (28 decembrie 1937–1 aprilie 1938). 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Lisabona (1 aprilie 
1938–1 aprilie 1939). Este autorul unui sistem filosofic original, orga
nizat trilogial, care cuprinde cele cinci orientæri ale filosofiei în tradiflia 
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kantianæ: cunoaøtere, culturæ, valori, cosmologie øi antropologie, având 
în centru ideea de mister. Membru al Academiei Române (28 mai 
1936). Repus în drepturi (3 iulie 1990) ca membru al Academiei 
Române.

Blum, Léon (1872–1950). Scriitor, om politic øi de stat francez. Deputat. Lider 
al Partidului Socialist Francez. Prim°ministru în guvernele Frontului 
Popular (4 iunie 1936–21 iunie 1937; 13 martie–8 aprilie 1938; 16 de
cembrie 1946–16 ianuarie 1947). Pe plan extern, a promovat o politicæ 
de neintervenflie în Ræzboiul Civil din Spania. Deportat la Buchenwald 
(1943–1945).

Bocu, Sever (1874–1951). Economist, ziarist, om politic øi de stat român. 
Membru al Partidului Naflional Român. Prim°redactor al ziarului „Tri
buna“ din Arad. Dupæ 1914, ia parte la miøcarea ce viza intrarea 
României în ræzboi de partea Antantei. În timpul Primului Ræzboi 
Mondial, acflioneazæ pentru organizarea corpului voluntarilor români 
din Rusia. Membru al Comitetului naflional al românilor emigrafli din 
Austro°Ungaria (constituit la Odessa în ianuarie 1918), dupæ care, la 
Paris, a fæcut parte din Consiliul Naflional pentru Unitatea Românilor 
(1918). Ia parte la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). Dupæ 
fuziunea din 1926, se numæræ printre fruntaøii Partidului Naflional 
fiærænesc. Deputat (din 1919). A fondat ziarul „Vestul“ (1929). Ministru 
de stat (10 noiembrie 1928–7 iunie 1930). Dupæ cel de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, în alegerile parlamentare din noiembrie 1946, a fost ales 
deputat din partea PNfi. În 1950, este arestat øi întemniflat la Sighet, 
unde moare în 1951.

Bogdan, Elena. Publicist român.

Boilæ, Zaharia (Sachi) (a mai semnat sub pseudonimul George Ohæbeanu) 
(1892–1976). Jurist, ziarist øi om politic român. Director al ziarelor 
clujene „Patria“ øi „România Nouæ“. Deputat. Membru marcant al 
Partidului Naflional fiærænesc, nepot al lui Iuliu Maniu. Arestat în trei 
rânduri: 1947–1948; 1950–1956; 1961–1963.

Bonnet, Henri (1888–1978). Om politic øi diplomat francez. Funcflionar la 
Biroul asistentului secretarului general al Societæflii Nafliunilor pentru 
supervizarea organizafliilor tehnice. Øef de cabinet al secretarului general 
al Societæflii Nafliunilor (1921–1930). Director al Institutului Inter
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naflional de Cooperare Culturalæ (1931–1940). În 1940, dupæ înfrân
gerea Franflei, se refugiazæ în Statele Unite ale Americii øi aderæ la 
miøcarea Franfla liberæ, condusæ de generalul Charles de Gaulle. Comisar 
pentru Informaflii în Comitetul de Eliberare de la Alger (1942). Amba
sador al guvernului provizoriu în Statele Unite ale Americii (1944). La 
1 ianuarie 1945, semneazæ la Washington, în numele guvernului pro
vizoriu, adeziunea Franflei la Declaraflia Nafliunilor Unite privind Carta 
Atlanticului.

Bossy, Raoul V. (1894–1975). Diplomat român. Øef de cabinet al miniøtrilor 
de Externe Duiliu Zamfirescu øi Take Ionescu; director de cabinet al lui 
Dimitrie Ghica, ministru de Externe. Director politic la Preøedinflia 
Consiliului de Miniøtri. Secretar general al Regenflei Române. A urcat 
rapid în cariera diplomaticæ: ataøat de legaflie (1918); secretar de legaflie 
cls. III (1920); cls. II (1921); cls. I (1925); consilier de legaflie (1930); 
ministru plenipotenfliar cls. II (1933); cls. I (1939). A îndeplinit mai 
multe posturi øi misiuni diplomatice: secretar de legaflie la Roma 
(1921–1923; 1926–1927); consilier de legaflie la Viena (1931–1934); 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Helsinki (1934–1936); 
Budapesta (1936–1939); Roma (1939–1940); Berna (1940–1941); 
Berlin (1941–1943). Delegat al Crucii Roøii Române la Comitetul 
Internaflional de Cruce Roøie de la Geneva (1944–1947). A activat în 
Consiliul Mondial al Bisericilor de la Geneva (1950–1951). Membru al 
Adunærii Nafliunilor Captive Europene (ACEN) (1957–1965) la New 
York. Membru al „Caraman“ – societate internaflionalæ de caritate 
pentru ajutorarea refugiaflilor români în Paris øi New York.

Bræniøteanu, Benno (1874–1947). Ziarist român. A mai semnat: B.R.; B.Br.; 
B. Braniøte°Berlin; B. Bræniøteanu°Roman; Gal. A avut colaboræri la 
„Adeværul“; „Adeværul Literar øi Artistic“; „Contemporanul“; „Cronica“; 
„Dimineafla“; „Jurnalul de Dimineaflæ“; „Lumea Nouæ“; „Lupta“; „Viafla 
româneascæ“. A fost unul dintre ziariøtii apropiafli lui Nicolae Titulescu. 
Autor al lucrærii N. Titulescu (Amintiri, note, reflexii) (1945).

Brætianu, Constantin (Dinu) I.C. (1866–1950). Inginer, om politic øi de stat 
român. Absolvent al Øcolii Naflionale de Mine din Franfla. Deputat (din 
1895). Senator. În timpul Ræzboiului de Întregire, este numit membru 
al Comisiei centrale interaliate. Vicepreøedinte (1930–1933) øi preøedinte 
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(1934–1947) al Partidului Naflional Liberal. De mai multe ori ministru. 
Ministru de Finanfle (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934). A militat 
pentru aplicarea regimului democratic întemeiat de Constituflia din 
1923. S°a opus regimului de autoritate monarhicæ (1938–1940) øi a 
protestat împotriva amputærilor teritoriale din vara anului 1940. Øi°a 
dat asentimentul la instaurarea regimului lui Ion Antonescu (septembrie 
1940), dar nu l°a susflinut. În activitatea politicæ, alæturi de Iuliu Maniu, 
s°a opus aderærii României la Pactul Tripartit. Unul dintre fondatorii 
Blocului Naflional Democratic (iunie 1944). Fervent susflinætor al 
libertæflilor øi valorilor democratice, a luat atitudine împotriva regimurilor 
dictatoriale øi totalitare. A participat la pregætirea øi desfæøurarea loviturii 
de stat din 23 august 1944, iar apoi s°a împotrivit comunizærii øi sovie
tizærii României. Face parte din primul guvern Constantin Sænætescu ca 
ministru secretar de stat (23 august–4 noiembrie 1944), dar a refuzat sæ 
facæ parte din guvernul dr. Petru Groza. Arestat în 1950, întemniflat la 
Sighet, moare în închisoare.

Brætianu, Elisa (1870–1957). Næscutæ principesæ Øtirbey. Soflia lui Alexandru 
Marghiloman (1890) øi apoi a lui Ion I.C. Brætianu.

Brætianu, Gheorghe (George) I. (1898–1953). Istoric øi om politic român. 
Studii universitare la Iaøi øi Paris. Doctor în filosofie al Universitæflii din 
Iaøi. Doctor în literaturæ al Universitæflii din Paris. Profesor la Uni
versitatea din Iaøi øi ulterior la Universitatea din Bucureøti. Director al 
Institutului de Istorie Universalæ din Iaøi (1935–1940) øi al Institutului 
de Istorie Universalæ din Bucureøti (1941–1947). În 1930 a înfiinflat o 
dizidenflæ a Partidului Naflional Liberal. Creator de øcoalæ în istoriografia 
româneascæ. Cercetæri asupra unor probleme majore ale istoriei româneøti 
øi universale. S°a bucurat de o unanimæ apreciere în flaræ øi în stræinætate. 
Adversar al lui Nicolae Titulescu, prin intervenflii la tribuna parlamentaræ 
øi articole personale sau sugerate, în cotidianul „Miøcarea“ al dizidenflei 
liberale, condusæ de Gheorghe I. Brætianu. Arestat în 1948. Moare în 
închisoare. Membru al mai multor organisme øtiinflifice internaflionale: 
Comitetul naflional al istoricilor români; Institutul „Kondakov“ din 
Praga; Societa Ligura di Storia Patria din Genova; Societatea regalæ de 
øtiinfle øi litere din Boemia; Comitetul internaflional al studiilor istorice. 
Membru corespondent (2 iunie 1928) øi membru titular (28 mai 1942) 
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al Academiei Române. Repus în drepturi ca membru titular (3 iulie 
1990) al Academiei Române.

Brætianu, Ion (Ionel) I.C. (1864–1927). Inginer, om politic øi de stat român. 
Începând din 1883, a studiat la Paris: un an øtiinflele matematice, apoi 
Øcoala Superioaræ Politehnicæ øi Øcoala de Poduri øi Øosele. A revenit în 
flaræ øi a lucrat ca inginer la CFR, în serviciul condus de Anghel Saligny 
(1889–1895). Dupæ 1895, s°a dedicat activitæflii politice. Membru al 
Partidului Naflional Liberal. Preøedinte al Partidului Naflional Liberal 
(1909–1927). De mai multe ori ministru: al Lucrærilor Publice 
(1897–1899; 1901–1902); al Afacerilor Stræine (1902–1904; 1916–1918; 
1918–1919); de Interne (1907–1908; 1908–1909; 1909–1910; 1923–
1926); de Ræzboi (1914–1916; 1922). Prim°ministru (27 decembrie 
1908–4 martie 1909; 4 martie 1909–28 decembrie 1910; 4 ianuarie 
1914–11 decembrie 1916; 11 decembrie 1916–26 ianuarie 1918; 
29 noiembrie 1918–27 septembrie 1919; 19 ianuarie 1922–27 martie 
1926; 21 iunie–24 noiembrie 1927). Øeful delegafliei române la Con
ferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). A avut un rol hotærâtor în 
structurarea øi definitivarea institufliilor României Mari. Membru de 
onoare al Academiei Române (7 iunie 1923).

Brætianu, Vintilæ I.C. (1867–1930). Inginer, om politic øi de stat român. 
Licenfliat al Øcolii Centrale de Arte øi Manufacturi din Paris. Preøedinte 
al Partidului Naflional Liberal (1927–1930). Director al Regiei Mono
polurilor Statului (1897). Secretar general al Ministerului Finanflelor 
(1900–1902). Deputat (1903). Primar al Bucureøtilor (1907–1910). 
Principalul promotor al concepfliei dezvoltærii economice „prin noi 
înøine“. Ministru în mai multe rânduri: de Ræzboi (11 decembrie 1916–
10 iulie 1917; 10–20 iulie 1917); al Materialelor de Ræzboi (10 iulie 
1917–26 ianuarie 1918); de Finanfle (19 ianuarie 1922–27 martie 1926; 
21 ianuarie 1927–3 noiembrie 1928), al Afacerilor Stræine ad°interim 
(4 august–15 septembrie 1928). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri 
(24 noiembrie 1927–3 noiembrie 1928). Membru de onoare al Acade
miei Române (28 mai 1929). A colaborat îndeaproape cu Nicolae Titulescu 
în susflinerea pozifliilor României la marile conferinfle economico°finan
ciare de dupæ Primul Ræzboi Mondial, la reglementarea intereselor 
româneøti în problemele despægubirilor øi datoriilor de ræzboi.
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Briand, Aristide (1862–1932). Jurist, ziarist, diplomat, om politic øi de stat, 
strælucit orator francez. Deputat (1902–1919). A avut una dintre cele 
mai lungi cariere ministeriale din timpul celei de a treia Republici (de 
11 ori prim°ministru øi de 26 de ori ministru). Prim°ministru (24 iulie 
1909–2 martie 1911; ianuarie–martie 1913; 29 octombrie 1915–
20 martie 1917; 16 ianuarie 1921–15 ianuarie 1922; 28 noiembrie 
1925–19 iulie 1926; 29 iulie–3 noiembrie 1929). Ministru de Externe 
în repetate rânduri (1925–1932). Delegat al Franflei la Societatea Na
fliunilor. Unul dintre inifliatorii Conferinflei de la Locarno (1925), 
al Pactului Kellogg°Briand (1928) øi al proiectului creærii blocului 
„Pan°Europa“, sub hegemonia Franflei. De numele sæu se leagæ un 
Memorandum pentru crearea Statelor Unite ale Europei (1930). În 
1926 a împærflit cu Gustav Stresemann Premiul Nobel pentru Pace.

Brisson, Madeleine. Scriitoare francezæ. Directoarea revistei „Analele politice 
øi literare“ din Paris (1925–1934). Nicolae Titulescu a cultivat relaflii de 
prietenie cu personalitæflile care au gravitat în jurul „Analelor“.

Brittain, Henry (Harry) Ernest, Sir (1973–1974). Jurist, ziarist øi om politic 
britanic. Preøedinte al Asociafliei Britanice Internaflionale a Ziariøtilor 
(1920–1922). Inifliatorul øi organizatorul Conferinflei Presei Impe
riale (1932). Preøedinte al Clubului Ofiflerilor Americani din Londra 
(1917–1919). Dupæ ræzboi a fost fondatorul øi membru de onoare pe 
viaflæ al Asociafliei Corespondenflilor Americani din Londra (1919). 
Membru al Parlamentului (1918–1929). Membru al conducerii Aso
ciafliei Imperiale Parlamentare.

Budiøteanu, George N. Om politic român. Magistrat øi avocat. Preøedinte al 
organizafliei Partidului Conservator din judeflul Ilfov øi membru în 
Comitetul Executiv al Partidului Conservator.

Burilleanu, Petriøor. Avocat român din Turnu Severin, funcflionar la Oficiul 
Naflional al Cooperafliei Române.

Buta, Nicolae. Ziarist român. Redactor la „Patria“, cotidian, organ politic al 
Partidului Naflional, întemeiat în 1919 la Sibiu øi transferat la Cluj, 
primii directori fiind Ion Agârbiceanu (1919–1927) øi Ion Clopoflel 
(din 1927); a colaborat de asemenea la bilunarul „Societatea de mâine“ 
øi la alte reviste; ulterior colaboreazæ la presa cotidianæ, printre care 
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„România Nouæ“, care rezistæ în perioada celui de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, în ciuda faptului cæ încalcæ consemnele guvernamentale.

Buzdugan, Gheorghe (1867–1929). Jurist, om politic øi de stat român. 
Licenfliat al Facultæflii de Drept din Bucureøti. Judecætor la Tribunalul 
Covurlui (1895). Preøedinte al Tribunalului Dorohoi (1900). Preøedinte 
al Secfliei a III°a a Tribunalului Ilfov. Consilier la Curtea de Apel din 
Bucureøti (1905) øi preøedinte al Secfliei a IV°a a aceleiaøi Curfli (1910). 
Consilier la Curtea de Casaflie (1910). Preøedinte al Secfliei I al Înaltei 
Curfli de Casaflie (1919). Prim°preøedinte al Înaltei Curfli de Casaflie 
(1924–1927). Membru al Regenflei (1927–1930) în timpul primei dom
nii a lui Mihai I. Membru de onoare al Academiei Române (28 mai 
1929).

Cantacuzino (Cantacuzène), Alexandrina (Alexandra, Didina) Gr. (1876–
1944). Militantæ românæ pentru drepturile civile øi politice ale femeilor. 
Activistæ pe tærâm social, organizatoare de opere de caritate. Preøedinte 
al Societæflii Ortodoxe a Femeilor Române. Preøedinte al Uniunii 
Intelectuale Române. Preøedinte al Micii Înflelegeri Feminine (a cærei 
primæ conferinflæ a avut loc la Bucureøti în noiembrie 1923).

Cantacuzino, Alexandru (Alecu), principe (1901–1939). Jurist, diplomat øi 
om politic român. Licenfliat în drept (Bucureøti). Studii la Paris øi la 
Haga (Academia de Drept Internaflional). Øef de cabinet în Ministerul 
Afacerilor Stræine (1926–1927). Secretar de legaflie øi însærcinat cu 
afaceri al României la Haga øi Varøovia. Consilier al lui Corneliu Zelea 
Codreanu. În anii 1935–1936 a avut un rol deosebit în pregætirea øi 
desfæøurarea congreselor generale studenfleøti de la Craiova øi Tg. Mureø. 
Întemniflat la Fælticeni, Jilava, Tg. Mureø øi Braøov (1933–1935). 
Voluntar în Ræzboiul Civil din Spania. Comandant al Corpului legionar 
„Mofla°Marin“, înfiinflat la 13 ianuarie 1938. Arestat øi închis. Autor al 
manifestului legionar din 13 octombrie 1938, prin care solicita revizuirea 
procesului lui Corneliu Zelea Codreanu øi stævilirea acfliunilor antilegio
nare ale lui Carol al II°lea–Armand Cælinescu. În noaptea de 21/22 
septembrie 1939 a fost asasinat la Râmnicu Særat.

Cantacuzino, Ion (Ioan, Jean) (1863–1934). Medic, bacteriolog, om politic øi 
de stat român. Descendent al unei vechi familii boiereøti cu origine 
domneascæ bizantinæ. Studii universitare în filosofie (1885), øtiinflele 
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naturii (1891) øi medicinæ la Paris. Doctorat în medicinæ (1894), la 
Paris. Profesor de morfologie animalæ la Facultatea de Øtiinfle din Iaøi 
(din 1894). Între 1895 øi 1901, a activat în Franfla pe tærâmul cercetærii 
øtiinflifice, la Institutul Pasteur. Dupæ 1901, revenit în flaræ, a funcflionat 
ca profesor la Catedra de medicinæ experimentalæ (atunci nou înfiinflatæ) 
a Facultæflii de Medicinæ din Bucureøti (1901–1934). Director general 
al Serviciului Sanitar (1907–1910). În timpul celui de°al Doilea Ræzboi 
Balcanic (1913), a condus acfliunea de combatere a epidemiei de holeræ. 
Director general al Sænætæflii Publice Civile øi Militare (1917–1918). 
Director general al Institutului de seruri øi vaccinuri, înfiinflat din ini
fliativa sa în 1921. Fondator al øcolii române de microbiologie øi medicinæ 
experimentalæ. Reprezentant al României în Comitetul de Igienæ al 
Societæflii Nafliunilor. Sub aspect politic, a fost membru al Partidului 
Naflional Liberal (din 1907). A militat pentru intrarea României în 
Primul Ræzboi Mondial alæturi de Tripla Înflelegere. Din 1918, a activat 
la Paris în sprijinul unitæflii naflional°statale româneøti. Membru marcant 
în Consiliul Naflional pentru Unitatea Românilor, constituit la Paris în 
toamna anului 1918. Membru al delegafliei României la Conferinfla de 
Pace de la Paris (1919–1920). La 4 iunie 1920, semneazæ împreunæ cu 
Nicolae Titulescu Tratatul de Pace de la Trianon între Puterile Aliate øi 
Asociate, pe de o parte, øi Ungaria, pe de altæ parte, prin care se recunoaøte 
pe plan internaflional unirea Transilvaniei, Banatului, Criøanei øi Mara
mureøului cu România. Ministru de stat (1 decembrie 1919–13 martie 
1920). Ministru al Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirilor Sociale (18 aprilie 
1931–31 mai 1932). Senator (1931). A fondat publicafliile „Revista 
øtiin flelor medicale“ (1905); „Annales de biologie“ (1911); „Archives 
roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie“ (1928). 
Membru a numeroase organisme øtiinflifice din flaræ øi de peste hotare: 
Academia de Medicinæ din Paris, Academia de Medicinæ din Bruxelles, 
Academia Francezæ de Øtiinfle, Societatea de patologie exoticæ din Paris, 
Comitetul de igienæ al Societæflii Nafliunilor ø.a. Doctor honoris causa 
al universitæflilor din Atena, Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Montpellier. 
Membru corespondent (24 mai 1911) øi membru titular (30 mai 1925) 
al Academiei Române.

Cantilli, P.E. Publicist român.
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Caragiale, Mateiu I.C. (1885–1936). Scriitor român. Fiul mai mare al lui 
Ion Luca Caragiale. Øef de cabinet al ministrului Lucrærilor Publice 
(1912–1914) øi øef al Biroului Presei din Ministerul de Interne 
(1919–1921).

Carandino, Nicolae (1905–1996). Ziarist, cronicar plastic øi dramatic, tradu
cætor, memorialist, scriitor român. Nume la naøtere Nicolae Haralambie 
Carandino. A mai semnat cu pseudonimele: Ajax (la „Cuvântul“ øi la 
„Facla“ un timp cu Ion Vinea); Ali°Baba; Antipater; Argoman (la 
„Sæptæmâna culturalæ“); Aster; Asterix; N. Car; Cara°Onid; N. Grecu; 
Kalvincar cu Ion Vinea, la „Facla“); trei cu Oscar Lemnaru, Badea 
Marinescu øi C. Panaitescu la „Facla“. A colaborat la numeroase ziare øi 
reviste: „Azi“; „Ardealul“; „Bis“; „Credinfla“; „Cronica“; „Curentul“; 
„Curentul familiei“; „Curierul“; „Cuvântul“; „Dimineafla“; „Dreptatea“; 
„Facla“; „Libertatea“; „Lumea româneascæ“; „Rampa“; „Revista românæ“ 
(1941–1942); „România“; „România literaræ“. Internat în Lagærul de la 
Târgu Jiu (1942). Arestat în 1947, anchetat, judecat în cadrul procesu
lui fruntaøilor Partidului Naflional fiærænesc. Condamnat în acelaøi an 
la 6 ani temniflæ grea. A fost deflinut în realitate 9 ani în închisorile din 
Galafli, Sighet øi Bucureøti. Domiciliu forflat, pânæ în 1962, în Bærægan, 
la Bumbæcari øi Rubla. Dupæ o tæcere de aproape 19 ani, revine în presæ 
cu numeroase cronici teatrale, plastice øi traduceri. Memoriile sale de 
dupæ 1944 au circulat ca samizdat în mediile literare din flaræ, fiind 
publicate pentru prima datæ în volum la Editura Dreptatea din New 
York, sub titlul Zile de istorie (1986).

Carol II (1893–1953). Rege al României (1930–1940). Fiul Regelui Ferdinand I 
øi al Reginei Maria. Membru de onoare al Academiei Române (17 martie 
1921), preøedinte de onoare al Academiei Române (8 iunie 1930–
5 septembrie 1940). În perioada 1918–1927 a renunflat de mai multe 
ori la calitatea de moøtenitor al tronului, pæræsind flara. Sosit incognito 
în flaræ (6 iunie 1930), a fost proclamat rege de cætre Parlament. A mani
festat o preocupare specialæ pentru dezvoltarea economicæ a României øi 
pentru viafla culturalæ. Pe plan extern, a menflinut alianfla cu puterile 
occidentale democratice. Pe plan intern, a acflionat pentru dezbinarea øi 
discreditarea partidelor politice. Din rafliuni interne øi externe, a procedat 
la înlæturarea lui Nicolae Titulescu de la conducerea diplomafliei 
româneøti, la 29 august 1936, prin manevra politicæ a primului°ministru 
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de la acea datæ, Gheorghe Tætærescu. La 10 februarie 1938, a instaurat 
un regim monarhic autoritar. Mæsurile adoptate (o nouæ constituflie, 
dizolvarea partidelor politice, înfiinflarea Frontului Renaøterii Naflionale, 
reforma administrativæ, a vieflii parlamentare etc.) nu au putut asigura 
stabilitatea noului regim. Dupæ declanøarea celui de°al Doilea Ræzboi 
Mondial, a cedat presiunilor Germaniei, URSS, Italiei, Ungariei øi 
Bulgariei, care i°au impus importante cesiuni teritoriale din trupul flærii 
în vara anului 1940, prin ocuparea Basarabiei øi a nordului Bucovinei de 
cætre Armata Roøie, pierderea pærflii de nord°vest a Transilvaniei anexatæ 
Ungariei øi a Cadrilaterului în favoarea Bulgariei. La 6 septembrie 1940, 
a fost nevoit sæ abdice în favoarea fiului sæu, Mihai, øi sæ pæræseascæ flara. 
Cæsætorit cu: Ioana (Zizi) Lambrino (1918); principesa Elena (1921), 
fiica Regelui Greciei, mama Regelui Mihai I; Elena Lupescu (1947). 
A murit la Estoril (Portugalia) øi a fost înmormântat în cimitirul regal al 
mænæstirii São Vicente (Lisabona). În anul 2003, ræmæøiflele pæmânteøti 
ale lui Carol II øi ale Elenei Lupescu au fost aduse în flaræ øi reînhumate, 
separat, la Curtea de Argeø.

Cartier, Raymond (1904–1975). Jurnalist francez. Redactor øef al publicafliilor 
„L’Echo de Paris“, „L’Époque“. Preocupæri de geopoliticæ. Profunde 
con vingeri antimüncheneze øi anticolonialiste. A susflinut construcflia 
europeanæ. Dupæ al Doilea Ræzboi Mondial, a fost corespondent la New 
York al publicafliei „Samedi Soir“. Director al revistei „Paris Match“. 
Cronicar de mare autoritate al actualitæflii internaflionale. Unii l°au 
considerat vocea oficioasæ a Franflei. În 1966 a publicat monumentala 
Histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Casimir, Al.V. Publicist român.

Cassin, René (1887–1976). Jurist, om politic øi diplomat francez. Fidel al 
generalului Charles de Gaulle. Membru al Adunærii Consultative de la 
Alger (1944). Principalul autor al Declarafliei Universale a Drepturilor 
Omului, adoptatæ de ONU în 1948. Premiul Nobel pentru Pace 
(1968).

Catargi, Eugen (1888–1982). Publicist român. Director general al Agenfliei 
de presæ AGER (1934). A colaborat, în timpul exilului, la „Vocea 
Libertæflii“.
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Catargi, Micaela (1888–1976). Ziaristæ, scriitoare românæ. În timpul Primului 
Ræzboi Mondial a activat în cadrul Crucii Roøii Internaflionale; a fost 
distinsæ de statul francez cu Legiunea de Onoare. A fost o prezenflæ activæ 
în presa din România øi Franfla. Colaboratoare a ziarelor „Ultima Oræ“, 
„Adeværul“; corespondentæ a ziarului „Adeværul“ la Paris. A fost numitæ 
ataøat de presæ al Ministerului român al Afacerilor Stræine pe lângæ Liga 
Nafliunilor. Evenimentele politice din toamna anului 1940 o determinæ 
sæ se retragæ temporar din activitate. Dupæ 23 august 1944 reintræ 
în publicisticæ. În 1946 ministrul de Externe Gheorghe Tætærescu a 
acreditat°o în calitate de ziarist la lucrærile Conferinflei de Pace de la 
Paris. Arestatæ (1953), trimisæ în închisoare, la Dumbræveni, færæ a fi 
fost judecatæ; domiciliu forflat în Bærægan (1953–1956).

Cælinescu, Armand (1893–1939). Om politic øi de stat român. Unul dintre 
liderii Partidului Naflional fiærænesc. Ministru în mai multe rânduri. 
Prim°ministru (7 martie–21 septembrie 1939). Promotor al politicii 
externe tradiflionale de menflinere øi dezvoltare a legæturilor cu Marea 
Britanie øi Franfla, inclusiv cu statele din Mica Antantæ øi Înflelegerea 
Balcanicæ. Colaborator apropiat al Regelui Carol al II°lea. Apærætor 
consecvent al independenflei øi integritæflii teritoriale a României. Adver
sar al Germaniei hitleriste øi al Gærzii de Fier, împotriva cæreia a adoptat 
mæsuri represive. S°a opus øi a acflionat împotriva revenirii lui Nicolae 
Titulescu pe scena politicæ internaflionalæ. Asasinat de legionari (sep
tembrie 1939).

Cecil of Chelwood, lord Edgar Algernon Robert (1864–1958). Diplomat, 
om politic øi de stat britanic. Subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor 
Stræine øi ministru al Blocadei (10 decembrie 1916–19 august 1918), în 
cabinetul David Lloyd George. Membru în Parlament (1906–1910; 
1923). A participat la elaborarea Pactului Societæflii Nafliunilor. Fondator 
al Asociafliei britanice pentru Societatea Nafliunilor (1920), pe care a 
prezidat°o mai mulfli ani. Delegat la mai multe sesiuni ale Consiliului øi 
Adunærii Societæflii Nafliunilor. Delegat în Comisia pentru Dezarmare 
(1926–1927). Între 20 octombrie 1927 øi 4 iunie 1929, membru al 
cabinetului condus de Stanley Baldwin. Laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace (1937).
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Cernæianu, Constantin. Jurist øi publicist român. Licenfliat în drept øi teologie 
la Bucureøti. În publicisticæ din 1908; a colaborat la „Biserica Românæ“; 
„Vestitorul“; „România Creøtinæ“; „Crucea“ etc. Cæsætorit cu o veriøoaræ 
a Elenei Lupescu. A fost, alæturi de Ion Pitulescu, membru al unei 
structuri informative care a supravegheat activitatea politico°diploma
ticæ a lui Nicolae Titulescu, punând la dispoziflia Elenei Lupescu 
analize øi rapoarte privind câmpul tuturor adversarilor politici ai Cama
rilei regale.

Cesianu, Constantin (Dinu) (1887–m.?). Jurist, ziarist øi diplomat român. 
A urmat dreptul øi øtiinflele politice la Paris. A colaborat în România la 
o gazetæ sportivæ. Deputat. Coleg de øcoalæ al Regelui Carol al II°lea, 
prieten al acestuia. A fost numit trimis extraordinar øi ministru pleni
potenfliar la Paris (1 iulie 1930–7 decembrie 1938). A avut o atitudine 
ostilæ faflæ de Nicolae Titulescu øi a practicat o acfliune subversivæ 
împotriva acestuia la Legaflia României de la Paris. În ciuda ecourilor øi 
reacfliilor negative, înregistrate în cercurile politice øi de presæ din 
România, a demersurilor pentru schimbarea sa din postul pe care°l 
ocupa, a ræmas la Paris pânæ la înlocuirea sa de cætre Gheorghe Tætærescu, 
fost prim°ministru al României, ca prim ambasador extraordinar øi 
plenipotenfliar la Paris (1938–1939).

Chamberlain, Joseph Austen, Sir (1863–1937). Om politic øi de stat britanic. 
Lord al Amiralitæflii (1895–1900); ministru de Finanfle (1903–1906; 
1919–1921); secretar de stat pentru India (1915–1917); ministru færæ 
portofoliu (1918–1919). Lider al fracfliunii conservatoare din Camera 
Comunelor øi lord al Sigiliului Privat (1921–1923). Ministru al Afa
cerilor Stræine (1924–1929). A avut un rol important în negocierea 
Pactului de la Locarno (1925). A participat la sesiunile Consiliului øi 
Adunærii Societæflii Nafliunilor. A facilitat intrarea Germaniei în Socie
tatea Nafliunilor. A sprijinit încheierea Pactului Briand°Kellogg. S°a 
împotrivit Pactului celor Patru Puteri øi a acflionat împotriva revizuirii 
Tratatului de la Versailles. A împærflit, împreunæ cu Charles G. Dawes, 
Premiul Nobel pentru Pace (1925).

Chastenet de Castaing, Jacques (1893–1978). Istoric, diplomat, ziarist francez. 
Licenfliat în istorie, doctor în drept (1918) øi diplomat al Øcolii Libere 
de Øtiinfle Politice (1913). Intræ în Ministerul Afacerilor Externe, mai 
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întâi ca ataøat, apoi secretar de ambasadæ. Este numit secretar general al 
Înaltei Comisii Interaliate a Teritoriilor Renane (1920), apoi secretar 
general al Conferinflei Ambasadorilor (1921). Dupæ lungi sejururi în 
stræinætate (Marea Britanie øi Statele Unite ale Americii), se consacræ în 
perioada interbelicæ jurnalismului. Redactor diplomatic la publicafliile 
„L’Opinion“ (1924–1930) øi „Revue Politique et Parlementaire“ (1930–
1932) înainte de a prelua direcflia ziarului „Le Temps“ (1932–1942). 
Autor a numeroase lucræri; de referinflæ ræmâne Histoire de la III°e 
République (1952–1963); eseuri privind Marea Britanie øi Statele Unite 
ale Americii. Vicepreøedinte al Sindicatului Presei pariziene (1934–1940). 
Dupæ cel de°al Doilea Ræzboi Mondial revine în diplomaflie, având 
diverse misiuni: membru al Misiunii militare franceze în Egipt, membru 
al Consiliului Francez al Miøcærii Europene øi consilier al Uniunii 
Franceze (1952–1958). Membru al Academiei de Øtiinfle Morale 
(1947). Mare Ofifler al Legiunii de Onoare. Membru al Academiei 
franceze (1956).

Christu (Cristu), Ion (Ioan, Ionel) Øerban (1895–1953). Jurist, economist, 
diplomat, om politic øi de stat român. Nepot øi colaborator apropiat al 
lui Nicolae Titulescu. Doctor în drept de la Paris. Membru al Diviziei 
economice din Ministerul Afacerilor Stræine (1928); director al Diviziei 
economice din Ministerul Afacerilor Stræine (1933). Delegat la mai 
multe conferinfle pe probleme economice øi financiare (reparaflii). 
Delegat al României la Conferinfla Economicæ Mondialæ de la Londra 
(1933). Ministru plenipotenfliar cls. II (20 martie 1934), la Preøedinflia 
Consiliului de Miniøtri. Ministru secretar de stat (9 februarie 1940). 
Ministru al Comerflului Exterior (16 februarie–11 mai 1940; 18 mai–
28 iunie 1940). Ministru plenipotenfliar cls. I (1 aprilie 1940). Revenit 
în Administraflia Centralæ øi numit director al Direcfliei economice din 
Ministerul Afacerilor Stræine (1940–1943). Trimis extraordinar øi mi
nistru plenipotenfliar al României la Sofia (1 aprilie 1943–1 august 
1944). Membru al delegafliei române care a semnat la Moscova Convenflia 
de armistifliu (12 septembrie 1944). Preøedinte al Comisiei Române 
pentru Aplicarea Convenfliei de Armistifliu (octombrie–noiembrie 
1944). Mort în închisoare la Sighet.

Churchill, Sir Winston Leonard Spencer (1874–1965). Om politic øi de stat 
britanic. Dupæ terminarea studiilor universitare la Harrow øi Sandhurst 
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øi o scurtæ carieræ militaræ, intræ în viafla politicæ, în anul 1900: iniflial 
conservator (1900–1904), apoi liberal (1904–1924) øi din nou conser
vator øi lider al Partidului Conservator (1940–1955). Membru al Par
lamentului din partea Partidului Conservator. A deflinut numeroase 
funcflii de ræspundere în guvernele liberale øi conservatoare în primele 
trei decenii ale secolului XX: ministru al Comerflului (1908–1910); de 
Interne (1910–1911); prim lord al Amiralitæflii (1911–1915); ministru 
al Munifliilor (1917–1918). Secretar de stat pentru Ræzboi øi Forflele 
Aeriene (1919–1921); pentru Colonii (1921–1922); de Finanfle (1924–
1929). Exclus din structurile guvernamentale (1929–1939), mai ales 
din cauza încercærilor sale de a alerta cercurile conducætoare în privinfla 
pericolelor nazismului. La 10 mai 1940 devine prim°ministru øi ministru 
al Apærærii, funcflii pe care le defline pânæ la 26 iulie 1945. Inifliator al 
politicii sferelor de influenflæ în Europa Centralæ øi de Est („acordul de 
procentaj“ convenit cu Stalin, la Conferinfla din 9–17 octombrie 1944). 
În martie 1946, rosteøte la Fulton (Missouri) discursul privind „cortina 
de fier“, apreciat de unii politologi drept începutul ræzboiului rece. 
Din nou prim°ministru (26 octombrie 1951–5 aprilie 1955). Premiul 
Nobel pentru Literaturæ (1953).

Cicio°Pop (Pop°Cicio), Øtefan (1865–1934). Jurist, om politic øi de stat 
român. Studii universitare la Budapesta øi Viena. Doctorat în drept la 
Universitatea din Budapesta (1891). Membru al Partidului Naflional 
Român din Transilvania øi fervent susflinætor al unirii Transilvaniei cu 
România. A fost apærætorul fruntaøilor români implicafli în Procesul 
Memo randumului (1894). Deputat în Parlamentul de la Budapesta 
(1905). Membru al Comitetului Executiv al Partidului Naflional Român 
din Transilvania. Preøedinte al Consiliului Naflional Român Central 
(1918). Preøedinte al lucrærilor Adunærii Naflionale de la Alba Iulia. 
Vicepreøedinte al Consiliului Dirigent. Ministru de stat pentru Tran
silvania în guvernele României (17 decembrie 1918–12 septembrie 
1919; 27 septembrie–28 noiembrie 1919; 1 decembrie 1919–13 martie 
1920). Deputat øi senator în mai multe rânduri. Vicepreøedinte al 
Partidului Naflional fiærænesc din 1926. Preøedintele Adunærii Depu
taflilor (23 decembrie 1928–30 aprilie 1931; 10 august 1932–18 no
iembrie 1933).
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Ciolan, Petrache. Consul general al României la Paris (1937). Din ordin sau 
din proprie inifliativæ, a urmærit activitatea lui Nicolae Titulescu în 
Franfla, informând în consecinflæ pe Carol al II°lea øi pe prim°ministrul 
Gheorghe Tætærescu asupra contactelor øi pozifliilor fostului ministru de 
Externe român.

Ciotori, Dimitrie N. (1885–1965). Literat, traducætor, publicist øi diplomat 
român. Studii juridice la facultæflile din Stockholm øi Upsala. Studii de 
literaturæ comparatæ la Londra. A îndeplinit diferite funcflii pe lângæ mai 
multe oficii diplomatice, instituflii øi la diferite conferinfle: interpret 
(Stockholm, 1916); viceconsul (Londra, 1920); consultærile româno°so
vie tice (Varøovia, 1921); secretar în Secretariatul Societæflii Nafliunilor 
(Geneva, 1921); ataøat de presæ (1921), consilier tehnic (1927) øi con
silier special (1928) pe lângæ Legaflia României la Londra; secretar de 
presæ cls. I la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri (1930); consul general 
onorific, secretar de presæ cls. I la Londra (1931); consilier de presæ la 
Legaflia României la Londra; consilier de presæ – cu însærcinæri spe
ciale – pe lângæ Legaflia României la Washington (1937); Consulatul 
României la Montreal (1937); consilier de presæ (Paris, 1937). Pus în 
disponibilitate în 1938. Rechemat în activitate în 1944. Din 1945, în 
retragere, pentru limitæ de vârstæ. Numeroase traduceri din øi în limba 
englezæ. Colaborator la revistele: „Flacæra“; „Luceafærul“; „Ramuri“; 
„Sæmænætorul“. A avut o contribuflie decisivæ la îmbogæflirea Bibliotecii 
Academiei Române cu stampe, cærfli rare, hærfli, manuscrise, pe care le°a 
achiziflionat sau a purtat negocieri de°a lungul anilor, în vederea achi
ziflionærii lor, mai cu seamæ a manuscriselor lui Moses Gaster (cumpærate 
de Nicolae Titulescu pentru Academia Românæ). Membru de onoare al 
Academiei Române (26 mai 1936). Repus în drepturi ca membru de 
onoare al Academiei Române (3 iulie 1990).

Ciuntu, Edmond (1894–1988). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în drept 
magna cum laudae al Facultæflii de Drept din Bucureøti. Participant la 
Primul Ræzboi Mondial. A intrat în Ministerul Afacerilor Stræine în 
1920. Secretar de legaflie cls. a III°a la Legaflia României de la Varøovia 
(1921). Delegat permanent la Societatea Nafliunilor (1923). Director al 
secretariatului Biroului român de pe lângæ Societatea Nafliunilor (1925). 
Secretar de legaflie cls. I (1928). Consilier (1933). Ministru plenipotenfliar 
cls. a II°a (1933). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al 
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României la Ankara (1934); la Moscova (1934–1938). Pus în disponi
bilitate la 15 februarie 1938. Membru al Comisiei pentru studiul 
materialului øi pregætirea documentelor pentru Conferinfla de Pace de la 
Paris (1945). Consilier politic în sânul Comisiei române pentru aplicarea 
Armistifliului (1945). Pus în disponibilitate la 31 august 1947. Fidel lui 
Nicolae Titulescu. I°a apærat memoria luând atitudine categoricæ îm
potriva acfliunii denigratoare desfæøuratæ de Mihail Sturdza, lider 
regional, fost ministru de Externe al României, împotriva lui Nicolae 
Titulescu, în lucrarea România øi sfârøitul Europei. Amintiri din flara 
pierdutæ (1966).

Clérambault, Charles (1885–m.?). Pictor francez.

Codreanu (Zelinski), Corneliu Zelea (1899–1938). Om politic român. Øeful 
organizafliei legionare Garda de Fier. A promovat o politicæ de apropiere 
øi alianflæ cu statele totalitare, Italia mussolinianæ øi Germania hitleristæ. 
Duøman ireductibil al lui Nicolae Titulescu. Garda de Fier a pronunflat 
în mai multe rânduri, în cadrul unor întâlniri publice, condamnarea la 
moarte a diplomatului român. Liderul legionar a fost arestat øi condamnat 
la închisoare în mai 1938. Împuøcat în noiembrie 1938 din ordinul 
Regelui Carol al II°lea.

Colan, Nicolae (1893–1967). Teolog român. Studii universitare la Bucureøti, 
Sibiu øi Berlin. Profesor la Academia Teologicæ „Andreianæ“ din Sibiu 
(1922–1936), pe care a condus°o în calitate de rector (1928–1936). 
Episcop al Vadului, Feleacului øi Clujului (1936); arhiepiscop al Sibiului 
øi mitropolit al Ardealului (1957). Ministru al Cultelor øi Artelor (30 
martie 1938–1 februarie 1939); ministru ad°interim la Educaflie Naflio
nalæ (30 martie–20 iunie 1938). Bogatæ activitate publicisticæ; cola
borator la mai multe periodice ale vremii. A pus bazele a douæ colecflii 
de lucræri teologice. Tipærirea Noului Testament (dupæ Biblia lui Andrei 
Øaguna), în douæ ediflii (1942, 1945). Membru de onoare (31 mai 1938) 
øi membru titular (26 mai 1942) al Academiei Române. Repus în drep
turi ca membru titular al Academiei Române (3 iulie 1990). Discursul 
de recepflie: Biserica neamului øi unitatea limbii româneøti (28 mai 1945).

Comert, Pierre (1880–1964). Diplomat øi jurnalist francez. Corespondent al 
ziarului „Le Temp“ în Germania (1911–1914). Director al Secfliei 
Informaflii din Secretariatul Societæflii Nafliunilor (1920–1938). Øeful 
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Secfliei Informaflii øi Presæ din Ministerul Afacerilor Stræine (1938–
1939). Subdirector pentru spafliul America (1939–1940). În timpul 
celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, s°a refugiat la Londra, dupæ care a 
revenit la Paris, ocupându°se de jurnalism.

Constant, Ovidiu. Publicist român, colaborator la ziarul „Miøcarea“ al lui 
Gheorghe I. Brætianu.

Constantinescu, Constantin (Atta) Al. (1896–m.?). Jurist, diplomat øi om 
politic. Doctor în drept. Ataøat de legaflie (1919); secretar de legaflie 
(1921). Øef de cabinet al lui I.G. Duca. Demisionat din diplomaflie în 
1926. Øeful organizafliei Bacæu a Partidului Naflional Liberal°georgist. 
Deputat de Bacæu în mai multe rânduri. Ministru al Lucrærilor Publice 
øi Comunicafliilor (6 octombrie 1943–23 august 1944). Dupæ 23 august 
1944 închis la Væcæreøti pentru crime de ræzboi (ca ministru în guvernul 
Antonescu). Deflinut la Jilava, Cernavodæ. Supus „reeducærii“ la Gherla. 
A decedat în închisoare.

Constantinescu, Grigore Gr. (1895–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept 
al Universitæflii din Bucureøti. Grade diplomatice: ataøat de legaflie 
(1920); secretar de legaflie cls. III (1921); secretar de legaflie cls. II 
(1925); secretar de legaflie cls. I (1928); consilier de legaflie (1933); mi
nistru plenipotenfliar cls. II (1935); ministru plenipotenfliar cls. I (1946). 
Øi°a desfæøurat activitatea la Roma, Londra, Paris, Teheran. Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Teheran (1 octombrie 1935–
1 iulie 1937). La 15 februarie 1938, a fost trecut în disponibilitate, 
datoritæ relafliilor de amiciflie cu Nicolae Titulescu. Rechemat în acti
vitate la 1 octombrie 1944. Director al direcfliilor Personal (1944) øi 
Afaceri Politice (1946) din Ministerul Afacerilor Stræine.

Constantinescu, Mitiflæ (Dumitru) (1890–1946). Jurist, om politic øi de stat 
român. Dupæ studii de Drept la Universitatea din Bucureøti (licenfla în 
1912), obfline doctoratul în Drept øi Øtiinflele economice la Paris. În 
timpul Ræzboiului de Întregire, cade prizonier øi este internat în lagærul 
de la Spandau (Germania). Se înscrie în Partidul Naflional Liberal. Øef 
de cabinet al lui Alexandru Constantinescu la Ministerul Industriei øi 
Comerflului (1919); secretar general la Ministerul Agriculturii (Comitetul 
Agrar) (1922–1926). Deputat (din 1926). Subsecretar de stat la Mi
nisterul Finanflelor (5 ianuarie–1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934–
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23 septembrie 1935). Guvernator al Bæncii Naflionale (23 septembrie 
1935–17 septembrie 1940). În timpul regimului de autoritate monarhicæ, 
este numit ministru al Industriei øi Comerflului (din 7 aprilie 1938); 
ministru al Economiei Naflionale (30 martie 1938–1 februarie 1939); 
ministru al Finanflelor (1 februarie–28 septembrie 1939; 28 septembrie–
23 noiembrie 1939; 24 noiembrie 1939–11 mai 1940; 11 mai 1940–
4 iulie 1940); membru al Directoratului Frontului Renaøterii Naflionale 
(20 ianuarie 1939). Dupæ ræzboi, se angajeazæ în rândurile Uniunii 
Patrioflilor, care se transformæ în Partidul Naflional Popular (ianuarie 
1946), devenind preøedintele acestuia. Face parte din delegaflia românæ 
la Conferinfla de Pace de la Paris (1946). Preøedinte al Consiliului de 
administraflie al Editurii „Cartea Rusæ“.

Constantinescu°Iaøi, Petre (1892–1977). Istoric, om politic øi de stat român. 
Studii universitare la Iaøi. Doctor în litere øi filosofie (1924). Profesor la 
Universitæflile din Iaøi (1926–1936) øi Bucureøti (1944–1952). Militant 
al miøcærii socialiste øi comuniste. De mai multe ori arestat, judecat øi 
întemniflat (Doftana, Miercurea Ciuc, Târgu Jiu). Membru al Comite
tului Internaflional  Antifascist (comunist) øi vicepreøedinte al aceluiaøi 
comitet din România. Dupæ ræzboi, ministru al Propagandei (1945–
1946); director al Institutului „N. Iorga“ din Bucureøti (1948–1953); 
ministru al Cultelor (1953–1957); director al Institutului de Studii 
Româno°Sovietice (1962–1964). Numeroase studii øi lucræri în dome
niul artei øi bizantinologiei, legæturile istorice øi culturale dintre români 
øi popoarele vecine ø.a. Membru titular activ al Academiei Române 
(12 august 1948). În 1961, împreunæ cu Ion M. Oprea, a semnat primul 
studiu promovat de autoritæflile comuniste de la Bucureøti dupæ ræzboi 
în legæturæ cu personalitatea øi opera lui Nicolae Titulescu, într°un 
proces care va înregistra o mai largæ deschidere dupæ 1966, când s°au 
marcat oficial 25 de ani de la trecerea în eternitate a lui Nicolae 
Titulescu. 

Coposu, Corneliu (1916–1995). Om politic român. Membru marcant al 
Partidului Naflional fiærænesc. Secretar politic (1937–1947) al lui Iuliu 
Maniu. Arestat øi condamnat la muncæ silnicæ pentru convingerile sale 
politice (1947–1964). Dupæ amnistie, a fost permanent supus perse
cufliilor din partea autoritæflilor comuniste. Preøedinte al Partidului 
Naflional fiærænesc creøtin°democrat (1989–1995). A pledat statornic, 
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timp de decenii, pentru executarea prevederii testamentare a lui Nicolae 
Titulescu referitoare la înhumarea sa în flaræ (aducerea osemintelor în 
România). Membru fondator al Fundafliei Europene Titulescu (1991). 
Membru al Comitetului român pentru repatrierea ræmæøiflelor pæmânteøti 
ale lui Nicolae Titulescu (1992).

Cosma, Aurel (1901–m.?). Jurist, publicist øi om politic român. Absolvent al 
Academiei teologice (Arad). Licenfliat în drept (Bucureøti). Doctor în 
drept (Paris). A participat la toate conferinflele interparlamentare. Direc
tor al revistei literare „Luceafærul“ (Timiøoara). Membru al Partidului 
Naflional Liberal. Deputat de Timiøoara (1927, 1933). Secretar al 
Camerei Deputaflilor. A întreflinut relaflii cu Nicolae Titulescu øi în 
ultimii ani de viaflæ ai diplomatului român. A adus în România rapoarte 
øi memorii redactate de Nicolae Titulescu pentru a fi folosite de România 
la Conferinfla de Pace de dupæ al Doilea Ræzboi Mondial.

Cosma, G. Medic (?) român.

Cottaky Nicolau, Atena. Publicist român.

Coulondre, Robert (1885–1959). Diplomat francez. Delegat la Conferinfla 
franco°sovieticæ (1926). Consul general (1927). Ministru plenipotenfliar 
(1928). Delegat la: Conferinfla Internaflionalæ de la Haga (1929); 
Conferinfla celor Øapte Puteri de la Londra (1931); Conferinfla Inter
naflionalæ de la Lausanne (1932); Conferinfla de la Stresa (1933). 
Ambasador la: Moscova (1935); Berlin (1938–1939); Berna (1940).

Cousteau, Pierre°Antoine (1906–1958). Jurnalist francez. A colaborat la ziarul 
„Je Suis Partout“ împreunæ cu Lucien Rebatet øi Robert Brasillach, 
cæruia i°a succedat la conducerea ziarului. Iniflial om de extrema stângæ, 
va evolua încet°încet cætre fascism, mai ales dupæ întâlnirea sa cu mai 
mulfli jurnaliøti de dreapta, în special cu Pierre Gaxotte, mentorul sæu. 
Antisemit în scrieri øi colaboraflionist, a fost condamnat la moarte în 
1946 pentru „crime împotriva nafliunii“, dar i s°a comutat pedeapsa în 
detenflie pe viaflæ. Eliberat în 1951, colaboreazæ la sæptæmânalul „Rivarol“ 
øi la revista „Lectures Françaises“.

Crainic, Nichifor (pseudonimul lui Ion Dobre) (1889–1972). Scriitor, ziarist 
øi om politic român. A urmat studii teologice la Bucureøti øi Viena. 
Profesor universitar la Chiøinæu øi Bucureøti. Director al revistei 
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„Gândirea“ (1922–1944) øi al sæptæmânalului „Sfarmæ°Piatræ“. Liricæ 
de facturæ tradiflionalistæ, evoluând spre ortodoxism. Principalul ani
mator al curentului gândirist. Opera sa se bazeazæ pe o viziune teologicæ 
asupra istoriei øi artei. Împotriva imitærii Occidentului a lansat ideea 
etnocrafliei. Militant al Ligii Apærærii Naflional°Creøtine. Arestat, con
damnat øi întemniflat la Aiud. Membru titular al Academiei Române 
(21 mai 1940); exclus din Academia Românæ (2 iunie 1946); repus în 
drepturi (22 noiembrie 1995).

Cristescu, Eugen (1895–1950). Jurist øi om de stat român. Studii teologice 
(Seminarul teologic „Veniamin“ din Iaøi) øi juridice (Facultatea de Drept 
de la Iaøi). Doctorat în drept. În 1934, înfiinfleazæ Societatea Generalæ a 
Funcflionarilor Polifliøti. Analist. Este autorul primei lucræri de sintezæ 
consacratæ istoriei comunismului în România: „Miøcarea revoluflionaræ 
comunistæ din România în cursul anilor 1918–1926 øi legæturile ei cu 
Internaflionala a III°a“. Director general al Serviciului Special de Infor
maflii (SSI) (12 noiembrie 1940–1 septembrie 1944). Adversar recu
noscut al Gærzii de Fier øi al lui Horia Sima, a refuzat sæ°i angajeze pe 
oamenii acestuia în structurile SSI. A contribuit substanflial øi la 
neutralizarea Miøcærii Legionare, apelând la un organ special de luptæ 
(„Brigada specialæ“). La 1 septembrie 1944 demisioneazæ din funcflia de 
director general al SSI. Arestat la 24 septembrie 1944. La 12 noiembrie 
1944 este dus pentru interogatorii la Moscova; revine în România în 
aprilie 1946. Inculpat în „Procesul marii trædæri naflionale“ din 6–17 
mai 1946, este condamnat la moarte pentru „crimæ de ræzboi øi dezastrul 
flærii“, pedeapsa fiindu°i comutatæ în detenflie pe viaflæ. A fost închis în 
penitenciarele de la Dumbræveni (Sibiu), Aiud øi Væcæreøti, unde a murit 
la 12 iunie 1950.

Cuza, Alexandru C. (1857–1947). Profesor, publicist, om politic øi de stat 
român. Studii universitare juridice, politice øi economice la Paris, Berlin, 
Bruxelles. Doctor în øtiinfle politice øi economice (1882). Doctor în 
drept (1886). A fost succesiv în mai multe formafliuni (partide) politice: 
junimist; conservator; naflional°democrat ø.a. Deputat. Senator. Profesor 
universitar. Amplæ activitate publicisticæ („Contemporanul“; „Convorbiri 
Literare“; „Biblioteca Ligii contra alcoolismului“; „Apærarea Naflionalæ““). 
În 1923, a pus bazele Ligii Apærærii Naflional°Creøtine, contopitæ, în 
1935, cu Partidul Naflional°Agrar al lui Octavian Goga, formând în 
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consecinflæ Partidul Naflional°Creøtin. Critic sever al „politicii gene
veze“ a lui Nicolae Titulescu. Ministru secretar de stat (28 decembrie 
1937–10 februarie 1938). Membru al Consiliului Superior al Frontului 
Renaøterii Naflionale. Consilier regal. Membru corespondent (1 aprilie 
1903) øi membru titular (25 mai 1936) al Academiei Române.

Danielopol, Alexandru (1916–post 2008). Jurist øi diplomat român. Absolvent 
al Facultæflii de Drept din Bucureøti. A luptat în al Doilea Ræzboi 
Mondial pe frontul de Est. A lucrat în Comisia românæ pentru aplicarea 
Armistifliului (1944). A acflionat cu dæruire øi inteligenflæ pentru salvarea 
de la deportare a basarabenilor øi bucovinenilor refugiafli în România, 
cerufli imperios de Stalin. O atitudine similaræ a adoptat în privinfla 
evreilor provenifli din Basarabia øi Bucovina, aflafli dupæ încheierea 
ræzboiului pe teritoriul de la acea datæ al României. Knesetul i°a acordat 
cea mai înaltæ distincflie atribuitæ stræinilor: „Drept între Popoare“. 
Epurat din Ministerul de Externe de cætre Ana Pauker. În 1974 pæræseøte 
România, se stabileøte la Paris, unde va milita pentru afirmarea drep
turilor pionierilor români ai aviafliei mondiale, Traian Vuia øi Henri 
Coandæ. Amintirile sale, aøa cum decurg din Liviu Vælenaø, În culisele 
negocierilor cu Uniunea Sovieticæ, 1934–1947. Convorbire cu Alexandru 
Danielopol (2001), nu constituie, cel puflin pentru perioada 1934–1944, 
o sursæ autorizatæ. Înclinaflia spre senzaflional, evaluarea exageratæ a 
propriilor prezenfle în câmpul diplomatic, erorile privind evenimente øi 
personalitæfli, aprecierile prea adesea subiective reclamæ o lecturæ pru
dentæ øi verificarea cu alte surse.

Davila, Carol (Citta) A. (1886–1963). Om politic, publicist øi diplomat ro
mân. Licenfliat în drept. Ministru plenipotenfliar cls. II (1927); ministru 
plenipotenfliar cls. I (1936). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
la Varøovia (1 iulie 1927–15 iulie 1929) øi la Washington (15 iulie 
1929–31 ianuarie 1938). Apropiat de Nicolae Titulescu øi dupæ demi
terea acestuia, la 29 august 1936. În 1938, øi°a prezentat demisia din 
diplomaflie. La începutul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial a devenit 
purtætorul de cuvânt al lui Iuliu Maniu în SUA, ceea ce i°a atras ridicarea 
cetæfleniei române de cætre regimul antonescian. Øef al Secfliei române de 
cercetæri øi presæ øi director al revistei „Cronica Româneascæ“ (1950–
1954) în cadrul Comitetului Naflional Român. În 1954, a demisionat 
øi, împreunæ cu Nicolae Rædescu, Grigore Gafencu øi alte personalitæfli 
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române din emigraflie, a participat la înfiinflarea Ligii Românilor Liberi 
øi a Asociafliei Românilor din Statele Unite øi Canada. Dupæ 1954, 
membru în delegaflia românæ a Organizafliei Nafliunilor Captive. 
Membru în comitetul de direcflie al Ligii Internaflionale pentru Drepturile 
Omului. Colaborator al postului de radio „Vocea Americii“.

Dehn°Schmidt, Georg von (1876–m.?).Diplomat german. Trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al Germaniei în Irlanda (1930) øi România 
(1934). La 13 iulie 1934, Friedrich Werner von der Schulenburg trans
mitea cererea pentru acordarea agrementului. La 17 iulie 1934, Casa 
Regalæ comunica acordarea agrementului. La 7 noiembrie 1934, Georg 
von Dehn°Schmidt sosea la Bucureøti. Îøi încheie misiunea în România 
la 21 februarie 1935. N.P. Comnen, trimisul extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al României la Berlin informa – la 12 februarie 1935 – 
asupra posibilei cauze a retragerii intempestive a diplomatului german: 
„Cauza pare a fi de ordin politic intern german, anterioaræ chiar numirii 
sale la Bucureøti“.

Deleanu, Nicolae (1902–m.?). Ziarist român. Militant în miøcarea munci
toreascæ. Debuteazæ în gazetærie, în 1925, în „Lumea nouæ“. Redactor la 
„Adeværul“ øi „Dimineafla“. A mai colaborat la: „Miøcarea socialæ“; 
„Øantier“; „Omul liber“; „Cugetul liber“; „Cuvântul liber“. În 1945 era 
directorul ziarului „Ultima Oræ“. A inifliat, imediat dupæ ræzboi, un 
demers publicistic de readucere în actualitate a personalitæflii øi operei 
lui Nicolae Titulescu, susflinut de semnæturi prestigioase din societatea 
româneascæ.

Demetrescu, Camil (1913–1992). Jurist øi diplomat român. A lucrat în mai 
multe direcflii din Centrala Ministerului Afacerilor Stræine (inclusiv la 
Direcflia Cabinetului Ministrului øi Cifrului), ca øi la reprezentanfle 
diplomatice ale României de la Lisabona, Madrid øi Stockholm. A par
ticipat activ (în cadrul Ministerului de Externe) la pregætirea loviturii de 
stat de la 23 august 1944. Arestat øi condamnat pentru convingerile sale 
politice (1947–1964).

Diamandi (Diamandy), Constantin I. (1860–1931). Diplomat român. A în
deplinit diferite misiuni diplomatice la Belgrad, Atena, Sofia, Roma, 
Petrograd, Budapesta, Paris. Secretar general al Ministerului Afacerilor 
Stræine (1910). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Sofia 
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(18 iunie 1909–1 noiembrie 1911), Roma (1 noiembrie 1911–1 octom
brie 1913), Petrograd (1 octombrie 1913–13 ianuarie 1918). Colaborator 
apropiat al lui Ion I.C. Brætianu. A semnat, în 1914, Convenflia secretæ 
ruso°românæ (Acordul Sazonov°Diamandy). Arestat de autoritæflile 
boløevice (decembrie 1917–ianuarie 1918) drept represalii împotriva 
guvernului român. Delegat la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–
1920). Membru al Comisiei de redactare a Pactului Societæflii Nafliunilor. 
Înalt°comisar la Budapesta (1919). Delegat la conferinflele de la Genova 
(1922), Haga (1922) øi Lausanne (1922). Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar la Paris (10 decembrie 1924–10 iunie 1930). Membru al 
Academiei Diplomatice Internaflionale (1927).

Dianu, Nicolae (1889–1959). Jurist øi diplomat român. Doctor în drept la 
Paris. Secretar de legaflie la Atena (1913) øi Roma (1919). Consilier 
tehnic la Societatea Nafliunilor (1925). Director al Direcfliei Presæ øi 
Informaflii din Ministerul Afacerilor Stræine. Însærcinat cu afaceri la 
Stockholm, Copenhaga, Oslo øi Helsigfors (1928). Director adjunct al 
Protocolului Ministerului Afacerilor Stræine (1929). Trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar la Santiago de Chile (1 octombrie 1935–1 
mai 1938); Moscova (1 mai 1938–1 octombrie 1939); Haga (15 octom
brie 1939–15 iulie 1940). A îndeplinit, de asemenea, funcflia de director 
general la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri. Membru asociat al 
Academiei Diplomatice Internaflionale (1930). Trecut în retragere la 
1 mai 1941. Dupæ anul 1945 s°a stabilit în Franfla.

Dianu, Romulus (pseudonim al lui Romulus Dima) (1905–1975). Prozator øi 
publicist român. A colaborat la „Adeværul literar øi artistic“; „fiara de 
Jos“; „Cetatea literaræ“; „Contimporanul“; „Universul literar“, dar øi la 
periodicele politice „Curentul“; „Dreptatea“. S°a manifestat într°un larg 
diapazon: articole social°politice, cronici literare, teatrale, muzicale ø.a. 
Prestigiul sæu se datoreazæ îndeosebi interviurilor luate unor personalitæfli, 
precum øi interesului constant pentru aspectele sociale ale profesiei de 
scriitor. În 1926 a propus un Bloc al scriitorilor tineri, iar în 1933 a 
lansat inifliativa unei Asociaflii a Scriitorilor Independenfli, inifliativæ 
care, dupæ un succes de moment, fiind îmbræfliøatæ mai ales în 
Transilvania, eøueazæ. Servituflile gazetæriei îøi pun amprenta øi asupra 
creafliei lui literare, poezie øi prozæ. Dupæ 1944 este epurat din presæ, 
exclus din Societatea Scriitorilor Români øi deferit justifliei cu al doilea 
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„lot de criminali de ræzboi“. Deøi nu a putut fi acuzat decât de „instigare 
la agresiune contra URSS“, a fost condamnat la 20 de ani temniflæ grea, 
executându°øi pedeapsa într°o minæ de plumb, la Poarta Albæ øi la 
Gherla. Dupæ eliberare, în 1956, øi°a câøtigat existenfla cu dificultate.

Dimitrescu, Barbu (1886–m.?). Jurist român. A suplinit pe Nicolae Titulescu 
la Catedra de drept civil în perioada în care acesta a îndeplinit funcflia de 
ministru al României la Londra, ca øi ulterior, însærcinærile diplomatului 
român fæcând ca prezenfla sa la catedræ sæ fie doar aleatorie. Conferenfliar 
la Iaøi (1913), transferat la Bucureøti (1920), agregat (1931), profesor 
(1932). Autor al unor lucræri precum O problemæ din legile noastre rurale 
(1916), Lege pentru organizarea øi reglementarea comerflului de bancæ (cu 
alflii) (1934).

Dimitriu, Paul (n. 1920). Jurist, publicist, om politic øi scriitor român. Licen
fliat al Facultæflii de Drept din Bucureøti. Doctor în drept al Facultæflii 
de Drept din Bucureøti. Membru al Partidului Naflional Liberal. Editor 
al ziarului liberal „Viitorul“. În timpul regimului comunist a fost arestat 
în douæ rânduri. A emigrat în Franfla. Profesor asociat la Universita tea 
Nice Sophia Antipolis. Autor de studii privind probleme de drept øi 
istorie, viitorologie. Memorialisticæ: Exerciflii de memorie (Bucureøti, 
1992). 

Djuvara, Mircea (1886–1944). Filosof, jurist, om politic øi de stat român. 
Licenfliat în litere øi drept de la Universitatea din Bucureøti. Doctor în 
drept (Paris, 1912) øi filosofie (Paris, 1913). Îøi perfecflioneazæ studiile la 
Berlin (docent la 1 decembrie 1920). Avocat în Baroul de Ilfov. Profesor 
de Teorie generalæ a dreptului cu aplicaflie la Dreptul public la Uni
versitatea din Bucureøti. Membru al Partidului Naflional Liberal. De
putat (din 1927). Vicepreøedinte al Camerei Deputaflilor (1933–1936). 
Face parte în calitate de consilier juridic din delegaflia românæ la 
Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). A fost delegat al României 
la Adunærile Societæflii Nafliunilor øi la alte conferinfle internaflionale, 
fiind ales vicepreøedinte al Uniunii Internaflionale pentru Societatea 
Nafliunilor øi preøedinte al Comitetului executiv al Asociafliei Române 
pentru Societatea Nafliunilor. Preøedinte al Grupului interparlamentar 
român. Vicepreøedinte al Institutului Internaflional de Filosofie, Drept 
øi Sociologie Juridicæ. Profesor la Academia de Drept Internaflional de la 
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Haga. A flinut prelegeri la Universitæflile din Berlin, Marburg, Paris, 
Roma, Viena ø.a. Ministru al Justifliei (29 august 1936–23 februarie 
1937). Ministru secretar de stat (23 februarie–7 aprilie 1937). Bogatæ øi 
valoroasæ operæ øtiinflificæ. A colaborat la numeroase øi prestigioase 
reviste româneøti øi stræine de drept øi filosofie. Monografii despre Ion 
I.C. Brætianu, Constantin Rædulescu°Motru ø.a. Membru al Asociafliei 
pentru Studiul øi Reforma Socialæ, devenitæ apoi Institutul Social 
Român, al Societæflii de Studii Filosofice (Societatea de Filosofie), al 
Institutului de Øtiinfle Administrative, al Institutului de Øtiinfle Morale 
øi Politice din Paris, al Institutului Internaflional de Filosofie a Dreptului 
øi de Sociologie juridicæ din Paris, al Academiei de Øtiinfle din Boston. 
Membru corespondent al Academiei Române (23 mai 1936).

Dobrescu, Grigore. Ofifler de infanterie, patriot român.

Dragomir, Silviu (1888–1962). Istoric, om politic øi de stat român. Studii 
teologice la Cernæufli (1905–1909) øi la Viena (1909–1911). Cercetæri 
în arhive din Viena, Karlowitz, Belgrad; Rusia. Participant la Marea 
Adunare Naflionalæ de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Profesor la 
Seminarul „Andreian“ din Sibiu (1911–1919) øi la Facultatea de Litere 
øi Filosofie din cadrul Universitæflii din Cluj (1919–1947). A deflinut 
conducerea Seminarului de Studii Sud°Est Europene. A fondat „Revue 
de Transylvanie“ (1934). Ministru secretar de stat pentru minoritæfli 
(1 februarie–28 septembrie 1939, 24 noiembrie 1939–11 mai 1940); 
consilier regal (1939–1940). Arestat, judecat în douæ rânduri, condamnat 
politic (1948–1955). Dupæ eliberare, a fost încadrat colaborator extern, 
apoi cercetætor øtiinflific permanent la Institutul de Istorie øi Arheologie 
din Cluj. Operæ øtiinflificæ bogatæ. Studii consacrate românitæflii sud°du
næ rene øi slavisticii. Membru corespondent (26 mai 1916) øi membru 
titular (25 mai 1928) al Academiei Române; repus în drepturi ca 
membru titular al Academiei Române (3 iulie 1990). Preøedinte al 
Secfliei istorice a Academiei Române (1945–1948).

Dræghicescu, Dumitru (Dimitrie) (1875–1945). Filosof, sociolog øi diplomat 
român. Profesor de sociologie, eticæ øi esteticæ la Universitatea din 
Bucureøti. Promotor al neoliberalismului. Concepflie sociologicæ deter
ministæ. Senator (1925). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
în Mexic (1 octombrie 1935–1 aprilie 1937).
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Duca, Grigore G. Agricultor øi om politic român. Membru al Partidului 
Naflional Liberal. Deputat de Læpuøna (1936). Dupæ asasinarea fratelui 
sæu, Ion G. Duca, considerând cæ decizia de scoatere a Gærzii de Fier în 
afara legii i°a fost impusæ liderului liberal de cætre Nicolae Titulescu, se 
manifestæ ca un critic sever al acestuia.

Duca, Ion Gheorghe (1879–1933). Jurist, publicist, om politic øi de stat 
român. Doctor în drept al Universitæflii din Paris (1902). Orator de 
mare talent. Director al ziarului „Viitorul“ (1911–1914). Unul dintre 
ideologii liberalismului din România. Preøedinte al Partidului Naflio
nal°Liberal (1930–1933). Colaborator apropiat al lui Ion I.C. Brætianu 
în pregætirea diplomaticæ øi politicæ a reîntregirii României. De mai 
multe ori ministru (al Cultelor øi Instrucfliunii Publice; al Afacerilor 
Stræine; de Interne). Relaflii strânse de colaborare cu Nicolae Titulescu. 
Prim°ministru (14 noiembrie–21 decembrie 1933). A avut un rol im
portant în fundamentarea politicii externe a României. Adversar al 
miøcærilor totalitare, a dizolvat Garda de Fier. Asasinat de un comando 
legionar pe peronul gærii Sinaia, la 29 decembrie 1933.

Dumitrescu, Toma (1877–m.?). Ofifler român. Absolvent al Øcolii de Ofifleri 
de Infanterie (1898). Absolvent al Øcolii Superioare de Ræzboi din Bucu
reøti (1905). Grade militare: sublocotenent (1898), locotenent (1902), 
cæpitan (1907), maior (1914), locotenent°colonel (1916), colonel (1917), 
general de brigadæ (1923), general de divizie (1930). Profesor de geografie 
militaræ. Inspector de studii la Øcoala Militaræ de Infanterie. Redactor la 
revista „România Militaræ“. Ataøat militar la Belgrad (din 1914), ofifler de 
legæturæ cu militarii stræini acreditafli în România. Øef de cabinet al 
generalului Dumitru Iliescu. Øef de stat major al Diviziei 15 infanterie 
(1916), øef de stat major al Corpului 5 armatæ, comandant al Regimentului 
2 vânætori (1918). Delegat al Marelui Cartier General român pe lângæ 
Comandamentul Armatelor Aliate de la Salonic (1918–1919), expert 
militar pe lângæ delegaflia României la Conferinfla de Pace de la Paris 
(1919–1920), delegat al României în Comisia de delimitare a frontierei 
cu Ungaria, delegat la conferinflele internaflionale de la Genova (1922) øi 
Lausanne (1922–1923). Comandant al Øcolii Superioare de Ræzboi 
(1926–1927). Secretar general al Ministerului de Ræzboi (1927). Inspector 
general al Infanteriei (1930–1931). Comandant al Corpului 1 armatæ 
(1931–1932) øi al Corpului 4 armatæ (1932).
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Dupont, Marceau. Secretar general al Asociafliei corespondenflilor europeni ai 
presei latino°americane, conducætor al delegafliei de ziariøti latino°ame
ricani care a vizitat România, la invitaflia Ministerului Afacerilor Stræine 
al României, în mai 1935.

Eden, Robert Anthony, conte de Avon (1897–1977). Om politic øi de stat øi 
diplomat britanic. Deputat conservator (1923–1957). Subsecretar de 
stat pentru Afacerile Stræine (1931–1933). Lord al Sigiliului Privat 
(1934–1935). Ministru, færæ portofoliu, pentru problemele Societæflii 
Nafliunilor (1934–1935). Secretar de stat pentru Afacerile Externe 
(1935–1938; 1940–1945; 1951–1955). Prim°ministru (6 aprilie 1955–
9 ianuarie 1957).

Einstein, Albert (1879–1955). Fizician de origine germanæ, naturalizat ameri
can în 1940. Autorul teoriei relativitæflii. Laureat al Premiului Nobel în 
fizicæ (1921). Membru al Comisiei Internaflionale de Cooperare Intelec
tualæ (predecesoare a UNESCO), alæturi de Maria Skłodowska°Curie, 
Paul Painlevé, Gilbert Murray, Paul Valéry, Nicolae Titulescu.

Elena a României, Principesæ (1896–1982). Regina°mamæ (din 1940) a Ro
mâniei. Fiica Regelui Constantin al Greciei øi a Sofiei de Prusia. Mama 
Regelui Mihai I. Cæsætoritæ (1921–1928) cu principele moøtenitor, 
Carol. Dupæ abdicarea acestuia, a træit în exil în Elveflia øi Italia. 

Emandi, Theodor G. (1868–1942). Magistrat, om politic øi diplomat român. 
Licenfliat øi doctor în drept. Deputat øi senator în mai multe rânduri 
(6 legislaturi). În 1920 a intrat în Ministerul Afacerilor Stræine cu 
gradul diplomatic de ministru plenipotenfliar cls. II. Trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar al României la Belgrad (1 august 1920–
1 februarie 1928) øi la Praga (1 februarie 1928–15 decembrie 1936). 
Din 1930 a fost avansat ministru plenipotenfliar cls. I. În retragere din 
anul 1936. A ræmas în bune relaflii cu Nicolae Titulescu dupæ demiterea 
ministrului de Externe român la 29 august 1936.

Enescu, George (1881–1955). Compozitor, violonist, dirijor øi pianist român. 
Profesor la Paris, Siena, la Universitatea din Illinois øi la Universitatea 
Harvard. Membru a numeroase academii øi societæfli cultural°artistice 
stræine. Preøedinte de onoare al Societæflii Compozitorilor Români øi 
inifliatorul premiului de compoziflie (1912), care°i poartæ numele. 
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Membru de onoare (26 mai 1916), membru titular (27 mai 1932) øi 
membru titular onorific (12 august 1948) al Academiei Române. 

Faure, André J. Om politic øi publicist francez. Cap de listæ al dreptei la alegerile 
pentru municipale, la Limoges, înainte de ræzboi. Primar al oraøului 
Limoges (1941−1944). 

Fermo, Iosif Marco (1879–1953). Ziarist român. Colaborator al ziarului „Uni
versul“. Arestat la 18 iulie 1950. Condamnat la închisoare pentru spionaj 
în favoarea Franflei. A murit în timpul detenfliei la penitenciarul Aiud.

Filipescu, Grigore N. (1886–1938). Jurist, inginer, om politic român. Licenfliat 
al Politehnicii din Zürich øi al Facultæflii de Drept din Paris. Deputat în 
douæ rânduri, senator în douæ rânduri. Fiu al omului politic Nicolae 
Filipescu. Prefect de Ilfov. Preøedinte al Partidului Conservator (1932–
1938). Director al ziarului „Epoca“ (1918–1938). Preøedinte al Societæflii 
de Telefoane Bucureøti (1931–1938) øi al Societæflii pentru distribuirea 
tutunului. A avut poziflii contradictorii faflæ de acfliunea politico°diplo
maticæ a lui Nicolae Titulescu.

Filotti, Eugen (1896–1975). Avocat, ziarist øi diplomat român. Redactor la 
ziarele „Adeværul“ øi „Dimineafla“; director al revistei politice „Cuvântul 
liber“. Ataøat de presæ la Legaflia românæ din Praga (1926–1927). Di
rector al Serviciului (Direcfliei) Presei din Ministerul Afacerilor Stræine 
(1927–1928). Lucreazæ la Geneva, în echipa lui Nicolae Titulescu, la 
Legaflia României pe lângæ Societatea Nafliunilor (1928–1930). Director 
al Direcfliei Presei la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri (1929–1930). 
Ministru plenipotenfliar (1933). Trimis extraordinar øi ministru pleni
potenfliar al României la Ankara (1935–1936); Atena (1936–1938); 
Sofia (1939–1941); Budapesta (1941). Secretar general al Ministerului 
Afacerilor Stræine (1944–1945) în guvernele Constantin Sænætescu øi 
Nicolae Rædescu, în ministeriatele lui Grigore Niculescu°Buzeøti øi 
Constantin Viøoianu. Membru al delegafliei tehnice la Conferinfla de 
Pace de la Paris (1946). Dupæ semnarea Tratatului de Pace de la Paris, 
a fost numit trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României 
la Roma, dar nu a putut sæ°øi ia postul în primire din cauza opozifliei 
delegatului Uniunii Sovietice în Comisia de aplicare a Armistifliului. În 
retragere (1947). În perioada 1947–1957, træieøte o perioadæ de mari 
dificultæfli financiare (a fost evacuat din propria casæ, i s°a tæiat pensia). 
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În 1957 situaflia s°a ameliorat, fiind numit director al Editurii în limbi 
stræinæ de pe lângæ Institutul Român pentru Relaflii cu Stræinætatea. 
A publicat traduceri din Heinrich Mann, William M. Thackeray, 
A.J. Cronin, Georg Lukacs, Mihail V. Alpatov. A ræmas fidel memoriei 
lui Nicolae Titulescu.

Fleuriau, Aimé Joseph de (1870–1938). Diplomat francez. Secretar de legaflie 
la Constantinopol (1898), Londra (1899). Ministru consilier (1918). 
Bucurându°se de încrederea lui Paul Cambon, a devenit un colaborator 
apropiat al acestuia pe întreaga perioadæ a Antantei Cordiale øi a Primului 
Ræzboi Mondial. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Pekin 
(1921). Ambasador la Londra (1924). Delegat la Conferinfla navalæ de 
la Londra (1930). Dupæ retragere, în 1933, predæ istoria diplomafliei la 
Institutul Catolic din Paris.

Florescu, Ioan (Jean) Theodor (1871–1950). Jurist, diplomat, om politic øi 
de stat român. Studii universitare în drept la Bucureøti øi Paris. În 
magistraturæ (1895–1902). În avocaturæ (din 1902). Vicepreøedinte al 
Adunærii Deputaflilor de la Iaøi (1916–1917). Însærcinat cu o misiune în 
Franfla; membru al Consiliului Naflional al Unitæflii Române. Ministru 
al Justifliei (19 ianuarie 1922–30 octombrie 1923); a fæcut sæ se voteze 
Constituflia României. Decan al Baroului din Bucureøti (1924). A fost 
membru al Partidului Conservator (1904); Partidului Conservator°De
mocrat (1908); Partidului Naflional Liberal; fondator al Grupærii „Omul 
liber“ din PNL, care se transformæ, în 1931, în Partidul Liber Democrat. 
Preøedintele Partidului Naflional al Luptætorilor. Deputat în mai multe 
rânduri. Senator pe viaflæ. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
în Spania (1 octombrie 1935–1 martie 1937). Membru al Academiei 
Diplomatice Internaflionale.

Florescu, Radu R. (1925). Istoric american de origine românæ. Licenfliat în 
istorie la Oxford University. Premiul „Gladstone Memorial Prize“. Øi°a 
continuat studiile în SUA, colaborând cu R.W. Seton°Watson, Hugh 
Seton°Watson, Thad W. Riker ø.a. Obfline titlul de doctor în istorie la 
Indiana University (Bloomington). Øi°a început øi øi°a încheiat cariera 
de profesor universitar la Boston College University. Sfera preocupærilor 
sale istoriografice cuprinde tot spectrul larg al istoriei româneøti, de la 
formarea nafliunii la prezent, de la marile personalitæfli istorice la marile 
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momente de ræscruce din viafla neamului. Animator deosebit øi eficient 
al interesului istoriografic øi socio°politic faflæ de România: unul dintre 
fondatorii Academiei Româno°Americane; membru fondator øi ulterior 
preøedinte al Societæflii de Øtiinfle Româneøti (Society for Rumanian 
Studies); creator, în 1980, øi director al Centrului de Cercetæri Est°Euro
pene (EERC – East European Reserch Center). Consul onorific al 
României (1946–2004) în zona largæ New England.

Fontenay, viconte Joseph de (1864–1946). Diplomat francez. Ataøat de legaflie 
la Roma (1891); secretar de legaflie la Lisabona (1896) øi Viena (1898); 
adjunct al øefului biroului Personal în Ministerul Afacerilor Stræine 
(1902); însærcinat cu afaceri la Seul (1903) øi Belgrad (1905); consul 
general la Budapesta (1906); trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar 
la Bogota (1912), în Albania (1914), în Serbia (1917) øi în Danemarca 
(1921). Ambasador la Madrid (1923) øi Vatican (1928–1932). Membru 
al Biroului øi preøedinte al Academiei Diplomatice Internaflionale de la 
Paris (1926–1932).

Fortunescu, Constantin D. (1874–1965). Cærturar øi animator cultural oltean. 
Licenfliat în Litere øi Filosofie (francezæ) la Universitatea din Bucureøti. 
Profesor la Liceul „Carol I“ (1897–1937) din Craiova. Fondator/pre
øedinte al Societæflii „Prietenii øtiinflei“ (1915). Fondator/director al 
revistei „Arhivele Olteniei“ (1922). Colaborator al lui Nicolae Iorga, în 
calitate de secretar general al Ministerului Instrucfliunii Publice. Director 
al Filialei din Craiova a Arhivelor Statului (din 1931, director onorific). 
Vicepreøedinte al Uniunii Scriitorilor Olteni. Preøedinte al Cercului 
franco°român din Craiova. A folosit pseudonimele literare Fort; C.D. 
Fort; Fortunato; Santa Fé.

Frangulis, A.F. (1888–1975). Jurist øi diplomat grec. Studii juridice la Atena, 
Berlin, Geneva øi Paris. Doctor în Drept al Universitæflii din Paris. 
Membru al delegafliei elene la Consiliul Suprem de la Londra, unde s°a 
discutat elaborarea condifliilor de pace în vederea încetærii ræzboiului 
dintre Grecia øi Turcia (1921). Reprezentant al Greciei la Conferinfla 
ambasadorilor (1921–1922). Ministru øi reprezentant al Greciei la 
Consiliul Societæflii Nafliunilor (1921). Delegat al Greciei la prima 
(15 noiembrie–18 decembrie 1920), a doua (5 septembrie–5 octombrie 
1921) øi a treia (4–30 septembrie 1922) sesiuni ale Adunærii Societæflii 



566

Nafliunilor. Ministru plenipotenfliar. Fondator øi secretar general per
petuu al Academiei Diplomatice Internaflionale (1926). Ulterior a fost 
ales preøedinte pe viaflæ al Academiei Diplomatice Internaflionale. Ini flia
tor øi coordonator al impresionantei lucræri Dictionnaire diplomatique.

Gafencu, Grigore (1892–1957). Jurist, diplomat, publicist, om politic øi de 
stat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din Geneva. Doctor în 
drept la Paris (1914). A urmat Øcoala de observatori aerieni din cadrul 
Aeronauticii militare (1914). A luat parte la Primul Ræzboi Mondial ca 
locotenent aviator. Dupæ ræzboi a practicat ziaristica øi avocatura. 
A înfiinflat „Revista Vremii“ (1921). Director al ziarelor „Argus“ (1932) 
øi „Timpul“ (1937). S°a numærat printre fondatorii agenfliei de presæ 
„Orient Radio“ („Rador“), în 1921. Membru al Partidului fiærænesc øi, 
dupæ 1926, unul dintre fruntaøii Partidului Naflional fiærænesc. Deputat 
(din 1928). Senator. Secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine 
(1928). Subsecretar de stat la: Ministerul Lucrærilor Publice øi Comu
nicafliilor (14 noiembrie 1929–7 iunie 1930; 7–8 iunie 1930); Preøedinflia 
Consiliului de Miniøtri (13 iunie–8 octombrie 1930); Ministerul 
Afacerilor Stræine (9 iunie–10 august 1932; 11 august–21 octombrie 
1932); Ministerul Industriei øi Comerflului (14 iunie–9 noiembrie 
1933). A fost favorabil instituirii regimului de autoritate monarhicæ. 
Ministru de Externe (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). A fæcut parte din Directoratul 
Frontului Renaøterii Naflionale (1939). Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar la Moscova (10 august 1940–22 iunie 1941). A promovat 
o politicæ de consolidare a Înflelegerii Balcanice øi de contracarare a 
tendinflelor revizioniste ale statelor vecine. Scos din cadrele Ministerului 
Afacerilor Stræine (4 august 1941). Stabilit în Elveflia (noiembrie 1941), 
a desfæøurat o intensæ activitate diplomaticæ pentru ieøirea României din 
ræzboi øi, apoi, pentru susflinerea intereselor naflionale la Conferinfla de 
Pace de la Paris (iulie–octombrie 1946). Dupæ 1945, s°a impus drept 
unul dintre liderii marcanfli ai emigrafliei române anticomuniste. În 
urma procesului liderilor Partidului Naflional fiærænesc (octombrie–
noiembrie 1947), a fost condamnat (în contumacie) la 20 ani muncæ 
silnicæ. În 1947, a întreprins un turneu de conferinfle øi a flinut cursuri 
în SUA. A fost membru al Comitetului Naflional Român (1949–1950). 
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I s°a retras cetæflenia românæ (20 februarie 1948). A participat la în
fiinflarea Ligii Românilor Liberi (1950). A colaborat cu Comitetul Europa 
Liberæ. Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1938).

Garvey, Marcus (1887–1940). Activist social°politic jamaican. Militant pentru 
drepturile negrilor din întreaga lume, a organizat cea mai amplæ miøcare 
de masæ din istoria oamenilor de culoare øi este consemnat ca promotor 
al ideii reîntoarcerii negrilor în Africa. Excelent orator, a luptat pentru 
propæøirea economicæ øi culturalæ a negrilor. Preøedinte general al UNIA 
(Universal Negro Improvement Association), a organizat sub egida 
acesteia nenumærate convenflii internaflionale, a publicat sæptæmânalul 
„Negro World“ øi a înfiinflat câteva linii maritime menite sæ impulsioneze 
comerflul practicat de negri øi transportul pasagerilor între America, 
Caraibi øi Africa, care sæ slujeascæ drept simbol al mærefliei øi spiritului 
întreprinzætor al oamenilor de culoare.

Georgescu, Paul Alexandru (n. 1914). Comparatist, traducætor, critic øi istoric 
literar. Absolvent al Facultæflii de Litere øi Filosofie (secflia Sociologie) a 
Universitæflii din Bucureøti (1936). În acelaøi an obfline øi licenfla în 
drept. În 1939 obfline doctoratul øi este numit asistent la Catedra de 
filosofia dreptului. În 1944 este detaøat pentru doi ani ca lector de limba 
øi literatura românæ la Universitatea din Madrid, apoi pentru un an în 
Elveflia. Redactor la Editura Øtiinflificæ. Din 1962, lector la Catedra de 
spaniolæ a Facultæflii de Filologie din Bucureøti, apoi conferenfliar (1971–
1979). Doctorat în filologie (1970). Vicepreøedinte al Asociafliei de 
Prietenie Româno°Venezuelene øi membru corespondent al Academiei 
Naflionale din Columbia (din 1979); distins cu Ordinul cultural vene
zuelean „Andrés Bello“ (1977) øi cu Medalia pentru merite øtiinflifice 
a Universitæflii „San Marcos“ din Peru (1978). Volume publicate: 
Los estudios hispánicos en Rumania (în colaborare cu Iorgu Iordan) 
(1964); Teatrul spaniol clasic (1967); Arta narativæ a lui Miguel Angel 
Asturias (1971); Literatura hispano°americanæ în luminæ sistemicæ (1979); 
Casa Weber sau Ieøirea din noapte (1982); Rómulo Gallegos (1984); Valori 
hispanice în perspectivæ româneascæ (1986), Cartea întrupærilor. 33 de 
bærbafli iluøtri væzufli de aproape øi altfel (1999). Admirator al lui Nicolae 
Titulescu. Studii øi conferinfle dedicate marelui diplomat român (inclusiv 
în America Latinæ).
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Géraud, André (cunoscut sub pseudonimul Pertinax) (1882–1974). Renumit 
jurnalist francez pe probleme de politicæ externæ al ziarului „L’Echo de 
Paris“. Adversar al tuturor regimurilor fasciste. Ostilitatea faflæ de Franco 
l°a marginalizat. În „L’Ordre“ a scris articole anti°müncheneze. În 1943 
a publicat la New York cartea Les Fossoyeurs, défaite militaire de la France, 
armistice, contre°révolution (Groparii, înfrângerea militaræ a Franflei, 
armistifliu, contrarevoluflie), în douæ volume masive, apreciatæ drept o 
lucrare de referinflæ privind Franfla anilor ’30, lumea sa politicæ øi militaræ, 
situaflia presei ø.a. A avut relaflii de prietenie cu Nicolae Titulescu, care 
i°a fæcut uneori confidenfle în probleme de mare complexitate øi tensiune 
ale vieflii internaflionale.

Gherman, Dante. Profesor, avocat øi om politic român. Licenfliat în Litere øi 
Filosofie la Budapesta øi Viena. Profesor la Liceul „Andrei Øaguna“ din 
Braøov. Reprezentant al Partidului Naflional Român la Budapesta, ca sæ 
predea øi sæ susflinæ un memoriu al românilor din Braøov øi fiara Bârsei, 
în care se cerea delegaflilor români din Parlamentul de la Budapesta sæ 
solicite øi sæ pledeze pentru despærflirea Ardealului øi Banatului de 
Ungaria.

Ghibu, Onisifor (1883–1972). Pedagog øi publicist român. Studii universitare 
la Bucureøti, Budapesta, Strasbourg øi Jena. Doctor în filosofie øi peda
gogie (1909). Profesor universitar la Cluj. Întemeietor al unor publicaflii 
apærute în Transilvania øi Basarabia. Luptætor pentru unirea tuturor 
românilor într°un singur stat, având un rol determinant în opera de 
redeøteptare a conøtiinflei naflionale a românilor basarabeni. Unul dintre 
fondatorii istoriei pedagogiei româneøti. Argumenteazæ necesitatea 
organizærii învæflæmântului în spirit naflional, bazat pe principii moderne. 
A denunflat politica antinaflionalæ øi anticulturalæ a comuniøtilor. Autor 
de importante lucræri: Puncte cardinale pentru o concepflie unitaræ a 
educafliei; Viafla øi organizaflia bisericeascæ øi øcolaræ în Transilvania øi 
Ungaria; Din istoria literaturii didactice româneøti; Chemarea la judecata 
istoriei. Memorii. Membru corespondent (5 iunie 1919) al Academiei 
Române; repus în drepturi (3 iulie 1990) ca membru corespondent al 
Academiei Române.

Ghigi, Pellegrino (1899–post 1960). Diplomat italian. Secretar al delegafliei 
italiene la Conferinfla de la Locarno (1925); membru al delegafliei italiene 
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la Societatea Nafliunilor (1926), la Conferinfla reparafliilor (1929), la 
Conferinfla navalæ de la Londra (1930), la Conferinfla de dezarmare 
(1932). Ministru al Italiei la Tanger (1932), Viena (1937), Bucureøti 
(1938).

Ghika (Ghica, Ghyka), Dimitrie I. (1875–1967). Jurist, diplomat, om politic 
øi de stat român. Licenfliat în drept la Toulouse øi în øtiinfle politice la 
Paris. Ataøat de legaflie la Paris (1894) øi St. Petersburg (1894). Consul 
general la Salonic. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la 
Atena (1 iulie 1898–1 aprilie 1900; 16 mai 1901–1 aprilie 1905); Sofia 
(1 noiembrie 1911–27 iunie 1913); Roma (1 octombrie 1913–2 decem
brie 1917; 1 februarie 1928–27 aprilie 1931; 1 iunie 1932–1 iulie 
1933); Paris (1 februarie 1920–16 martie 1922); Bruxelles øi Luxemburg 
(1 iulie 1933–15 decembrie 1936). Membru al delegafliei române la 
Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). Secretar general al Ministe
rului Afacerilor Stræine (iulie 1926–ianuarie 1928). Ministru al Afacerilor 
Stræine (27 aprilie 1931–31 mai 1932). Preøedinte al Consiliului 
Consultativ Diplomatic de pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine (1 fe
bruarie 1937). Pus în retragere (1 martie 1937). Senator, de la 5 iunie 
1939. Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1927).

Ghika, Grigore C. (?) (1867–1940). Prinfl român.

Gigurtu (Gigârtu), Ion (Ionel) (1886–1959). Inginer de mine, om politic øi 
de stat român. Studii universitare la Freiburg øi Charlottenburg (Ger
mania). Director general al Societæflii „Mica“; preøedinte al Societæflii 
„Nitrogen“; preøedinte al Bæncii de Scont. Ministru al Industriei øi 
Comerflului (28 decembrie 1937–10 februarie 1938). Ministru al Lucræ
rilor Publice øi Comunicafliilor (24 noiembrie 1939–11 mai 1940; 
11 mai–1 iunie 1940). Ministru al Afacerilor Stræine (1–28 iunie 1940). 
Ministru secretar de stat (28 iunie–4 iulie 1940). Preøedinte al Consiliului 
de Miniøtri (4 iulie–4 septembrie 1940). Orientare progermanæ. La 
26 iulie 1940, are o întâlnire/convorbire (având alæturi pe Mihai 
Manoilescu, ministru de Externe), la Berghof, cu Adolf Hitler, iar la 
27 iulie 1940, la Roma, cu Benito Mussolini. Membru al Directoratu
lui Frontului Renaøterii Naflionale. Arestat øi întemniflat la Sighet, 
Malmaison; moare în închisoare la Râmnicu Særat. 
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Goga, Octavian (1881–1938). Poet, ziarist, traducætor, om politic øi de stat 
român. Studii universitare de filologie øi filosofie la Budapesta øi Berlin. 
Membru al Societæflii academice studenfleøti „Petru Maior“. A tradus 
din creaflia lui Petöfi Sándor, Endre Ady, Madach Imre ø.a. A luptat 
pentru eliberarea naflionalæ a românilor transilvæneni, pentru desævârøirea 
unitæflii naflional°statale a poporului român. Mentor al „tribuniøtilor“ 
din cadrul Partidului Naflional Român. Acuzat de autoritæflile austro°un
gare de publicarea unor articole considerate subversive, i s°au intentat o 
serie de procese de presæ, încheiate cu întemniflarea sa la Budapesta 
(1909) øi Seghedin (1912). În 1910 a venit la Bucureøti, unde a susflinut 
intrarea României în Primul Ræzboi Mondial alæturi de puterile Antantei. 
În timpul ræzboiului, împreunæ cu Mihail Sadoveanu, Barbu Øtefænescu 
Delavrancea, Alexandru Vlahuflæ, Lucian Blaga ø.a., a contribuit la 
apariflia ziarului „România“. Fondator al Partidului Naflional°Agrar 
(1932–1935), desprins din Partidul Poporului. În 1935, partidul fuzio
neazæ cu Liga Apærærii Naflional°Creøtine (A.C. Cuza), rezultând Partidul 
Naflional°Creøtin, al cærui preøedinte activ a fost pânæ în martie 1938. 
Ministru în mai multe rânduri: al Instrucfliunii Publice øi Cultelor; al 
Cultelor øi Artelor; de Interne. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri 
(28 decembrie 1937–10 februarie 1938). A sprijinit instituirea regimului 
autoritæflii regale (februarie 1938). Membru corespondent (29 mai 
1914) øi membru titular (4 iunie 1919) al Academiei Române. Vice
preøedinte (31 mai 1930–30 mai 1932) al Academiei Române. Atitudine 
ostilæ faflæ de Nicolae Titulescu. A preconizat ridicarea cetæfleniei române 
a diplomatului român în cazul tipæririi de cætre acesta a lucrærii sale 
Politica externæ a României (1937) (cartea secretæ).

Gongopol, Constantin (1877/1880–m.?). Ziarist român. A intrat în presæ în 
1899. A scris ani îndelungafli la „Epoca“ lui N. Filipescu, ca prim°redac
tor. A fost director al ziarelor „Îndreptarea“, „Neamul Românesc“, 
„Cuvântul“ ø.a. øi redactor la „Dreptatea“ (1933–1934). Ca øi în cazul 
altor scriitori øi publiciøti români, lucrærile sale Sæptæmâni 1924–1929… 
(Craiova, 1930) øi Românii din închisorile lui Racovski (Bucureøti, 1934) 
au fost interzise dupæ 1945.

Gorski (Gorsky), Alexandru (1875–1943). General român. Absolvent al Øcolii 
Militare de Ofifleri de Artilerie øi Geniu (1893–1895). Grade militare: 
sublocotenent (1895); locotenent (1899); cæpitan (1905); maior (1911); 
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locotenent°colonel (1915); colonel (1916); general de brigadæ (1918); 
general de divizie (1927). La începutul carierei a avut diferite funcflii în 
regimentele 1 øi 2 Geniu øi la Øcoala Militaræ de Ofifleri de Artilerie øi 
Geniu. În timpul Primului Ræzboi Mondial a fost comandant al 
Regimentului 8 Vânætori. Secretar general al Ministerului de Ræzboi 
(1918–1920). Prim°subøef al Marelui Stat Major (1920–1923). Øef al 
Marelui Stat Major (8 mai–1 octombrie 1923). A avut merite deose
bite în definitivarea Legii de organizare a armatei (1924). Inspector 
general al Aeronauticii (1927–1929). Comandant al corpului 2 armatæ 
(1929–1931). Inspector general de armatæ (1931–1936). S°a distins în 
plan publicistic øi în domeniul øtiinflelor militare, publicând mai multe 
studii, articole øi lucræri. Membru în colectivul de redacflie la revistei 
„România Militaræ“ (1920–1924; 1927–1931). A fost trecut în rezervæ 
la 7 februarie 1936.

Grandi di Mordano, Dino, conte (1895–1988). Om politic, diplomat øi om 
de stat fascist italian. Øef al Statului Major al „Quadrumvira“ pentru 
Marøul asupra Romei. Deputat. Vicepreøedinte al Camerei Deputaflilor. 
Membru al Marelui Consiliu Fascist (1932–1936). Consilier general 
adjunct la Emigraflii (1922). Subsecretar de stat la Ministerul de Interne 
(1924). Subsecretar de stat øi director al Direcfliei Politice din Ministerul 
Afacerilor Stræine (1925–1929). Ministru în mai multe rânduri: al 
Afacerilor Stræine (12 septembrie 1929–20 iulie 1932); de Justiflie (12 
iulie 1939–15 februarie 1943). Delegat al Italiei la Societatea Nafliunilor 
(1925–1932). Reprezentant permanent în Consiliul Societæflii Nafliunilor 
(1929–1932). A participat la diverse conferinfle internaflionale: Locarno 
(1925); Washington øi Londra (1925–1926), pentru reglementarea 
datoriilor de ræzboi ale Italiei faflæ de SUA øi Marea Britanie; Paris øi 
Londra (1931), pentru aplicarea propunerii Hoover; Geneva (1932), 
pentru dezarmare; Londra (1932), pentru proiectul Pactului celor Patru 
Mari Puteri; Lausanne (1932), pentru reglementarea problemei repa
rafliilor; Londra (1935–1936), privind înarmarea navalæ. Ambasador la 
Londra (1932–1939). Preøedinte al Camerei Deputaflilor. Conte din 
1937. S°a plasat în fruntea conspirafliei împotriva lui Benito Amilcare 
Andrea Mussolini. La 22 iulie 1943, i°a cerut acestuia demisia. S°a 
refugiat în Portugalia, dupæ care s°a stabilit în Brazilia, la Sao Paolo, 
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practicând avocatura. Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale 
(1929).

Greg, Robert Hyde, Sir (1876–1953). Diplomat britanic. Însærcinat cu afaceri 
la Cairo (1912). Secretar de legaflie la Lisabona (1915). Consilier de le
gaflie (1919). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Bangkok 
(1921) øi la Bucureøti (1926). Comisar pentru datoria publicæ în Egipt 
(1929–1940).

Grigoriu, Mihail P. Colonel român. Admirator al lui Nicolae Titulescu, care 
s°a manifestat ca mentor spiritual al fiului acestuia, Scarlat Grigoriu, 
care se va forma øi va funcfliona ca diplomat român la Ministerul 
Afacerilor Stræine.

Groza, Petru (1884–1958). Avocat, om politic øi de stat român. Preøedinte 
al organizafliei Frontul Plugarilor (1933–1953). În timpul ræzboiului 
(1943–1944) a fost internat în lagær. Ministru în mai multe rânduri. 
Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri (noiembrie 1944–februarie 
1945) în guvernele Sænætescu øi Rædescu. La cererea expresæ a lui A.I. 
Vîøinski øi sub presiunea militaræ sovieticæ, Regele Mihai I este nevoit sæ 
accepte numirea dr. Petru Groza ca prim°ministru (6 martie 1945–2 
iunie 1952) al unui guvern în care ministerele cheie sunt deflinute de 
comuniøti. La trei zile dupæ instalare, Moscova decide restabilirea admi
nistrafliei româneøti asupra pærflii de nord a Transilvaniei eliberate, fapt 
ce semnificæ încrederea øi investitura politicæ acordate guvernului Groza. 
Recunoscut øi de Marea Britanie øi SUA (februarie 1946), guvernul dr. 
Petru Groza, pe deplin legitimizat, a trecut la iniflierea øi aplicarea unui 
øir de mæsuri (judecarea øi executarea mareøalului Ion Antonescu øi a 
principalilor sæi colaboratori, falsificarea alegerilor parlamentare din 
noiembrie 1946, anihilarea opozifliei øi, în special, a partidelor istorice, 
arestarea øi exterminarea liderilor lor, impunerea actului de abdicare 
Regelui Mihai I). Preøedinte (øeful statului) al Prezidiului Marii Adunæri 
Naflionale (2 iunie 1952–7 ianuarie 1958). Prin flara celor øase sute de 
milioane – China de ieri øi de azi. Note de drum (1956); Adio lumii vechi. 
Memorii (2003).

Guillaume, Gustave, baron (1883–1939). Diplomat belgian. Ataøat la Haga 
(1905); secretar la Conferinfla de la Haga (1907); la Belgrad (1910); 
Atena (1912); Berna (1914); consilier la Haga (1919); øef de cabinet al 
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ministrului de Externe (1920); ministru la Atena (1921); la Bucureøti 
(1928). Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaflionale 
(1930).

Gusti, Dimitrie (1880–1955). Profesor, filosof, sociolog, estetician, om politic 
øi de stat român. A urmat Facultatea de Litere la Iaøi. A mai studiat 
filosofia, psihologia, economia politicæ øi dreptul la Berlin øi Leipzig. 
Doctorat în filosofie (1904). Profesor de istoria filosofiei antice, eticæ øi 
sociologie la Universitatea din Iaøi (1910). A pus bazele învæflæmântului 
sociologic modern. A înfiinflat, la Iaøi, Seminarul de sociologie øi eticæ 
(1911). Profesor la Catedra de sociologie, eticæ, politicæ øi esteticæ a 
Facultæflii de Litere øi Filosofie a Universitæflii din Bucureøti (1920). 
A fondat øi condus: Asociaflia pentru øtiinfla øi reforma socialæ (1919–
1921); Institutul Social Român (1921–1939; 1944–1948); Institutul 
de Øtiinfle Sociale al României (1939–1944); Consiliul Naflional de 
Cercetæri Øtiinflifice (1947–1948). Întemeietor de sistem sociologic. 
A fondat øi a condus revistele: „Arhiva pentru øtiinfla øi reforma socialæ“ 
(1919–1943); „Sociologia româneascæ“ (1936–1944). A înfiinflat Mu
zeul Satului din Bucureøti (1936). Senator (1939). Ministru al Instruc
fliunii, Cultelor øi Artelor (9 iunie–10 august 1932; 11 august–
17 octombrie 1932; 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–
9 noiembrie 1933). Din 1934, director al Fundafliei Culturale Regale 
„Principele Carol“. Membru corespondent (10 octombrie 1918) øi 
membru titular (4 iunie 1919) al Academiei Române. Vicepreøedinte 
(6 iunie 1923–11 iunie 1925; 1 iunie 1943–2 iunie 1944) øi preøedinte 
(2 iunie 1944–8 iunie 1946) al Academiei Române. Pensionat, din 
oficiu, din învæflæmânt, la 1 septembrie 1947. A fost repus în drepturi, 
ca membru titular al Academiei Române, la 3 iulie 1990.

Hailé Selassié I (1892–1975). Næscut Tafari Makonnen. Ras Tafari (cum era 
cunoscut) a fost ales regent la vârsta de 24 de ani, iar în 1930 a fost 
încoronat ca împærat al Etiopiei (1930–1974), luându°øi numele Hailé 
Selassié. În timpul ocupafliei italiene (1936–1941) s°a aflat în exil la 
Londra. În 1940, s°a dus în Egipt, unde a format o armatæ cu care, în 
ianuarie 1941, a intrat în Etiopia alæturi de forflele britanice, fiind 
reinstalat pe tron la 5 mai. Figuræ influentæ pe plan mondial, în cadrul 
ONU øi al Organizafliei Unitæflii Africane (OUA). Înlæturat de la putere 
în 1974 printr°o lovituræ de stat militaræ, în contextul accentuærii 
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marilor dificultæfli economice øi alimentare øi al conflictelor interetnice. 
A murit în captivitate, probabil asasinat. Cu ocazia vizitei oficiale în 
România (1964), Suveranul etiopian a elogiat public personalitatea øi 
opera lui Nicolae Titulescu, condamnarea de cætre diplomatul român a 
agresiunii fasciste italiene în Abisinia. Hailé Selassié a inspirat aøezarea 
lui Nicolae Titulescu, în frescæ, pe cupola bisericii ortodoxe copte din 
Addis Abeba, Holy Trinity Cathedral. 

Hamangiu, Constantin N. (1869–1932). Înalt magistrat român. Licenfliat al 
Facultæflii de Drept din Bucureøti (1893). Consilier la Înalta Curte de 
Casaflie. Ministru al Justifliei (18 aprilie 1931–7 ianuarie 1932). Direc
torul revistei „Pandectele române“. A læsat o operæ vastæ øi deosebit de 
importantæ: Codul civil român, conform textului oficial (1897); Codul 
comercial adnotat cu jurisprudenfla Înaltei Curfli de Casaflie (1898); Codul 
de proceduræ civilæ conform textului oficial (1898); Arta øi literatura din 
punct de vedere juridic. Teoria proprietæflii intelectuale (1906); Codex 
Romaniae (1926) ø.a. Øi°a legat numele de publicarea tuturor legiuirilor 
emise în România de la începutul secolului XIX pânæ în primele decenii 
ale secolului XX, însumând 30 de volume, adunate sub titlul Codul 
general al României. În 1929 a dæruit Academiei Române 5 milioane lei 
în înscrisuri agricole, din care sæ se înfiinfleze un premiu, care sæ°i poarte 
numele. Membru de onoare al Academiei Române (29 mai 1930). 

Hassan Bey. Om politic turc. Vicepreøedinte al Marii Adunæri Naflionale a 
Turciei (1934). Preøedintele Grupului turc pentru Conferinfla balcanicæ. 
Preøedintele celei de a II°a Conferinfle Balcanice (20–26 octombrie 
1931).

Henderson, Arthur (1863–1935). Om politic øi de stat britanic. Lider laburist. 
Ministru: Comerfl (1915); Interne (1924); Afaceri Stræine (8 iunie 
1929–29 august 1931). A colaborat la Geneva la elaborarea Protocolului 
de reglementare pacificæ a conflictelor internaflionale, aprobat de Partidul 
Laburist, dar respins mai târziu de Partidul Conservator. Ca ministru 
de Externe, a procedat la recunoaøterea totalæ a guvernului sovietic. 
Preøedintele Conferinflei de Dezarmare de la Geneva (1932–1933). În 
1933 a primit mandatul de a purta negocieri private în Italia, Germania 
øi Franfla în problemele dezarmærii, care nu au condus la rezultate 
concrete notabile. A primit Premiul Nobel pentru Pace (1934).
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Henry, Charles. Diplomat francez, director de cabinet al foøtilor prim°miniøtri 
Édouard Herriot øi Paul Painlevé.

Herriot, Édouard Marie (1872–1957). Scriitor, profesor, om politic øi de stat 
francez. Doctor în Litere (1904). Profesor la Universitatea din Nantes 
øi, apoi, la cea din Lyon. Primar al oraøului Lyon (din 1905 pânæ la 
moarte, cu excepflia perioadei celui de°al Doilea Ræzboi Mondial). Lider 
al Partidului Radical°Socialist (1919–1957). Senator (1912–1919). 
Deputat (1919–1940). Preøedinte al Camerei Deputaflilor (1936–1940). 
Arestat în 1942, deportat în Germania în 1944. Preøedinte al Adunærii 
Deputaflilor (1947–1954). Ministru în mai multe rânduri: Lucræri 
Publice (1916–1917); Afaceri Stræine (14 iunie 1924–17 aprilie 1925); 
Instrucfliune Publicæ (14 iulie 1926–12 noiembrie 1928). Prim°ministru 
(14 iunie 1924–17 aprilie 1925; 19–23 iulie 1926; 3 iunie–18 decembrie 
1932). Delegat la cea de°a LXXXIX°a sesiune a Consiliului Societæflii 
Nafliunilor (17 septembrie–18 decembrie 1935). Membru al Academiei 
Diplomatice Internaflionale (1930) øi al Biroului Academiei Diplomatice 
Internaflionale (1946). Membru al Academiei Franceze (1946).

Hicks, Frederick Cyril Nugent (1872–1942). Înalt prelat anglican, preaînalt 
reverend, episcop de Gibraltar (1927–1933) øi apoi de Lincoln (1932–
1942).

Hiott, Constantin (1861–1941). Diplomat øi om politic român. Senator. A 
intrat în Ministerul Afacerilor Stræine, în 1920, fiind numit trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Praga. Rechemat 
de la post, în 1925, øi numit ministru al Curflii Regale. Mareøal al Pala
tului. Din aceastæ funcflie, a fost înlocuit de Carol al II°lea cu generalul 
Constantin Ilasievici (1930). A adus de la Milano actul de renunflare la 
tron al Principelui Carol (28 decembrie 1925).

Hitler (Schicklgruber), Adolf (1889–1945). Om politic øi de stat german. 
Øeful Partidului Naflional Socialist al Muncii din Germania (NSDAP) 
(din 1921). Cancelar (din ianuarie 1933) øi conducætor (Führer) al 
statului german (din august 1934). Unul din creatorii doctrinei naziste 
(Mein Kampf), întemeiatæ pe antidemocratism øi rasism. Dizolvæ partidul 
comunist øi proclamæ partidul nazist drept partid unic. A instalat în 
Germania o dictaturæ sângeroasæ, a promovat o politicæ externæ agresivæ 
– în numele „spafliului vital“ – care a provocat declanøarea celui de al 
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Doilea Ræzboi Mondial øi a supus aproape întreaga Europæ unui regim 
de dominaflie øi de teroare. Spre sfârøitul ræzboiului, când zdrobirea 
Germaniei devenise evidentæ, s°a sinucis.

Hoden, Marcel Desiré (1888–post 1938). Diplomat francez. Membru al Secre
tariatului Societæflii Nafliunilor (1921–1938). Funcflionar la Secflia 
Informaflii a Biroului secretarului general din cadrul Secretariatului 
Societæflii Nafliunilor øi la Biroul asistentului secretarului general pentru 
supervizarea organizafliilor tehnice; øeful cabinetului secretarului gene
ral al Societæflii Nafliunilor.

Hodoø, Alexandru (1893–1967). Scriitor, ziarist, om politic øi de stat român. 
Dupæ absolvirea Facultæflii de Drept se consacræ ziaristicii, scriind la 
„Minerva“. Se aflæ între conducætorii ziarului „Renaøterea Românæ“, 
apærut la Iaøi øi Bucureøti (martie 1918–februarie 1919); corespondent 
al ziarului „Universul“ pentru Transilvania; prim°redactor al ziarului 
„fiara Noastræ“ , scos de Octavian Goga la Cluj (1922), apoi director al 
acestuia dupæ transferarea ziarului la Bucureøti (1932). Din punct de 
vedere politic, îl urmeazæ pe Octavian Goga în Partidul Poporului, în 
Partidul Naflional Agrar (aprilie 1932) øi în Partidul Naflional°Creøtin 
(iulie 1935); deputat (din 1926). Subsecretar de Stat la Preøedinflia 
Consiliului de Miniøtri (28 decembre 1937–10 februarie 1938). Este 
numit de Regele Carol II membru în Consiliul Superior Naflional al 
Frontului Renaøterii Naflionale (20 ianuarie 1939), iar în timpul regi
mului antonescian, a fost øef al serviciului de presæ la Legaflia României 
din Berlin. Dupæ ræzboi, la 10 noiembrie 1944, este eliminat din 
Societatea Scriitorilor Români. Implicat în procesul ziariøtilor „naflio
naliøti“, este condamnat la 4 iunie 1945 de Tribunalul Poporului, sub 
acuzaflia de „propagandæ fascistæ sau hitleristæ“, de „susflinerea unui 
regim odios“, de „contribuflie la dezastrul flærii“, la 20 de ani de detenflie. 
Dupæ eliberare, reuøeøte sæ publice doar la ziarul „Glasul Patriei“, 
publicaflie ce se adresa exclusiv exilului românesc.

Hudiflæ, Ioan (1896–1982). Istoric, om politic øi de stat român. Licenfliat, 
succesiv, în anii 1915–1919, în istorie, geografie øi filosofie. Studii la 
Sorbona (1921–1927). Doctor în istorie al Universitæflii Sorbona (1927). 
Carieræ universitaræ la Iaøi øi Bucureøti – conferenfliar, apoi profesor – 
predând, concomitent sau alternativ, istoria diplomafliei, etnografie, 
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genealogie. Membru al Partidului Naflional fiærænesc (din 1931). De
putat (1932, 1937, 1946). Secretar general adjunct al Partidului 
Naflional fiærænesc. Ministru al Agriculturii øi Domeniilor (4 noiembrie–
6 decembrie 1944; 6 decembrie 1944–28 februarie 1945). Arestat; færæ 
a fi condamnat, a fost întemniflat (1947–1955; 1961–1962) la Væcæreøti, 
Craiova, Sighet. Bogatæ operæ øtiinflificæ. Numeroase lucræri au ræmas în 
manuscris. A flinut un Jurnal politic, din care pânæ în prezent (2012), 
acad. Dan Berindei a editat 14 volume.

Hudson, Manley Ottmer (1886–1960). Profesor american de drept interna
flional. Profesor la Facultatea de Drept a Universitæflii Harvard (1918–
1954). Susflinætor asiduu al Societæflii Nafliunilor øi al Curflii Permanente 
de Justiflie Internaflionalæ. Judecætor al Curflii Permanente de Justiflie 
Internaflionalæ (1936–1946). Membru al Curflii Permanente de Arbitraj 
(1933–1945). Membru al Comisiei de Drept Internaflional a O.N.U. 
(1949–1952). 

Hurst, Cecil James Barrington, Sir (1870–1963). Jurist øi diplomat englez. 
Avocat (1893). Consilier juridic adjunct la Foreign Office (1902) øi 
consilier juridic la acelaøi departament (1918–1929). Delegat tehnic al 
Marii Britanii la cea de°a doua Conferinflæ de la Haga (1907). Delegat 
la Conferinfla Navalæ de la Londra (1908). Membru al Comisiei însær
cinate cu pregætirea raportului asupra afacerii Alsop (1910). Agent øi 
consilier în Comisia pentru revendicæri pecuniare între Marea Britanie 
øi SUA (1912). Membru în delegaflia britanicæ la Conferinfla de Pace de 
la Paris (1919–1920). Membru în Comisia juriøtilor a Conferinflei 
Ambasadorilor. Delegat la cea de°a XXXI°a (27–31 octombrie 1924) øi 
a LII°a (12–26 septembrie 1928) sesiuni ale Consiliului Societæflii 
Nafliunilor. Judecætor (1929–1942) øi preøedinte (1934–1936) al Curflii 
Permanente de Justiflie Internaflionalæ.

Iamandi, Victor (1891–1940). Jurist, istoric, publicist, om politic øi de stat 
român. Licenfliat în drept (1913) øi în litere, specialitatea istorie 
(1914) al Universitæflii din Iaøi. Membru al Partidului Naflional Liberal. 
Director al ziarului „Miøcarea“ (1918–1920). Deputat. Subsecretar de 
stat la Ministerul de Interne (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 
5 ianuarie–1 octombrie 1934). Ministru secretar de stat (2 octombrie 
1934–29 august 1936). Ministru al Cultelor øi Artelor (Ministerul 



578

Instrucfliunii, Cultelor øi Artelor pânæ la 10 martie 1937) (29 august 
1936–14 noiembrie 1937; 17 noiembrie–28 decembrie 1937). Ministru 
al Educafliei Naflionale øi ad interim al Ministerului Cultelor øi Artelor 
(10 februarie–30 martie 1938). Ministru al Justifliei (30 martie 1938–
1 februarie 1939; 1 februarie–28 septembrie 1939; 28 septembrie–
23 noiembrie 1939). Consilier regal. Membru al Directoratului 
Frontului Renaøterii Naflionale. Arestat øi întemniflat la Jilava; asasinat 
de legionari la 26/27 noiembrie 1940.

Igiroøianu, Iosif I. (1905–post 1991). Jurist, diplomat øi scriitor român. 
Licenfliat în drept al Universitæflii Bucureøti (1928). Doctor în drept 
(drept public) al Universitæflii din Paris (1931). Diplomat al Institutului 
de Înalte Studii Internaflionale (Paris). A intrat în Ministerul Afacerilor 
Stræine în 1934. A urcat treptele diplomatice de: ataøat de legaflie (4 iulie 
1934); secretar de legaflie cls. III (1 decembrie 1936), cls. II (1 decembrie 
1939), cls. I (1 noiembrie 1943). Consul cls. I (1944). A îndeplinit 
misiuni la legafliile de la Geneva, Varøovia, Sofia, Paris, Madrid. Com
primat la 15 noiembrie 1947. Membru fondator al Fundafliei Europene 
Titulescu (1991). Traduceri, eseuri, memorii. Clepsidra amurgului. 
Evocæri marginale (Bucureøti, 1976).

Ionaøcu, Traian R. (1897–1981). Jurist român. Doctor în øtiinfle juridice la 
Universitatea din Paris (1923). Profesor de drept internaflional la Uni
versitæflile din Cernæufli, Iaøi øi Bucureøti; director al Institutului de 
Cercetæri Juridice din Bucureøti. Bogatæ activitate didacticæ øi peste 
hotare la facultæfli de Drept din Lyon, Lille, Nancy øi Strasbourg. 
Director general al Învæflæmântului universitar din Ministerul Instruc
fliunii (1919–1931). Consilier temporar al Consiliului legislativ, numit 
pentru lucrærile de unificare a Codului Civil de cætre Ministerul Justifliei 
(1926–1935). Rezident regal al flinutului Prut (1939). Membru al 
Asociafliei Internaflionale a Juriøtilor de Limbæ Francezæ de la Paris; 
al Societæflii de Legislaflie Comparatæ de la Paris; al Institutului Ame
rican de Legislaflie Comparatæ øi Legislaflie de la Washington; al 
Institutului de Studii Legislative de la Roma; Academiei Internaflionale 
a Dreptului Comparat de la Haga; al Asociafliei de Drept Internaflional 
de la Londra; Asociafliei pentru Drept øi Filosofie Socialæ de la Berlin, 
al Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale de la 
Bucureøti. Membru corespondent (21 martie 1963) øi membru titular 
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(1 martie 1974) al Academiei Române. Øi°a flinut discursul de recepflie: 
Opera de drept civil øi de drept internaflional a lui Nicolae Titulescu.

Ionescu, Dumitru (Take, Tache) (1858–1922). Jurist, avocat, publicist, om 
politic øi de stat român. Doctorat în drept la Paris (1881). Membru al 
Partidului Naflional Liberal. Deputat (din 1884). A colaborat succesiv la 
ziarele „Românul“ øi „Timpul“. A condus ziarul „La Liberté Roumaine“ 
(1889–1890). Membru al Partidului Conservator (1886). Lider al Parti
dului Conservator°Democrat (1908), al Partidului Conservator Nafliona
list, al Partidului Conservator Democrat Unionist. De mai multe ori 
ministru: al Cultelor øi Instrucfliunii (27 noiembrie 1891–3 octombrie 
1895; 11 aprilie 1899–9 ianuarie 1900); de Finanfle (9 ianuarie–7 iulie 
1900; 22 decembrie 1904–12 martie 1907; 17 decembrie 1921–
17 ianuarie 1922); de Interne (14 octombrie 1912–31 decembrie 1913); 
ministru de stat (11 decembrie 1916–10 iulie 1917); al Afacerilor 
Stræine (13 iunie 1920–17 decembrie 1921); de Justiflie ad°interim 
(9 decembrie 1920–1 ianuarie 1921). Vicepreøedinte al Consiliului de 
Miniøtri (10 iulie 1917–26 ianuarie 1918). Prim°ministru (17 decembrie 
1921–17 ianuarie 1922). Adept al intrærii României în ræzboi alæturi de 
Antanta. În 1918, a plecat la Paris pentru a susfline interesele naflionale. 
Preøedinte al Consiliului Naflional al Unitæflii Române (din 3 octombrie 
1918). A colaborat la publicaflia „La Roumanie“. Ca ministru al Afa
cerilor Stræine, a fost unul dintre inifliatorii øi creatorii Micii Înflele geri. 
A patronat intrarea lui Nicolae Titulescu în viafla politicæ, cooptându°l 
øi la guvernare, ca ministru de Finanfle, øi încredinflându°i, între 1920 øi 
1921, importante responsabilitæfli în stræinætate.

Ionescu, Nae (Ionescu C. Nicolae) (1890–1940). Filosof, scriitor, ziarist øi om 
politic român. Licenfliat al Facultæflii de Litere øi Filosofie din Bucureøti, 
specialitatea filosofie (1912). Doctor în filosofie al Universitæflii din 
München (1919). Preocupæri în domeniul logicii øi teoria cunoaøterii. 
Director al Liceului Militar „Mænæstirea Dealu“. Subadministrator al 
„Casei Øcoalelor“. Conferenfliar suplinitor la Catedra de logicæ øi teoria 
cunoaøterii (1922), titular (1926) øi, apoi, profesor la Universitatea din 
Bucureøti. A condus revista „Loghios, revue internationale de syntése 
chrétienne orthodoxe“ øi ziarul „Cuvântul“, la care au colaborat o parte 
din discipolii sæi, precum Mircea Eliade, Mircea Vulcænescu, Mihail 
Sebastian, Emil Cioran, Constantin Noica ø.a. Deputat independent 
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(1931 øi 1932). Datoritæ orientærii sale politice de dreapta, a fost 
întemniflat la Miercurea Ciuc, unde a decedat în 1940.

Ionescu, Vasile (cunoscut sub pseudonimul Vion) (1890–1962). Ziarist ro
mân. Colaboræri la „Adeværul“; „Dimineafla“; „Facla“; „Izbânda“; „Luptæ
torul“; „Universul“.

Iorga, Nicolae (1871–1940). Istoric, profesor, scriitor, publicist, om politic øi 
de stat român. Licenfliat al Facultæflii de Litere din Iaøi (1889). A urmat, 
apoi, cursurile Øcolii de Înalte Studii de la Paris (1892) øi ale universitæflilor 
din Berlin øi Leipzig. Doctorat în filosofie la Leipzig (1893). Profesor 
(suplinitor, în 1893; titular, în 1895) la Catedra de istorie medie, 
modernæ øi contemporanæ a Universitæflii din Bucureøti. Fondator sau 
cofondator ale unor importante instituflii de øtiinflæ øi culturæ din flaræ 
sau din stræinætate: Liga culturalæ (1890); Universitatea popularæ de la 
Vælenii de Munte (1908); Institutul de Studii Est°Europene (1914); 
Øcoala românæ de la Paris (Fontenay°aux°Roses); Casa romena din 
Veneflia; Institutul de studii bizantine; Institutul de Istorie Universalæ 
(1937). Creator, editor øi conducætor de publicaflii pentru publicul larg, 
dar øi al unor prestigioase reviste de specialitate. Operæ monumentalæ, 
contribuflii fundamentale în istoria României øi universalæ. Bibliografia 
sa îl acrediteazæ ca unul dintre cei mai prolifici scriitori din istoria 
umanitæflii. Membru al mai multor academii øi al altor instituflii øi 
societæfli øtiinflifice din lume. Doctor honoris causa a numeroase univer
sitæfli de peste hotare (Alger, Barcelona, Bratislava, Cambridge, Cernæufli, 
Geneva, Lyon, Oxford, Paris, Roma, Strasbourg, Vilnius ø.a.). 
Cofondator øi lider al Partidului Naflional Democrat (1910). Fondator 
al Partidului Naflionalist al Poporului (1924). Deputat. Preøedinte al 
Adunærii Deputaflilor (9 decembrie 1919–26 martie 1920). Senator. 
Preøedinte al Senatului (9 iunie–13 iunie 1939). În timpul neutralitæflii 
flærii (1914–1916) s°a pronunflat pentru intrarea României în luptæ de 
partea Antantei. A avut un rol important în fæurirea României Mari. 
A susflinut revenirea pe tron a lui Carol al II°lea. Prim°ministru (18 apri
lie 1931–31 mai 1932). Ministru secretar de stat (10 februarie–30 mar
tie 1938). Consilier regal (1938–1940). Adversar al curentelor de 
extremæ stângæ øi de extremæ dreaptæ. A fost asasinat, în noaptea de 
27/28 noiembrie 1940, de o „echipæ a morflii“ a legionarilor. Membru 
corespondent (9 aprilie 1897) øi membru titular (26 mai 1910) al Aca
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demiei Române. Amintiri, memorii. Relaflii contradictorii, adesea 
tensionate, cu Nicolae Titulescu.

Ispasiu, Mihail (1883–1974). Jurist, economist român. Licenfliat în drept al 
Universitæflii din Bucureøti (1905). În anii 1909–1925, a ocupat succesiv 
funcfliile de subøef birou, øef birou, øef serviciu, subdirector general în 
Ministerul Finanflelor. Ulterior, pânæ la pensionare, în Ministerul Afa
cerilor Stræine: director al Direcfliei Fondurilor øi Contabilitæflii; confir
mat în locul bugetar vacant de consul general cls. I (1 ianuarie 1927); 
director inamovibil (30 iulie 1930); ministru plenipotenfliar cls. II (28 
iunie 1938). Pus în retragere din oficiu pentru a°øi regla drepturile de 
pensionare (1 iunie 1939).

Kalustian, Leon (1908–1990). Eseist øi memorialist român. A mai semnat: 
Democrit; Elka; Kalvincar (cu Ion Vinea øi Nicolae Carandino, la 
„Facla“); Lucullus; Al. Teodoru; Vladimir. Debut publicistic la „Cuvân
tul“ (1926). Redactor la „Cuvântul“ (1926–1927); „Curentul“ (1928–
1934); „Miøcarea“ (1931–1932); „România“ (1938–1940). A colaborat 
la „Dimineafla“; „Adeværul“; „Curentul“; „Facla“; „Lumea Româneascæ“; 
„Zorile“; „Azi“; „Reporter“; „Adeværul Literar øi Artistic“; „România 
Literaræ“; „Manuscriptum“; „Ramuri“; „Luceafærul“; „Flacæra“. Eseuri, 
amintiri. Simple note (Bucureøti, 1980).

Kellogg, Frank Billings (1856–1937). Jurist, diplomat, om politic øi de stat 
american. Delegat la Congresul Mondial al Juriøtilor (St. Louis, 1904). 
Delegat la convenfliile naflionale republicane din 1904, 1908 øi 1912. 
Senator de Minnesota, între 1917 øi 1923. Spre deosebire de alfli membri 
ai Partidului Republican, a sprijinit Societatea Nafliunilor. Ambasador 
al SUA în Marea Britanie (1924–1925). Secretar de stat în cabinetul 
John Gardner Coolidge (1925–1929). Øi°a legat numele de acordul 
privind renunflarea la ræzboi ca mijloc de politicæ naflionalæ, semnat la 
Paris, la 27 august 1928, cunoscut øi sub numele de Pactul Briand°Kellogg. 
Membru al Curflii Permanente de Justiflie Internaflionalæ (1930–1935). 
Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (1929). Nicolae Titulescu a 
sprijinit numirea sa ca membru al Curflii Permanente de Justiflie 
Internaflionalæ.
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Lacoste, Raymond. Ziarist francez. Colaborator al publicafliei „L’Echo de 
Paris“. Acreditat la Societatea Nafliunilor (1927/1928). Corespondent 
la Londra al ziarului „L’Echo de Paris“ (1930).

Lacroix, Victor de (1878–1948). Diplomat francez. Secretar de legaflie la 
Constantinopol (1904); Berlin (1909); Berna (1917); consul (1921); 
director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe pentru Europa (1923); 
delegat în Comisia Europeanæ a Dunærii (1926); însærcinat cu afaceri în 
Egipt (1929); ministru la Praga (1935).

Lapedatu, Alexandru I. (1876–1950). Istoric, geograf, profesor, om politic øi 
de stat român. Frate geamæn cu Ion I. Lapedatu. Licenfliat în istorie øi în 
geografie la Universitatea din Bucureøti. Secretar al Comisiunii monu
mentelor istorice øi al Comisiei istorice a României (1908–1916). Mili
tant pentru unirea Transilvaniei cu România. S°a numærat printre cei 
cærora li s°a încredinflat transportul tezaurului României în Rusia. A fost 
ales, la Odessa, în 1918, vicepreøedinte al Comitetului naflional al 
românilor refugiafli din Austro°Ungaria. Membru în delegafliile române 
la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920) øi Conferinfla de la 
Geneva (1922). Profesor la Facultatea de Litere øi Filosofie a Universitæflii 
din Cluj (1919–1938). Contribuflii valoroase la cunoaøterea epocii 
medievale româneøti. A fondat øi a condus Institutul de Istorie Naflionalæ 
din Cluj (1920–1938). Director general al Arhivelor Statului (1923). 
Membru al Partidului Naflional Liberal. Deputat øi senator, în mai 
multe rânduri. Ministru al Cultelor øi Artelor (30 octombrie 1923–27 
martie 1926; 4–20 iunie 1927; 21 iunie 1927–3 noiembrie 1928; 
9 iunie–1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934–29 august 1936). Mi
nistru de stat (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–9 iunie 
1934). Ministru secretar de stat (29 august 1936–14 noiembrie 1937). 
Membru al Frontului Renaøterii Naflionale. Membru corespondent 
(26 mai 1910), membru titular (10 octombrie 1918), secretar general 
(30 mai 1939–12 august 1948), vicepreøedinte (31 mai 1934–31 mai 
1935; 3 iunie 1938–30 mai 1940) øi preøedinte (31 mai 1935–3 iunie 
1938) al Academiei Române. Arestat øi întemniflat în 1950 la Sighet. 
Mort în închisoare. Repus în drepturi ca membru titular al Academiei 
Române la 3 iulie 1990.
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Lautier, Eugène (1867–1935). Om politic francez. Subsecretar de Stat în 
Ministerul Instrucfliunii Publice øi Artelor Frumoase (2 martie–5 de
cembrie 1930). Deputat. Preøedinte al Comisiei de politicæ externæ a 
Camerei Deputaflilor.

Lecca, Radu (1890–1980). Economist, ziarist, om politic øi de stat român. A 
urmat studii economice øi monetare la Viena øi Paris. Dupæ încheierea 
Primului Ræzboi Mondial se angajeazæ în serviciul unor organizaflii 
destinate aprovizionærii regiunilor pustiite de ræzboi. În anii 1918–1920 
se aflæ în republicile caucaziene. Se implicæ ulterior în afaceri econo
mice øi financiare în flaræ øi stræinætate, dar øi în afaceri dubioase de 
subversiune politicæ øi manipulare de documente secrete („afacerea 
cifrului“, cunos cutæ øi sub numele de „cazul Gohard“) în anii 1930–
1931, care îi aduc o condamnare de 2 ani de închisoare în Franfla øi 
ulterior expulzarea lui. Stabilit temporar în Germania, abordeazæ ziaris
tica øi devine corespondent al lui „Völkischer Beobachter“ la Bucureøti. 
Ajunge în relaflii apropiate cu liderul nazist Alfred Rosenberg. Joacæ un 
rol important – ca interpus – în fuzionarea formafliunilor politice 
conduse de Octavian Goga øi A.C. Cuza. Venit în România, în a doua 
parte a anilor ’30 ai secolului XX, ajunge un apropiat al lui Manfred 
Killinger, ambasadorul Germaniei la Bucureøti, jucând un rol manipu
lator în viafla politicæ româneascæ. E numit subdirector la Siguranfla 
Generalæ. La 30 octombrie 1941 e numit „împuternicit al Guvernului 
pentru pregætirea lucrærilor privind reglementarea regimului evreilor“. 
În perioada 7 octombrie 1943–23 august 1944 este Comisar general 
pentru problemele evreieøti. Are un rol important – dar controversat – 
în statutul øi situaflia evreilor din România în condifliile presiunilor 
naziste de la Berlin privind aplicarea øi în flara noastræ a „solufliei finale“. 
Arestat dupæ Armistifliu, Radu Lecca este transferat la Moscova øi supus 
unor îndelungate interogatorii de cætre NKVD (1945–1946). Readus 
în flaræ, este judecat în cadrul aøa°zisului Proces al marii trædæri naflio
nale, fiind condamnat la moarte cu ceilalfli din lotul Antoneøtilor. Este 
grafliat de Regele Mihai, în chiar ziua de 1 iunie 1946, alæturi de Eugen 
Cristescu øi Constrantin Pantazi, iar sentinfla de condamnare la moarte 
este comutatæ în închisoare pe viaflæ, Este eliberat din închisoare la 15 
aprilie 1963 (dupæ 18 ani øi 6 luni de detenflie). Memorii. Eu i°am salvat 
pe evreii din România (Bucureøti, 1994).
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Legrel, L.G. (Leon G. Geller) (1900–m.?). Ziarist român. A mai semnat L.G. 
Geller; Ion Chelu; Gh. Leonte. A avut colaboræri la: „Adeværul“; „Cuvânt 
liber“; „Dreptatea“; „Facla“; „Finanfle øi Industrie“; „Încotro“; „Jurnalul 
de dimineaflæ“; „Prezentul“ ø.a. Amintiri. În halat øi papuci (în colaborare 
cu Victor Rodan øi Tudor Øoimaru, Bucureøti, 1933).

Leith°Ross, Frederick William, Sir (1887–1968). Economist, finanflist øi om 
de stat britanic. A intrat în serviciu la Trezorerie (1909). Secretar par
ticular al premierului britanic H.H. Asquith (1911–1913). A participat 
ca expert financiar la negocierile desfæøurate în cadrul Comisiei de 
Reparaflii (1920–1925). Negociator al aranjamentului financiar cu 
Egiptul (1920). Controlor adjunct (1923) øi superior (1925–1932) în 
cadrul Ministerului de Finanfle. Principalul expert financiar al Conferinflei 
Reparafliilor de la Haga (1929–1930). Preøedintele Comisiei interguver
namentale a datoriilor (1931). Consilier economic øef al guvernului 
(1932–1946). Director general în Ministerul Economiei de Ræzboi 
(1939–1942). Delegat la Conferinfla Economicæ Mondialæ de la Londra 
(1933). Negociator al acordului financiar cu Germania (1934), Italia 
(1935). Însærcinat cu o misiune financiaræ în China (1935–1936). Mem
bru (1932) øi preøedinte (1936–1937) al Comitetului Economic al 
Societæflii Nafliunilor. Preøedinte al Comisiei interaliate pentru pretenfliile 
postbelice (1941–1943). Director general adjunct (1944–1945) øi preøe
dinte (1945–1946) al Comitetului European al Consiliului UNRRA 
(Administraflia ONU pentru Ajutorare øi Reconstrucflie). Din 1946 s°a 
retras din serviciul guvernamental. Guvernator al Bæncii Naflionale a 
Egiptului (1946–1951). Între 1951 øi 1966 a ocupat diverse posturi de 
conducere în sistemul bancar. S°a retras în 1966. [OPD.3]

Lémery, Henri (1874–1972). Om politic martinican. Studii juridice. Avocat. 
Deputat de Martinica (1914–1919). În perioada noiembrie 1917–ianua
rie 1920, a fost numit succesiv subsecretar de Stat la Comerfl, Industrie, 
Poøtæ°Telegraf, Transporturi Maritime, Marina Comercialæ – în guver
nul Georges Clemenceau. Senator de Martinica (1920–1941). Ministru 
de Justiflie (15 octombrie–7 noiembrie 1934). În 1937, fondeazæ aso
ciaflia anticomunistæ „Societatea prietenilor Rusiei naflionale“. În timpul 
regimului de la Vichy, a fost pentru scurt timp (12 iulie–6 septem brie) 
ministru al Coloniilor. Expulzat de guvernul de la Vichy. Arestat øi 
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închis ulterior pentru susflinerea regimului de la Vichy. Eliberat øi achitat 
în 1947.

Lenguceanu, Nicolae N. Jurist, avocat øi om politic român. Secretar general al 
Ministerului de Justiflie.

Leon, Ioan M. (1895–m.?). Jurist øi om politic. Absolvent al Facultæflii de 
Drept a Universitæflii din Iaøi. Membru al Zemstvelor Tighina (1919). 
Preøedinte al Consiliului Judeflean Tighina (1927–1928). Membru al 
Partidului Naflional fiærænesc. Øef al organizafliei judeflene Covurlui a 
Partidului Naflional fiærænesc. Deputat de Tighina (1926, 1928 øi 1931) 
øi de Fægæraø (1932).

Lery, Ad. Ziarist român.

Litvinov, Maksim Maksimovici (Vallah Max) (1876–1951). Diplomat, om 
politic øi de stat sovietic. În anii 1921–1930 øi 1941–1946, adjunct al 
comisarului poporului pentru Afacerile Externe al RSFSR (din 1922 al 
URSS). Comisar al poporului pentru Afacerile Externe al URSS (1930–
1939). A reprezentant URSS la Societatea Nafliunilor (1934–1938), 
fiind un fervent susflinætor al politicii de dezarmare internaflionalæ øi de 
securitate colectivæ.. A participat la conferinflele internaflionale de la 
Genova (1922); Haga (1922); Geneva (1932–1934); Montreux (1936), 
Moscova (1943). Ambasador al URSS la Washington (1941–1943). 
Adept al înflelegerii cu Puterile occidentale în tentativa de barare a 
expansiunii Germaniei naziste. Dupæ negocieri exploratorii Titulescu–
Litvinov (septembrie 1935), se parafeazæ la Montreux (21 iulie 1936) 
Protocolul sovieto°român, prin care se fixeazæ principiile ce urmau sæ 
stea la baza Tratatului de asistenflæ mutualæ dintre România øi URSS. 
Tratatul urma sæ fie definitivat øi semnat în septembrie 1936, dar acest 
lucru nu a mai avut loc deoarece la 29 august 1936 Nicolae Titulescu a 
fost înlocuit de la conducerea Ministerului Afacerilor Stræine.

Livezeanu, Octav (1902–1975). Ziarist, om politic øi de stat român. A colaborat 
la publicafliile „Adeværul“; „Dimineafla“; „Cuvântul Liber“. În 1938 a 
fondat (împreunæ cu scriitorul Mihail Sadoveanu øi preotul Ioan Marina, 
viitorul patriarh Justinian) revista „Muncæ øi Bunævoie“. A fost succesiv 
membru al Partidului fiærænesc, apoi al Partidului Naflional fiærænesc 
(din 1934), pentru ca în 1938 sæ se înscrie în Partidul Socialist fiærænesc. 
Dupæ 1944, s°a apropiat de comuniøti, intrând în Frontul Plugarilor. 
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A fæcut parte din conducerea Sindicatului Unic al Ziariøtilor din 
România, alæturi de N.D. Cocea, Tudor Teodorescu°Braniøte, Eugen 
Jebeleanu, George Macovescu. Ministru în mai multe rânduri: Arte 
(19 august–29 noiembrie 1946); Propagandæ (29 noiembrie 1946–
30 decembrie 1947); Informaflii (30 decembrie 1947–13 aprilie 1948); 
Arte øi Informaflii (13 aprilie 1948–23 mai 1949); Arte (23 mai 1949–
12 iulie 1950).

Longinescu, Gheorghe G. (1869–1939). Chimist român. Membru corespon
dent al Academiei (1925). Profesor universitar la Bucureøti. Contribu
flii în domeniul chimiei analitice øi al chimiei fizice. Împreunæ cu 
G. fiifleica, a întemeiat revista „Natura“.

Loucheur, Louis (1872–1931). Inginer, tehnician, diplomat øi om politic 
francez. Deputat (1919–1931). De mai multe ori ministru în perioada 
1916–1931. A jucat un rol important în problema reparafliilor øi în 
reglementærile financiare între diferite state ca urmare a semnærii Pæcii 
din 1919. Subsecretar de stat în cabinetul Briand (1910); ministru al 
Regiunilor eliberate (1921); ministru de Finanfle (1925); ministru al 
Muncii øi Prevederilor Sociale (1926–1930). Preøedintele Comisiei Re
parafliilor Orientale la Haga øi Paris (1930). Delegat al Franflei la 
Societatea Nafliunilor.

Lugoøianu (Lugojanu), Ion (1890–1957). Jurist, om politic øi de stat, diplomat 
român. Ginere al lui Stelian Popescu øi fin de cununie al lui Nicolae øi 
Catherine Titulescu. Studii universitare la Bucureøti øi Paris. Membru 
al delegafliei române (consilier tehnic) la Conferinfla de Pace de la Paris 
(1919–1920). Comisar al guvernului la New York pentru organizarea 
serviciilor consulare (1920). Membru al Partidului Naflional Român; 
membru al Partidului Naflional fiærænesc. Deputat (1928). Subsecretar 
de stat la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri (10 noiembrie 1928–
7 iunie 1930; 17 iunie–8 octombrie 1930). Ministru al Instrucfliunii 
Publice (7–8 iunie 1930) øi ministru al Industriei øi Comerflului (6 iu
nie–10 august 1932; 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–
14 iunie 1933). A fost delegat la Societatea Nafliunilor øi trimis extra
ordinar øi ministru plenipotenfliar pe lângæ Quirinal (1 iulie 1933–
15 noiembrie 1937). La sfârøitul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, i°a 
succedat lui Stelian Popescu la conducerea ziarului „Universul“. Arestat 
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(1949); condamnat, sub acuzaflia de înaltæ trædare øi complot contra 
siguranflei statului, la muncæ silnicæ pe viaflæ; mort în închisoare la 
Râmnicu Særat. 

Lupear, Alic J. Avocat øi consilier juridic american de origine românæ.

Lupu, Nicolae L. (1876–1946). Medic, om politic øi de stat român. Membru 
al Partidului Naflional Liberal. Prefect de Fælciu (1907). Deputat (din 
1913, în toate legislaturile). Fondator al Partidului Muncii (mai 1917). 
Membru (1921) øi preøedinte (1924–1926) al Partidului fiærænesc. În 
1926, în urma fuziunii Partidului Naflional Român cu Partidul fiærænesc, 
a fost ales vicepreøedinte al Partidului Naflional fiærænesc. Nemulflumit 
de fuziune, fondeazæ Partidul fiærænesc (Nicolae Lupu), în februarie 
1927. A revenit în Partidul Naflional fiærænesc, în martie 1934. În 1946, 
s°a desprins din nou de Partidul Naflional fiærænesc, formând Partidul 
fiærænesc°Democrat, care a susflinut principalele mæsuri inifliate de guver
nul dr. Petru Groza. Fervent propagandist al intrærii României în Primul 
Ræzboi Mondial, alæturi de Aliafli. A susflinut cauza României Mari în 
Anglia, SUA øi Franfla în anii 1916–1918. Ministru în mai multe 
rânduri: de Interne (27 decembrie 1919–13 martie 1920), al Instrucfliunii 
Publice (4–20 iunie 1927), al Muncii, Cooperafliei øi Asigurærilor Sociale 
(21 iunie 1927–3 noiembrie 1928). A luat atitudine împotriva ten
dinflelor autoritare ale lui Carol al II°lea. A deplâns øi condamnat 
eliminarea lui Nicolae Titulescu din viafla politicæ româneascæ.

MacDonald, James Ramsay (1866–1937). Om politic øi de stat britanic. 
Secretar (1900–1912) øi lider (1912–1914) al Partidului Laburist. 
Prim°ministru (22 ianuarie–4 noiembrie 1924; 5 iunie 1929–7 iunie 
1935). A dus o politicæ pacifistæ, care a fæcut sæ°øi piardæ popularitatea 
(1924). Confruntat cu criza economicæ mondialæ, a preconizat un regim 
de economii severe. Pentru restabilirea încrederii, a format un guvern de 
Uniune Naflionalæ, condus din 1935 de conservatorul Stanley Baldwin. 
Rector al Universitæflii din Edinburgh (1923–1926) øi al Universitæflii 
din Glasgow (1928–1931). Cancelar al Universitæflii St. Andrew (1929) 
øi al Universitæflii din Cambridge (1930).

MacSwiney of Mashanaglass, P. Marchiz irlandez.

Maiski, Ivan Mihailovici (1884–1975). Diplomat, istoric øi scriitor sovietic. 
Director al Direcfliei Presei din Comisariatul Poporului pentru 
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Afaceri Externe al URSS (1922–1923). Redactor al ziarului „Zvezda“ 
(1923–1925); în aceeaøi perioadæ a lucrat la Universitatea comunistæ 
din Leningrad. Consilier la ambasadele de la Londra (1925–1927), 
Tokyo (1927–1929). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar în 
Finlanda (1929–1932); în Marea Britanie (1932–1943; din 1941, 
ambasador). Reprezentant al URSS în Comitetul privind neintervenfliile 
în afacerile spaniole (1936–1939). Adjunct al comisarului poporului 
(din 1946, adjunct al ministrului) pentru Afaceri Externe (1943–1946). 
A participat la conferinflele de la Yalta (1945) øi Potsdam (1945). În anii 
1947–1968 a lucrat la Institutul de Istorie al Academiei de Øtiinfle al 
URSS; în anii 1968–1975 a lucrat la Institutul de Istorie Universalæ 
al Academiei de Øtiinfle al URSS. Membru al Academiei de Øtiinfle 
(1946). Ordinul Lenin (1942) øi Ordinul Steagul Roøu al Muncii (1944, 
1945, 1964). Lucræri: Amintirile unui ambasador sovietic (1964); Amin
tirile unui diplomat sovietic (1925–1945) (1971); Oameni. Evenimente. 
Fapte (1973).

Maniu, Iuliu (1873–1953). Jurist, om politic øi de stat român. Studii universitare 
de drept la Cluj, Viena øi Budapesta. Doctorat în drept (1896). În anii 
studenfliei a fost fondator øi preøedinte al Societæflii studenflilor români, 
sârbi øi slovaci. La începutul carierei a fost avocat pledant (1898), apoi, 
jurisconsult al Mitropoliei Române Unite de la Blaj. Înrolat în armata 
austro°ungaræ (1915). A luptat în Primul Ræzboi Mondial pe frontul 
rusesc øi italian. Unul dintre conducætorii luptei politice de eliberare a 
românilor din Transilvania de sub stæpânirea austro°ungaræ øi fæuritorii 
României Mari. Membru în Comitetul naflional al Partidului Naflional 
Român din Transilvania (din 1896/1897); vicepreøedinte (din 1904). 
Deputat în Parlamentul de la Budapesta, reprezentând cercul Vinflu de 
Jos (1906–1910). Fondator al Senatului (Sfatului) Militar Român 
(Viena, 31 octombrie 1918), care organizeazæ øi conduce trupele formate 
din soldafli øi ofifleri români din armata austro°ungaræ. Unul dintre 
organizatorii Adunærii Naflionale de la Alba Iulia. Preøedinte al Con
siliului Dirigent al Transilvaniei øi øeful resortului pentru Interne 
(1918–1920). Preøedinte al Partidului Naflional Român din Transilvania 
(1919–1926) øi al Partidului Naflional fiærænesc (1926–1933; 1937–
1947). Prim°ministru (10 noiembrie 1928–7 iunie 1930; 13 iunie–
8 octombrie 1930; 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933). Ministru 
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ad°interim la Finanfle (15–26 octombrie 1929) øi Ræzboi (5–14 aprilie 
1930). Ministru secretar de stat (august–noiembrie 1944). Preøedinte al 
Asociafliei „Pro°Transilvania“ (1940). S°a remarcat în lupta împotriva 
alianflei României cu Germania nazistæ, pentru alianfla cu Nafliunile 
Unite, precum øi în pregætirea øi desfæøurarea loviturii de stat de la 
23 august 1944. Oponent consecvent al comunismului. Dupæ desfiin
flarea Partidului Naflional Tærænesc (1947), a fost arestat (iulie 1947), 
judecat øi condamnat la temniflæ grea pe viaflæ. A murit în închisoarea de 
la Sighet. Membru de onoare al Academiei Române (7 iunie 1919). 
Repus în drepturi ca membru de onoare ale Academiei Române (3 iulie 
1990). Prieten øi executor testamentar al lui Nicolae Titulescu. Înainte 
de moarte, a transmis aceastæ îndatorire lui Corneliu Coposu.

Manoilescu, Mihail (1891–1950). Inginer, economist, om politic øi de stat 
român. A urmat cursurile Øcolii Naflionale de Poduri øi Øosele (1915). 
Subdirector (1919), director (1920) øi director general al Refacerii 
Industriale în cadrul Ministerului Industriei øi Comerflului. Profesor 
universitar la Universitatea din Bucureøti øi la Øcoala Politehnicæ. Unul 
dintre întemeietorii neoliberalismului în România. A elaborat teoria 
corporatismului integral øi pur øi teoria generalæ a protecflionismului cu 
taxe vamale pentru ramurile în care se realizeazæ cea mai ridicatæ 
productivitate a muncii. Preøedinte al Asociafliei Generale a Inginerilor 
din România (1935). Membru al Partidului Poporului (1926–1927) øi 
al Partidului Naflional fiærænesc (1927–1931). Deputat (din 1926) øi 
senator. Subsecretar de stat în Ministerul Finanflelor (30 martie 1926–
4 iunie 1927). Apropiat al principelui Carol, a contribuit la aducerea 
acestuia, în 1930, pe tronul României. Ministru în mai multe rânduri: 
al Lucrærilor Publice øi Comunicafliilor (13 iunie–8 octombrie 1930); al 
Industriei øi Comerflului (10 octombrie 1930–4 aprilie 1931; 18 aprilie–
14 iulie 1931); al Afacerilor Stræine (4 iulie–4 septembrie 1940; 4 sep
tembrie–14 septembrie 1940). A acceptat, sub presiunea Germaniei 
hitleriste øi Italiei mussoliniene, semnarea Dictatului de la Viena (august 
1940). Guvernator al Bæncii Naflionale a României (14 iulie–27 noiem
brie 1931). Arestat în anii 1944–1945 øi 1948–1950. A murit în în
chisoarea de la Sighet. Însemnæri zilnice, memorii. Memorii (Bucureøti, 
1993).
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Manuilski, Dmitri Zaharovici (1883–1959). Activist de partid øi de stat, 
diplomat rus (sovietic). A participat la miøcarea revoluflionaræ din Rusia. 
Membru al Partidului Comunist (1903). A intrat în diplomaflie în 1918. 
În aprilie 1918 a fost trimisul RSFSR în Ucraina pentru convorbiri cu 
puterea germanæ. Membru al Comitetului revoluflionar pe întreaga 
Ucrainæ øi comisar al poporului pentru Agriculturæ al RSS Ucrainene 
(1918–1922). Prim secretar al CC al PC (b) al Ucrainei (1921–1922). 
Conducætorul misiunii Crucii Roøii în Franfla (1919). Membru al 
delegafliei sovietice la convorbirile de pace cu Polonia de la Riga (1920). 
În perioada 1922–1944, muncæ de ræspundere în Comintern: membru 
al Prezidiului Comitetului Executiv al Cominternului (din 1924); 
secretar al Internaflionalei Comuniste (din 1928). A avut sarcini de 
ræspundere la CC al PC(b) pe întreaga Rusie (1942–1944) øi la Direcflia 
Superioaræ Politicæ a Armatei Roøii. Vicepreøedinte al Consiliului 
Comisarilor Poporului (1944–1953) (din 1946 – Consiliul de Miniøtri). 
Comisar al poporului (din 1946 – ministru) pentru Afacerile Externe al 
RSS Ucrainene (1944–1952). Øeful delegafliei RSS Ucrainene la Con
ferinfla de la San Francisco (1945) øi la Conferinfla de Pace de la Paris 
(1946). Reprezentant permanent al RSS Ucrainene la ONU øi reprezen
tant al RSS Ucrainene în Consiliul de Securitate al ONU (1948). Øeful 
delegafliei RSS Ucrainene la sesiunile I–IV al Adunærii Generale a ONU. 
Membru al CC al PC(b) pe întreaga Rusie (1923–1952) (candidat din 
1922). Deputat în Sovietul Suprem al URSS (1937–1954).

Marees van Swinderen, Jonkheer Reneke de (1860–1955). Om de stat øi 
diplomat olandez. Ministru al Afacerilor Stræine al Olandei (1908–1913); 
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Londra; reprezentant al 
Olandei la cea de°a II°a Adunare a Societæflii Nafliunilor (1921).

Maria Alexandra Victoria de Saxa Coburg (1875–1938). Principesæ de Marea 
Britanie øi Irlanda. Cæsætoritæ cu Ferdinand de Hohenzollern°Sigmarin
gen (1892). Reginæ a României (1914–1927). A militat alæturi de soflul 
ei, Regele Ferdinand I, pentru intrarea României în ræzboi alæturi de 
Antantæ øi reîntregirea naflionalæ a flærii. În timpul ræzboiului s°a dedicat 
îngrijirii øi ajutorærii ræniflilor øi væduvelor de ræzboi. Romancieræ øi 
memorialistæ, supranumitæ Regina Artist (Povestea vieflii mele). Membru 
de onoare al Academiei Române (1 mai 1915) øi membru corespondent 
al Academiei Franceze de Belle Arte (1919).
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Martin, Jean. Ziarist elveflian, director al cotidianului elveflian „Journal de 
Genève“. În 1944 a publicat volumul À la Societé des Nations, o carte de 
amintiri despre evenimente majore øi personalitæfli marcante cunoscute 
de el la Societatea Nafliunilor, printre care øi Nicolae Titulescu.

Masaryk, Jan Garrigue (1886–1948). Diplomat, om politic øi de stat ceh. Fiul 
lui Thomáš Garrigue Masaryk. Însærcinat cu afaceri la Washington 
(1919). Consilier de legaflie la Londra (1921; 1923–1925). A colaborat 
cu Edvard Beneš la mai multe sesiuni ale Adunærii Societæflii Nafliunilor. 
Ministru al Republicii Cehoslovace în Marea Britanie (1925–1938). 
A demisionat în semn de protest împotriva Acordurilor de la München. 
A deflinut portofoliul Externelor în guvernul cehoslovac în exil la Londra 
(1940–1944), condus de Edvard Beneš, dupæ ocuparea Cehoslovaciei 
de cætre Germania hitleristæ. Redevine ministru de Externe în primul 
guvern cehoslovac dupæ eliberarea flærii (aprilie/mai 1945–19 iunie 
1946; 3 iulie 1946–25 februarie 1948; 25 februarie–10 martie 1948). 
Reprezintæ Cehoslovacia la Conferinfla de la San Francisco (1945). 
Delegat la prima Adunare Generalæ a ONU. Delegat la Conferinfla de 
Pace de la Paris (29 iulie–15 octombrie 1946). S°a sinucis la 10 martie 
1948, dar nu existæ nicio dovadæ cæ moartea sa a fost voluntaræ. Ancheta 
cu privire la moartea sa a fost redeschisæ øi, în 2004, s°a anunflat oficial 
cæ a fost asasinat prin defenestrare. 

Massigli, René Lucien Daniel (1888–1988). Diplomat francez. Ataøat secretar 
la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). Secretar al Conferinflei 
Ambasadorilor (1920). Secretar al delegafliei franceze la Conferinfla de la 
Washington (1921). Secretar general al Conferinflei de la Genova 
(1922). Membru al delegafliei franceze la Conferinfla de la Haga (1922). 
Secretar general al Conferinflei de la Lausanne (1922–1923). Membru 
în delegaflia francezæ la Conferinfla franco°sovieticæ (1926). Membru al 
delegafliei franceze la Comisia documentaræ relativæ la originile Primului 
Ræzboi Mondial. Ministru plenipotenfliar, øef al serviciului francez la 
Societatea Nafliunilor (1928). Delegat la 24 de sesiuni ale Consiliului 
Societæflii Nafliunilor. Membru al delegafliei franceze la Conferinfla de la 
Haga (1929); la Conferinfla Navalæ de la Londra (1930). Delegat adjunct 
la Conferinfla de Dezarmare (1932). Director adjunct al Afacerilor 
Politice în Ministerul Afacerilor Stræine (1934). Delegat adjunct la 
Conferinfla de la Nyon (10–14 septembrie 1937). Ambasador la Ankara 
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(1938–1940). Comisar pentru Afacerile Stræine al Comitetului de la 
Alger (1943). Ambasador la Londra (din 1944).

Maximos, Demetrios (Dimitrios) (1873–1955). Om politic øi de stat grec. 
Guvernator al Bæncii Naflionale a Greciei (1920–1922). Autor a nume
roase studii economice. I se datoreazæ un plan de reorganizare completæ 
a finanflelor publice ale Greciei. Ministru al Afacerilor Stræine (10 martie 
1933–3 martie 1935; 27 martie–iunie 1935; iunie–13 iulie 1935). Sem
natar al Pactului Înflelegerii Balcanice (Atena, 9 februarie 1934). Delegat 
la Adunarea Societæflii Nafliunilor (1934–1935). Preøedinte al Consiliu
lui de Miniøtri (24 ianuarie–29 august 1937).

Medlicott, H., colonel. Reprezentant al Societæflii United Oilfields.

Meitani, Henri George (1891–m.?). Avocat român. Licenfliat al Facultæflii de 
Drept din Bucureøti (1913) øi doctor în drept (Paris, 1925). În perioada 
1916–1921, n°a profesat din cauza unei ræni grave cæpætate în ræzboi. 
Profesor la Facultatea de Drept a Universitæflii din Bucureøti. Consilier 
juridic pe lângæ Ministerul Regal al Afacerilor Stræine al României. 
A semnat, din partea României, Tratatul româno°bulgar de la Craiova 
(7 septembrie 1940).

Mihalache, Ion (1882–1963). Învæflætor, om politic øi de stat român. Preøedinte 
al Asociafliei Generale a Învæflætorilor. Decorat cu Ordinul „Mihai 
Viteazul“ pentru participarea eroicæ la Ræzboiul de Întregire. Preøedinte 
(1925–1926) al Partidului fiærænesc (creat din inifliativa sa în decembrie 
1918) øi al Partidului Naflional fiærænesc (1933–1937). Ministru al Agri
culturii øi Domeniilor (16 decembrie 1919–12 martie 1920; 10 noiem
brie 1928–7 iunie 1930; 7–8 iunie 1930), de Interne (10 octombrie 
1930–4 aprilie 1931; 11 august–17 octombrie 1932; 20 octombrie 
1932–8 ianuarie 1933). A dispus dizolvarea Gærzii de Fier. A susflinut 
aducerea pe tron a principelui Carol. A participat la acfliunea de înlæturare 
a regimului antonescian øi de alæturare a flærii Nafliunilor Unite. Împo
trivindu°se procesului de comunizare a flærii, a fost arestat (iulie 1947), 
judecat øi condamnat la muncæ silnicæ pe viaflæ. A murit în închisoarea 
de la Râmnicu Særat.

Millian°Maximin, G. (1885–1952). Publicist øi scriitor român. A mai semnat 
øi Deøcæ, Maximin, G. Millian. A debutat în „Belgia Orientului“ (1904). 
În anii 1912–1913 a redactat revistele „Mojicul“ øi „Spanacul“. Redactor 
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la „Adeværul“ øi „Dimineafla“. Secretar general de redacflie la „Lupta“. 
A mai colaborat la „Curierul israelit“, „Izbânda“, „Presa“, „Pagini libere“, 
„Viafla româneascæ“, „Omul liber“. Volume: poezie, teatru, reportaj, 
însemnæri, amintiri etc.

Mircescu, Øtefan. Publicist român.

Mirea, Ioan I. Institutor øcolar, Municipiul Bucureøti.

Mironescu, Gheorghe Gheorghe (1874–1949). Jurist, diplomat, om politic øi 
de stat român. Licenfliat al Facultæflii de Litere øi Filosofie a Universitæflii 
din Bucureøti (1894). Doctor în drept al Universitæflii din Paris (1898). 
Magistrat. Avocat. Profesor de drept civil øi apoi de proceduræ civilæ la 
Universitatea din Bucureøti (1906–1939). În anii 1917–1918 a desfæ
øurat o intensæ activitate la Paris în favoarea cauzei unitæflii românilor, 
colaborând strâns cu reprezentanflii cehoslovaci, polonezi øi sârbi. A luat 
parte la Congresul naflionalitæflilor oprimate de Imperiul austro°ungar, 
flinut la Roma în aprilie 1918. A fost membru al Consiliului Naflional al 
Unitæflii Române, constituit la Paris în septembrie 1918. S°a numærat 
printre colaboratorii cei mai activi ai ziarului „La Roumanie“. Deputat 
în mai multe legislaturi. În numeroase rânduri ministru: Instrucfliune 
Publicæ; Afaceri Stræine (10 noiembrie 1928–7 iunie 1930; 7–8 iunie 
1930; 13 iunie–8 octombrie 1930; 10 octombrie 1930–4 aprilie 1931; 
11 august–11 octombrie 1932); Interne; Finanfle; Lucræri Publice øi 
Comunicaflii. Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri (20 octombrie 
1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–9 noiembrie 1933). Prim°ministru 
al României (7–13 iunie 1930; 10 octombrie 1930–4/18 aprilie 1931). 
În calitate de ministru de Externe, a condus delegaflia României la 
sesiunile Adunærii Societæflii Nafliunilor (1929–1930), ca øi la cele douæ 
conferinfle de la Haga (1929, 1930). Membru al Partidului Conser
vator°Democrat; fruntaø al Partidului Naflional Român; membru 
marcant al Partidului Naflional fiærænesc. În 1935 s°a retras din viafla 
politicæ. În timpul regimului de autoritate monarhicæ al Regelui Carol 
al II°lea, este numit ministru secretar de stat (10 februarie–30 martie 
1938); consilier regal (30 martie 1938), senator (5 iunie 1939). În iunie 
1943 (însærcinat de Iuliu Maniu øi cu încuviinflarea lui Ion Antonescu), 
poartæ convorbiri secrete cu Bánffy Miklós în vederea soluflionærii 
divergenflelor dintre România øi Ungaria. Membru de onoare (31 mai 
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1939) al Academiei Române. Repus în drepturi (3 iulie 1990) ca 
membru de onoare al Academiei Române. Condamnat în 1948 la 5 ani 
de închisoare corecflionalæ, iar în 1949 la 12 ani închisoare corecflionalæ, 
în ambele cazuri fiind acuzat de evaziune fiscalæ øi sabotaj. A murit subit 
în Parcul Ioanid din Bucureøti, înainte de a fi încarcerat.

Misir, N. Om politic român. Membru marcant al Partidului Conservator din 
România. 

Mitilineu, Ion M. (1868–1946). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat 
în drept (1888). Doctor în drept la Paris. Avocat în Baroul de Ilfov. 
Magistrat. Procuror la Tribunalul Ilfov. Membru al Partidului Conser
vator. Membru al Partidului Poporului (1925). Deputat de Ilfov în trei 
legislaturi. Senator de Neamfl øi Caliacra. Prefect al Polifliei Capitalei 
(1910–1913). Secretar general al Ministerului de Interne (1918). Mi
nistru de Justiflie (4 iunie–24 octombrie 1918); ministru al Afacerilor 
Stræine (30 martie 1926–4 iunie 1927). A participat la cea de°a XLII°a 
sesiune a Consiliului Societæflii Nafliunilor (12–26 septembrie 1928). 
Membru al Consiliului superior naflional al Frontului Renaøterii 
Naflionale. 

Moldovan, Leonte (1865–1943). Profesor, avocat, ziarist, om politic øi de stat 
român. Licenfliat al Facultæflii de Litere øi Filosofie øi al Facultæflii de 
Drept din Bucureøti. A inifliat øi a colaborat la câteva ziare: „Orientarea“; 
„Voinfla“; „Lupta Naflionalæ“. Deputat øi senator în mai multe rânduri. 
A pledat pentru înfæptuirea idealului naflional. S°a pronunflat pentru 
exproprierea marilor moøii øi împroprietærirea flæranilor, pentru modi
ficarea sistemului electoral. A cerut ieøirea României din neutralitate øi 
intrarea ei în Primul Ræzboi Mondial alæturi de Aliafli. Intensæ activitate 
parlamentaræ în perioada interbelicæ. Preøedinte al Senatului României 
(10 februarie 1934–15 noiembrie 1935). Lucræri: Din nevoile populafliunii 
noastre rurale (1906); În chestiunea naflionalæ (1915).

Moldovan, Valeriu (1875–1954). Jurist, profesor, om politic român. A fæcut 
studii universitare la Cluj øi la Budapesta. Doctor în drept al Universitæflii 
de la Cluj. Decan al Baroului din Turda øi preøedinte al Camerei de 
Agriculturæ de la Turda. Membru al Comitetului Executiv al Partidului 
Naflional Român (1910). Secretar general al Consiliului Dirigent (din 
2 decembrie 1918). Deputat øi senator în mai multe rânduri. Dupæ 
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fuziunea din 1926, fruntaø al Partidului Naflional fiærænesc. Subsecre
tar de stat la Ministerul Instrucfliunii øi Cultelor (14 noiembrie 1929–
7 iunie 1930; 7–8 iunie 1930). Profesor de drept  canonic øi de drept 
administrativ la Universitatea din Cluj. Dupæ ræzboi, în 1950, a fost 
arestat øi întemniflat la Sighet, unde a murit.

Monzie, Anatole de (1876–1947). Om politic øi de stat francez. Deputat 
(1909–1919; 1929–1940). Senator (1920–1929). De mai multe ori mi
nistru: al Instrucfliunii Publice (17 aprilie–27 octombrie 1925; 4 iulie–
14 decembrie 1932; 14 decembrie 1932–29 ianuarie 1933; 31 ianuarie–
23 octombrie 1933; 26 octombrie–24 noiembrie 1933; 27 noiembrie 
1933–27 ianuarie 1934); al Muncii øi Lucrærilor Publice (9 octombrie–
22 noiembrie 1925; 28 noiembrie 1925–6 martie 1926; 22 august 
1938–20 martie 1940); de Finanfle (19–21 iulie 1926). Director al 
publicafliei Enciclopedia francezæ (din 1936).

Moroianu, Gheorghe (1870–1945). Politolog, profesor, diplomat øi om politic 
român. Licenfliat al Institutului de Stat Comercial Superior din Antwerp 
(Belgia) (1892). Laureat al Øcolii de Øtiinfle Politice din Paris (1892–
1895). Doctor în øtiinflele social°economice de la Universitatea din 
Tübingen (1897). Profesor (din 1921) øi rector (1929–1936) al Acade
miei de Înalte Studii Comerciale øi Industriale din Cluj. În Belgia øi 
Franfla a activat pentru cauza naflionalæ a românilor transilvæneni. Consul 
al României la Londra (1907–1909). Ataøat comercial în Austro°Ungaria, 
Germania, Elveflia øi Rusia (Odessa). Membru al delegafliei transilvæ
nene la Conferinfla de Pace de la Paris (1919). Secretar general la Externe 
în Consiliul Dirigent al Transilvaniei (1919–1920). Deputat (1919, 
1928–1931 øi 1931–1932).

Moøoiu, Traian (1868–1932). Ofifler de carieræ, om politic øi de stat român. 
Absolvent al Øcolii Militare din Viena (1889). Dupæ doi ani în armata 
austro–ungaræ, øi°a dat demisia øi a venit în România. A fost încadrat, 
în 1893, în armata românæ cu gradul de sublocotenent. A parcurs trep
tele ierarhiei militare, de la sublocotenent (1893), locotenent (1894), 
cæpitan (1900), maior (1909), locotenent°colonel (1913), colonel 
(1916) pânæ la general de brigadæ (1917) øi general de divizie (1919). 
A participat la toate campaniile armatei române din Ræzboiul de 
Întregire naflional°statalæ (1916; 1917; 1918–1919), atât pe frontul din 
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Moldova, cât øi pe cel din Transilvania. A comandat Divizia XII infan
terie cu care a luat parte la bætælia din Munflii Vrancei, oprind ofensiva 
germanæ în luptele de la Ræchitiø øi Cocoøilæ. La 10 decembrie 1918, a 
fost numit guvernator al Transilvaniei øi øef al Comandamentului 
Trupelor din Transilvania. A comandat Grupul Nord al trupelor din 
Transilvania, a contribuit la înfrângerea trupelor ungare øi a intrat cu 
trupele sale în Budapesta (4 august 1919). La sfârøitul ræzboiului, în 
plan politic, s°a îndreptat spre Partidul Naflional Liberal. Deputat (din 
1922). Senator de drept. Ministru în mai multe rânduri: de Ræzboi 
(2–13 martie 1920); al Comunicafliilor (24 ianuarie 1922–30 octombrie 
1923); al Lucrærilor Publice (30 octombrie 1923–27 martie 1926).

Mofla, Ion I. (1902–1937). Om politic român. A studiat dreptul la Paris, Cluj, 
Iaøi, Grenoble. Inspirat de demersurile lui Charles Maurras, a fondat la 
Cluj gruparea naflionalistæ Acfliunea Româneascæ, care a fuzionat în 
1925 cu Liga Apærærii Naflional°Creøtinæ a lui A.C. Cuza. A fost arestat 
øi închis (Væcæreøti, Galata) în mai multe rânduri pentru planurile, 
fæcute cu Corneliu Zelea Codreanu, de a asasina pe unii lideri politici 
români øi unii conducætori ai comunitæflii evreieøti din România. A luat 
parte la înfiinflarea Legiunii Arhanghelului Mihail (1927), fiind numit 
comandant al organizafliei Buna Vestire. Vicepreøedinte de la fondare al 
Partidului Totul pentru fiaræ. Voluntar în Ræzboiul Civil din Spania 
(1936–1937) de partea forflelor naflionaliste ale generalului Franco. 
A cæzut în luptæ la Majadahonda, la 13 ianuarie 1937, alæturi de Vasile 
Marin. În 1970, autoritæflile franchiste au ridicat, la Majadahonda, un 
monument în memoria lui Mofla øi Marin.

Mousset, Albert (1883–1975). Analist, publicist øi traducætor francez. Arhivist 
paleograf. Membru al Øcolii de Înalte Studii Hispanice. Bibliotecar 
stagiar la Ministerul Afacerilor Externe al Franflei. Secretar al Comisiei 
pentru publicarea documentelor relative la originile ræzboiului din 
1870–1871. Ataøat la Ambasada Franflei la Madrid. Director al Agenfliei 
telegrafice a Franflei la Belgrad. Fondator øi director al revistei „Affaires 
étrangères“. Autor prolific de studii øi monografii pe probleme europene, 
din care numeroase sunt dedicate spafliului balcano°danubian sau 
central°european.
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Nabuco de Gouvea, José°Thomaz (1871/1872–1940). Diplomat brazilian. 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Braziliei în Paraguay 
(1927); România (1928–1934); Elveflia (1934).

Neculcea, Eugen (Eugeniu) (1876–1954). Matematician, fizician, chimist, 
diplomat român. Studii universitare la Iaøi øi Paris (Sorbona, Collège de 
France). Doctor în øtiinfle fizico°matematice la Paris. Carieræ universitaræ 
la Iaøi øi la Bucureøti. Profesor universitar. A reprezentat România în 
diferite organisme internaflionale (din sistemul Societæflii Nafliunilor) øi 
la tratativele economico°financiare privind drepturile øi obligafliile 
decurgând din tratatele øi reglementærile încheiate în urma Primului 
Ræzboi Mondial. Membru al delegafliei române la Conferinfla de Pace 
(1919). A luat parte la Conferinfla parlamentaræ internaflionalæ de comerfl 
(Paris, 1919; Bruxelles, 1920); la Conferinfla financiaræ internaflionalæ 
(Bruxelles, 1920); la Conferinfla internaflionalæ pentru simplificarea for
malitæflilor vamale (Geneva, 1926); la Conferinfla financiaræ internaflio
nalæ privind abolirea prohibirilor la import øi la export (Geneva, 1926); 
la Conferinfla economicæ internaflionalæ (Geneva, 1927); la Conferinfla 
internaflionalæ pentru unificarea metodelor în materie de statistici 
economice (Geneva, 1928); la Conferinfla internaflionalæ în vederea unei 
acfliuni economice concertate (1930, 1931); la Conferinfla internaflionalæ 
pentru unificarea legislafliei în materie de scrisori de schimb øi polifle 
(Geneva, 1931); la Conferinfla internaflionalæ economicæ øi monetaræ 
(Londra, 1934) ø.a. Delegat sau consilier tehnic la toate sesiunile Adu
nærii Societæflii Nafliunilor (1920–1937); a luat parte la toate întrunirile 
Comisiunii financiare øi economice a Societæflii Nafliunilor (1920–
1937). Preøedinte, în douæ rânduri, al Comitetului mixt de unificare a 
metodelor de statisticæ economicæ øi financiaræ. Membru al Academiei 
Diplomatice Internaflionale. Membru titular al Academiei de Øtiinfle 
din România.

Neniøor, Marise (Marize, Marys) (1907−1969). Næscutæ Iuca. Prima soflie a 
lui Gheorghe (Georgel) Neniøor, nepot al lui Nicolae Titulescu, fiu al 
Corneliei Neniøor.

Neniøor, Sergiu (Gigi) (1891/1893–1961). Ofifler øi om politic român. Nepot 
al lui Nicolae Titulescu. Fiul lui Gheorghe øi al Corneliei Neniøor. Frate 
cu Gheorghe (Georgel), Ion (Ionel) øi Ella Caracostea. Colonel. Secretar 
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particular al lui Nicolae Titulescu. L°a însoflit pe Nicolae Titulescu, cât 
acesta a deflinut demnitatea de ministru al Afacerilor Stræine al României, 
în aproape toate cælætoriile în stræinætate øi la reuniunile øi conferinflele 
internaflionale. În 1938, revine definitiv în flaræ. În acelaøi an, s°a înscris 
în Frontul Renaøterii Naflionale, ceea ce a dus la ruperea relafliilor lui 
Nicolae Titulescu cu acesta.

Neniflescu, Øtefan I. (1897–1979). Scriitor, poet, estetician øi diplomat român. 
Fiul poetului Ioan Neniflescu, fost prefect de Tulcea. A absolvit Liceul 
Francez la Berlin øi Facultatea de Filologie la Roma; docent în esteticæ 
la Universitatea din Bucureøti. Colaboræri la: „Convorbiri Literare“; 
„Spicul“; „Ideea Europeanæ“; „Flacæra“; „Luceafærul“; „Gândirea“; „Ade
værul“ etc. Consilier la Legaflia de la Haga, unde l°a cunoscut pe Nicolae 
Titulescu, de care°l va lega o trainicæ prietenie. A demisionat din 
Ministerul de Externe (împreunæ cu Mihai Arion) dupæ ce Regele Carol 
al II°lea l°a îndepærtat pe Titulescu. Conferenfliar la Universitatea 
Bucureøti. Membru PNfi. Înainte de începerea ræzboiului, la sugestia 
lui Maniu, a plecat în Anglia øi a încercat sæ sensibilizeze Ministerul de 
Externe englez asupra pericolului sovietic. Deøi cunoøtea dedesubturile 
acordului Churchill–Stalin, cu toate insistenflele mai multor personalitæfli 
engleze øi franceze de a nu se întoarce în flaræ, a revenit totuøi în România 
øi s°a alæturat celor ce încercau sæ înlæture regimul Groza. Arestat în 
1949, în urma unui denunfl. Judecat cu un lot de 27 de personalitæfli. 
Condamnat la muncæ silnicæ pe viaflæ pentru crimæ de înaltæ trædare. 
O parte din detenflie la penitenciarele Jilava, Piteøti øi Aiud. Eliberat în 
1964 cu Decretul de grafliere 411 (foarte grav bolnav). Dupæ eliberare a 
refuzat colaborarea cu puterea comunistæ øi a dus o viaflæ de privafliuni.

Nicolson, Harold (1886–1968). Diplomat, jurnalist øi biograf britanic. Dupæ 
studii la Wellington College, Berkshire, øi Balliol College, Oxford, 
intræ în serviciul diplomatic (1909). A lucrat la ambasadele Marii 
Britanii de la Madrid, Constantinopole, Teheran øi Berlin. În 1919, a 
fæcut parte din delegaflia britanicæ la Conferinfla de Pace de la Paris. 
Dupæ retragerea din serviciul diplomatic, s°a dedicat carierei jurnalistice, 
abordând subiecte sociale, politice øi literare pentru ziarul londonez 
„Evening Standard“. Øi°a început apoi cariera politicæ, intrând în 
Parlament ca reprezentant al Partidului Naflional Laburist (1935–1945). 
Scriitor prolific, autor de biografii ale unor mari personalitæfli (Paul 
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Verlaine, Tennyson, Byron, Swinburne, Dwight Morrow, Benjamin 
Constant, Sainte°Beuve). A fæcut apel la cunoøtinflele sale diplomatice 
øi politice pentru a scrie diverse cærfli despre climatul politic european în 
anii ’30 øi ’40.

Noel Baker, Philip John (nume original Philip John Baker) (1889–1982). 
Om politic øi de stat britanic. A studiat la Haverford College în 
Pennsylvania øi la King’s College, Cambridge; la Universitæflile din 
München øi Paris. Preøedinte al Cambridge Union (1912). Membru al 
delegafliei britanice la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). S°a 
alæturat ulterior Secretariatului Societæflii Nafliunilor. Asistent al lui Sir 
Eric Drummond la Societatea Nafliunilor (1920–1922); asistent prin
cipal al lordului Robert Cecil (mai târziu vicontele Cecil of Chelwood) 
(1923–1924) øi al lui Sir Eric Drummond, primul secretar general al 
Societæflii Nafliunilor; al dr. Fridtjof Nansen, explorator øi umanist 
norvegian, însærcinat cu misiuni pentru prizonierii de ræzboi øi refugiafli; 
secretar al delegafliei britanice la Societatea Nafliunilor (1922–1924). 
Profesor la Universitatea din Londra (1924–1929). Membru al Camerei 
Comunelor din partea laburiøtilor (1929–1931; 1936–1970). Asistent 
principal al lui Ramsay MacDonald (1929–1931) øi al lui Arthur 
Henderson, preøedintele Conferinflei pentru Dezarmare (1932–1933). 
Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaflionale (1929). 
Membru al Comitetului executiv al Partidului Laburist (1937). A avut 
mai multe funcflii ministeriale în timpul ræzboiului øi dupæ ræzboi, 
printre care aceea de ministru al Aviafliei (8 octombrie 1946–8 octombrie 
1947). Membru al delegafliei Marii Britanii la cea de a XXI°a sesiune a 
Adunærii a Societæflii Nafliunilor (1946). A contribuit la elaborarea 
Cartei ONU. Între 1960 øi 1982 a fost preøedinte al Consiliului Inter
naflional pentru Sport øi Recreere Fizicæ al UNESCO. A primit Premiul 
Nobel pentru Pace (1959).

Ohæbeanu, George (vezi Boilæ, Zaharia).

Olivera, Ricardo (1886–m.?). Diplomat argentinian. Ataøat ca delegat la 
Conferinfla de Pace de la Haga (1907); secretar la oficiile diplomatice 
argentiniene în Italia, Brazilia, Germania, Rusia, Belgia, Olanda; 
membru al unei misiuni speciale în Uruguay (1909); secretar general al 
preøedintelui Republicii (1910–1915); ministru în Suedia (1916); în 
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Ecuador; în Paraguay (1927); în Bulgaria, România (1931–1936); în 
Iugoslavia; în Grecia; în fiærile Scandinave (1937); ambasador la Berlin 
(1939); pe lângæ guvernul de la Vichy (1942); ministru al Relafliilor 
Externe (1944–1945).

Oprescu, George (1881–1969). Istoric, critic de artæ, diplomat øi colecflionar 
român. Studii universitare la Bucureøti. Carieræ universitaræ la Cluj øi 
Bucureøti. Secretar al Comisiei Internaflionale de Cooperare Intelectualæ. 
Membru corespondent (27 mai 1938) øi membru titular onorific 
(12 august 1948) al Academiei Române. Amintiri, memorii.

Orleanu, Mihail G. (1859–1942). Jurist, om politic øi de stat român. Studii 
juridice la Paris, unde obfline doctoratul în drept (1881). A intrat în 
magistraturæ øi a funcflionat ca procuror al Tribunalelor din Iaøi øi din 
Bucureøti; ca judecætor la Tribunalul Putna; ca preøedinte la Tribunalul 
Dorohoi øi la Tribunalul Râmnicu Særat; procuror pe lângæ Curtea de 
Apel Galafli. Funcflioneazæ în magistraturæ pânæ în 1889, când se lanseazæ 
în politicæ, în cadrul Partidului Naflional Liberal. Deputat liberal (din 
1895) øi senator. Primar în douæ rânduri (februarie 1898–aprilie 1899; 
februarie 1901–noiembrie 1902). Ministru al Industriei øi Comerflului 
în guvernul Ion I.C. Brætianu (1 noiembrie 1909–29 noiembrie 1910). 
În aceastæ calitate elaboreazæ Legea privind reglementarea dreptului de 
asociere a lucrætorilor statului (1909). Dupæ Primul Ræzboi Mondial, ca 
preøedinte al Adunærii Deputaflilor (6 aprilie 1922–24 aprilie 1926), 
contribuie la adoptarea Constitufliei din 1923.

Ormesson, André Charles°François de Paul, Lefèvre d’, marchiz (1877–1057). 
Diplomat francez. Secretar la Atena (1899), Berlin (1907), Petersburg 
(1908); la Direcflia politicæ øi comercialæ a Ministerului Afacerilor 
Stræine (1912); la Londra (1918); Atena (1920); consul (1921); la Berna 
(1923); însærcinat cu afaceri la München (1925); ministru plenipotenfliar 
la Bucureøti (1933–1936); ambasador la Rio de Janeiro (1936).

Ormesson, Jean, Lefèvre d’ (n.1925). Scriitor, jurnalist francez, funcflionar 
internaflional. Secretar general adjunct (1950–1971) øi secretar general 
(1971–?) al Consiliului Internaflional pentru Studii de Filosofie øi Øtiinfle 
Umane (UNESCO). Membru al delegafliilor franceze la diferite con
ferinfle internaflionale (1945–1948). Redactor øef adjunct al revistei 
„Diogenes“ (1952–1972). Membru al Consiliului ORTF (1960–1962). 
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Membru al Comisiei de Control a Cinematografiei (1962–1969). 
Marele Premiu al Romanului (Academia Francezæ). Numeroase articole 
în „Le Figaro“; „Le Monde“; „France°Soir“; „Paris°Match“. Preøe din
te°director al cotidianului „Le Figaro“. Autor de articole, studii, romane. 
Membru al Academiei Franceze (1974).

Ormesson, Wladimir, Lefèvre d’ (1888–1973). Ziarist, diplomat øi scriitor 
francez. Colaborator la ziarele „Le Temps“ øi „Journal de Genève“ 
(1924–1934); membru al stafului editorial al ziarului „Le Figaro“ 
(1934–1940). Ambasador la Vatican (1939–1940; 1948–1956) øi în 
Argentina (1945–1948). Membru al Academiei Franceze (1956). 
Preøedinte al Consiliului de administraflie al Radiodifuziunii øi Tele viziu
nii franceze (ORTF) (1964–1968). Marea Cruce a Legiunii de onoa re 
øi alte numeroase decoraflii, inclusiv Premiul Dag Hammarskjöld 
(1965).

Ostrovski, Mihail Semionovici (1892–1947). Economist øi diplomat sovietic. 
Absolvent al Academiei Superioare de Comerfl din Kiev. Ataøat comercial 
la Constantinopol, Berlin øi Paris. Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar al Uniunii Sovietice la Bucureøti (1934–1938). Rechemat 
în perioada marii terori, a fost arestat øi închis într°un lagær.

Osusky, Štefan (1889–1973). Diplomat øi om politic (ceho)slovac. Datoritæ 
puternicului spirit naflional slovac ce°l caracteriza, a fost nevoit de tânær 
sæ ia drumul pribegiei, la intervenflia personalæ a contelui Apponyi Albert 
de a fi exmatriculat din orice instituflie de învæflæmânt ungaræ. Studiile 
le°a continuat în SUA. Licenfliat în teologie, în øtiinfle sociale øi ale 
naturii, în drept al Universitæflii din Chicago. Doctorat în drept (1916). 
Membru al „Alianflei Naflionale Cehe“ øi, ulterior, al Ligii Slovace din 
America. A contribuit substanflial la încheierea acordului de la Cleveland 
(16 octombrie 1915), prin care slovacii au hotærât sæ se angajeze într°o 
cauzæ comunæ cu cehii în lupta împotriva monarhiei austro–ungare. În 
timpul Primului Ræzboi Mondial, a fost trimis în Europa pentru a 
susfline cauza cehilor øi slovacilor. La Londra øi la Paris a intrat în relaflii 
cu Tomáš Garrigue Masaryk øi Edvard Beneš. La Geneva, a organizat øi 
condus o agenflie de presæ pentru Consiliul Naflional Cehoslovac. În 
1918, a participat la Roma la Congresul popoarelor oprimate din 
Austro°Ungaria. În martie 1918, s°a implicat în Italia în organizarea 
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unei armate naflionale. În septembrie 1918, a fost acreditat pe lângæ 
Suveranul Marii Britanii în calitate de reprezentant diplomatic al statului 
cehoslovac independent. Secretar general al delegafliei cehoslovace la 
Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). A negociat øi semnat în 
numele Cehoslovaciei tratatele de la Trianon; Neuilly°sur°Seine øi 
Sèvres. Delegat la conferinflele de la Spa; Genova (1922); Haga (1930); 
Lausanne (1931). Delegat la sesiunile Adunærii Societæflii Nafliunilor 
(1920–1930). A fost ales în fruntea unor comitete øi conferinfle organizate 
sub auspiciile Societæflii Nafliunilor: preøedinte al Comisiei de Control al 
Finanflelor; preøedinte al Comitetului pentru Chaco (1934); preøedinte 
al Comisiei însærcinate cu problema organizærii Secretariatului Societæflii 
Nafliunilor; preøedinte al Conferinflei însærcinate cu revizuirea Statutului 
Curflii Permanente de Justiflie Internaflionalæ. Trimis extraordinar øi 
ministru plenipotenfliar al Cehoslovaciei la Paris (1921–1940). Membru 
al Academiei Diplomatice Internaflionale (1926). În iunie 1940, dupæ 
ocuparea Parisului, s°a refugiat la Londra øi a participat la acfliunea 
întreprinsæ de guvernul cehoslovac pentru eliberarea flærii sale. Din 
1943, a predat la Universitatea Colgate Hamilton (New York).

Ottescu, Nicolae I. (1885–1950). Avocat, publicist, scriitor, om politic øi de 
stat român. Absolvent al Facultæflii de Drept a Universitæflii din Bucureøti. 
Secretar particular al lui Titulescu în perioada 1909–1922. Membru al 
Partidului Conservator; ulterior al Partidului Naflional Român; al 
Partidului Naflional Liberal; al Uniunii Agrare (Partidul Agrar din 
1936); al Partidului Naflional fiærænesc (1937); al Uniunii Naflionale 
Muncæ øi Refacere (1947). Secretar general al Ministerului de Finanfle; 
secretar general al Ministerului Agriculturii. Deputat (1931). Subsecretar 
de stat la Ministerul de Interne (20 aprilie 1931–31 mai 1932). Rezident 
regal al fiinutului Marea (13 august 1938–28 septembrie 1939). Mi
nistru de Interne (28 septembrie–23 noiembrie 1939). Membru al 
Consiliului superior al Frontului Renaøterii Naflionale (20 ianuarie 
1939). Amintiri, memorii: Nicolae Titulescu. O statuie færæ piedestal. 
Amintiri (Bucureøti, 1997).

Owsley, Alvin Mansfield (1888–1967). Jurist øi diplomat american. Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al SUA în România (mai 1933–
iunie 1935); Irlanda (1935–1937); Danemarca (1937–1939).
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Paleologu, J. Publicist român.

Pandrea, Petre (pseudonimul lui Petre Marcu) (1904–1968). Jurist øi filosof 
român. Cumnatul lui Lucrefliu Pætræøcanu. Iniflial contestatar violent al 
raflionalismului „vechii generaflii“ (Manifestul Crinului Alb, redactat 
împreunæ cu Sorin Pavel øi Ion Nestor). A devenit, apoi, un publicist de 
stânga, autor de eseuri politice împotriva fascismului (Germania hitle
ristæ) øi social°filosofice (Portrete øi controverse); scrieri aforistice øi 
memorialistice (Pomul vieflii, Memoriile mandarinului valah, Helvetizarea 
României); monografii (Brâncuøi). Lucræri de criminologie (Criminologia 
dialecticæ). Deflinut politic (1948–1952; 1958–1964).

Panea, J.. Publicist român.

Parhon, Constantin I. (1874–1969). Om de øtiinflæ, profesor øi om de stat 
român. Studii universitare la Bucureøti. Doctor în medicinæ (1909). A 
abordat în cercetærile sale urmætoarele domenii: endocrinologie, neuro
logie, psihiatrie, biochimie, geriatrie, embriogenezæ øi biologie vegetalæ. 
Profesor universitar la Bucureøti. Director al Institutului pentru Bolile 
Nervoase, Mintale øi Endocrinologie. Director al Institutului de Endo
crinologie øi al Institutului de Geriatrie. Operæ vastæ. Personalitate 
recunoscutæ în flaræ øi stræinætate. Membru de onoare al Academiei de 
Øtiinfle Medicale din Bucureøti; membru al Academiilor de Øtiinfle din 
Berlin, Budapesta, Moscova, Sofia; al Societæflilor de endocrinologie din 
Moscova, Paris, Praga; al Societæflii de neurologie, Societæflii de psihiatrie 
øi Societæflii medicale a spitalelor din Paris; al Societæflii estoniene de 
neurologie; doctor honoris causa al Universitæflii din Praga. Membru 
corespondent (26 mai 1928), membru titular (22 mai 1929) øi membru 
titular activ (12 august 1948) al Academiei Române. Preøedinte de onoare 
(12 august 1948–9 august 1969) al Academiei Române. A participat la 
miøcarea muncitoreascæ de la sfârøitul secolului al XIX°lea. Preøedinte al 
ARLUS (1945). Preøedinte al Prezidiului Republicii Populare Române 
(30 decembrie 1947–13 aprilie 1948). Preøedinte al Prezidiului Marii 
Adunæri Naflionale (13 aprilie 1948–12 iunie 1952).

Pas, Ion (pseudonimul lui Ion Pascu) (1895–1974). Publicist, romancier, 
traducætor, om politic øi de stat român. Colaborator la publicafliile 
interbelice de stânga: „Adeværul“, „Dimineafla“, „Cugetul liber“, „Øan
tier“. Preøedintele Sindicatului ziariøtilor (1945). Ministru al Artelor în 
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guvernul dr. Petru Groza (29 noiembrie 1946–30 decembrie 1947). 
Preøedinte al Radiodifuziunii Române (1958–1965). Eseuri, romane, 
traduceri, memorii: Carte despre oameni, locuri, întâmplæri (1961); Carte 
despre vremuri multe (1963); Carte despre drumuri lungi (1965).

Paul°Boncour, Joseph (1873–1972). Jurist, ziarist, diplomat, om politic øi de 
stat francez. Avocat. Prim°secretar al delegafliei franceze la Conferinfla 
de Pace hispano°americanæ (1898). Secretar particular al lui Pierre 
Waldeck°Rousseau (1899–1902). Director de cabinet al lui René Viviani 
(1906). Deputat (1909–1914; 1919–1931). Senator (1931–1940). Pre
øe dinte al Comisiei Afacerilor Stræine din Senat. În mai multe rânduri 
ministru: de Ræzboi (4 iunie–14 decembrie 1932); de Externe (14 de
cembrie 1932–29 ianuarie 1933; 31 ianuarie–23 octombrie 1933; 26 
octombrie–24 noiembrie 1933; 27 noiembrie 1933–27 ianuarie 1934; 
13 martie–8 aprilie 1938); ministru de stat însærcinat cu problemele 
Societæflii Nafliunilor (1936). Prim°ministru (18 decembrie 1932–
31 ianuarie 1933). Membru al delegafliei Franflei la Societatea Nafliunilor 
(1924–1926). În 1932, i°a succedat lui Aristide Briand ca delegat 
permanent al Franflei la Societatea Nafliunilor (1932–1936). A participat 
la Conferinfla de Dezarmare (1932). Delegat la Conferinfla pentru con
trolul comerflului cu armament, muniflii øi materiale de ræzboi. Membru 
al Consiliului Republicii (1944–1948). Delegat la Conferinfla de la San 
Francisco (1945), unde a semnat Carta Nafliunilor Unite (1946). Dele
gat la cea de°a XXI°a øi ultima sesiune a Adunærii Societæflii Nafliunilor 
(1946). Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1932).

Pavelescu, Cincinat (1872–1934). Poet, jurnalist, magistrat român. Licenfliat 
în drept al Universitæflii din Bucureøti (1894). Judecætor la Bræila, 
Calafat, Sinaia. Consilier la Curflile de Apel din Chiøinæu øi Braøov. 
A debutat øi a fæcut parte din cenaclul „Literatorul“. Prim°redactor la 
„Convorbirile critice“. A tipærit la Paris, împreunæ cu Pompiliu Pæltânea, 
o foaie de propagandæ româneascæ, „Le courrier franco°roumain“, 
1921–1922. A condus revista „Braøovul literar“. A mai colaborat la: 
„Rampa“; „Convorbiri“; „Falanga“; „Moø Teacæ“; „Zeflemeaua“; „Biblio
teca familiei“; „Adeværul“; „Excelsior“; „Epoca literaræ“; „Românul 
literar“; „Belgia Orientului“; „Falanga literaræ øi artisticæ“; „Flacæra“; 
„Junimea literaræ“; „Lumea nouæ ilustratæ“; „Lumea nouæ øtiinflificæ øi 
literaræ“; „Românul“; „Sæmænætorul“; „Soarele“; „Universul literar“. 
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A semnat: C.; Anonimul mijlociu; C. Bucøan; Cinci°Natus; Cincinat; 
P. Cincinatu; P. Cincinattus; Marflial; Petron; Saint°Cinat. Autor de 
catrene, madrigaluri øi romanfle. Unul dintre cei mai mari epigramiøti 
români. Premiul naflional de poezie (1927).

Pella, Vespasian V. (1897–1952). Jurist, diplomat øi om politic român. Studii 
universitare la Bucureøti øi Paris. Doctor în drept. Judecætor la Bræila, 
Calafat, Sinaia. Consilier la Curflile de Apel din Chiøinæu øi Braøov. 
Profesor de drept penal la Universitæflile din Iaøi øi Bucureøti. A predat 
la Academia de Drept Internaflional de la Haga, la Institutele de Înalte 
Studii Internaflionale de la Paris øi Geneva øi la Universitatea Francezæ 
de la New York. Raportor la Conferinfla interparlamentaræ de la 
Washington (1925). Delegat la mai multe sesiuni ale Adunærii øi Con
siliului Societæflii Nafliunilor øi membru în diferite comitete øi comisii 
ale acestei organizaflii internaflionale. Delegat permanent la Comisia 
penalæ øi penitenciaræ internaflionalæ. Membru al Adunærii Naflionale 
Constituante (1922–1926). Membru al Comitetului de experfli pentru 
reprimarea manoperelor cu monedæ falsæ (1926–1928). Raportor 
general al proiectului de Cod Penal (1927–1928). Membru supleant al 
Comitetului Societæflii Nafliunilor pentru amendarea Pactului Societæflii 
Nafliunilor în vederea punerii de acord cu Pactul de la Paris (1930). 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Haga (15 martie 1936–
1 octombrie 1939); Berna (1 septembrie 1943–1 octombrie 1944). 
A avut un rol important în organizarea øi desfæøurarea Conferinflelor 
balcanice (1930, 1931, 1933). Delegat la Conferinfla de Dezarmare 
(1932–1934). A supus Conferinflei pentru Dezarmare un memoran
dum – „Memorandumul Pella“ – în legæturæ cu adaptarea legislafliilor 
naflionale la cerinflele fundamentale ale vieflii internaflionale. Membru al 
Comisiei Europene a Dunærii. Secretar general al Biroului Internaflional 
pentru Unificarea Dreptului Penal. Preøedinte al Asociafliei Internaflionale 
de Drept Penal (1946). Din februarie 1948, a funcflionat în calitate de 
expert pe lângæ Organizaflia Nafliunilor Unite. Membru al unor presti
gioase societæfli øi asociaflii diplomatice øi de drept internaflional: Asociaflia 
legilor internaflionale; Asociaflia diplomafliei internaflionale; Societatea 
de studii legislative; Societatea de legislaflie comparatæ; Societatea 
americanæ a legilor internaflionale; Federaflia internaflionalæ a comitetelor 
de cooperare europeanæ. Autor a numeroase lucræri, studii øi articole de 
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specialitate. Membru corespondent al Academiei Române (26 mai 1941). 
Repus în drepturi ca membru corespondent al Academiei Române 
(3 iulie 1990).

Petraøcu, Nicolae N. (1901–1974). Avocat øi ziarist român. Absolvent al Fa
cultæflii de Drept din Bucureøti (1924). Doctorat în drept (1927) obflinut 
în Franfla. Revenit în flaræ, se înscrie în Baroul de avocafli din Bucureøti. 
Ca ziarist, desfæøoaræ o bogatæ activitate prin articole apærute în 
„Adeværul“, „Universul“ øi în presa francezæ. Corespondent al Agenfliei 
„Reuter“. În 1939, era corespondent al publicafliei „Petit Parisien“ øi al 
„North American Newspaper Alliance“. În 1945 era preøedintele Aso
ciafliei corespondenflilor presei stræine din România. „Privat de libertate“ 
(1952–1955). Arestat (1958–1964); închis la Jilava, Piteøti, Gherla.

Petrescu, Camil (1894–1957). Scriitor øi filosof român. A editat revistele „Sæp
tæmâna muncii intelectuale øi artistice“ (1924–1925) øi „Cetatea literaræ“ 
(1925–1926), teoretizând în paginile lor noocraflia. Redactor øef al 
„Revistei Fundafliilor Regale“ (1940–1941, 1944–1947). Liricæ de nota
flie antiræzboinicæ (Ciclul morflii) sau de scrutare a esenflelor (Transceden
talia). Promotor al romanului modern, ilustrat prin romane citadine øi 
de analizæ psihologicæ, dezbætând condiflia intelectualului nonconformist, 
într°o societate ostilæ valorilor spirituale (Ultima noapte de dragoste, 
ultima noapte de ræzboi; Patul lui Procust). Vastæ construcflie narativæ (Un 
om între oameni), frescæ a epocii de la 1848. Drame de idei (Jocul ielelor; 
Danton, Suflete tari; Act veneflian), comedii (Miticæ Popescu), nuvele, 
eseuri (Teze øi antiteze; Modalitatea esteticæ a teatrului; Fals tratat pentru 
uzul autorilor dramatici). Memorialisticæ (Note zilnice: 1927–1940). 
Membru al Academiei Române (1 noiembrie 1948).

Petrescu, Constantin°Titel (1888–1957). Avocat, om politic øi de stat român. 
Licenfliat al Facultæflii de Drept øi al Facultæflii de Litere øi Filosofie ale 
Universitæflii din Bucureøti. Alæturi de alfli lideri socialiøti, a protestat 
împotriva Pæcii de la Bucureøti, impusæ de Puterile Centrale. A apærat pe 
militanflii comuniøti°socialiøti în procesul din Dealul Spirii (1921). În 
1923 a fost judecat pentru insulte la adresa Armatei Române; apærat 
de un grup de avocafli, care l°a inclus øi pe Dem. I. Dobrescu, a fost 
achitat. În acelaøi an s°a alæturat lui Constantin Rædulescu°Motru, Virgil 
Madgearu, Constantin Costa°Foru, Victor Eftimiu, Grigore Iunian, 
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Radu Rosetti, Dem. I. Dobrescu, Nicolae L. Lupu øi Constantin Mille, 
care au creat Liga Drepturilor Omului. Ministru secretar de Stat færæ 
portofoliu (august–noiembrie 1944) în primul guvern Sænætescu. Exclus 
din partid (16 martie 1946), deoarece la Congresul extraordinar al PSD 
(10 martie 1946) a votat împotriva participærii la alegerile parlamentare 
pe liste comune cu comuniøtii. Împreunæ cu sprijinitorii sæi, a pus bazele 
(9 mai 1946) Partidului Social°Democrat Independent (PSDI). Ales 
preøedinte (1946–1948) al PSDI, a încheiat (21 octombrie 1946) un 
„pact de neagresiune“ cu liderii principalelor partide de opoziflie: Iuliu 
Maniu øi Dinu Brætianu øi a depus liste proprii în alegeri. Prin memorii, 
apeluri sau manifeste, PSDI a criticat politica, mai ales cea internæ, 
a guvernului dr. P. Groza. Arestat (mai 1948), împreunæ cu liderii 
social°democrafli independenfli. Deflinut politic la Jilava øi la Sighetu 
Marmafliei. Eliberat în 1956.

Petrescu, Corvin M. (1885–m.?). Ziarist român. Studii secundare în Franfla øi 
Elveflia. Licenfliat în drept. A intrat în presæ din 1906, având colaboræri 
la „Patriotul“; „L’Independence Roumaine“; „La Roumanie“; „Ade
værul“; „Nafliunea românæ“. Autor al mai multor volume de eseisticæ, 
printre care: „Siluete“, 1921 (5 vol.); Siluete, 1922 (2 vol.); Figuri 
contemporane, 1924 (3 vol.).

Petrescu°Comnen, Nicolae (1881–1958). Jurist, diplomat, om politic øi de 
stat român. A urmat cursuri universitare de drept, øtiinfle politice, litere 
øi filosofie la Paris. Doctor în drept, øtiinfle economice, politice øi finan
ciare de la Universitatea din Paris (1905). Øi°a adæugat la numele sæu, în 
mod oficial, la 12 noiembrie 1903, øi pe acela de Comnen, dupæ bunica 
sa paternæ, Ecaterina Comninò, ultima descendentæ a vechii familii 
greceøti cu acest nume. Ajutor de judecætor la Ocolul IV Bucureøti 
(1906); judecætor supleant (1906); judecætor la Tribunalul Ilfov (1909); 
avocat al statului pe lângæ instanflele judecætoreøti din Bucureøti (1911). 
Cadru universitar la Facultatea de Drept din Bucureøti, unde a predat 
economie øi legislaflie industrialæ. În timpul Primului Ræzboi Mondial, 
a pus bazele unei agenflii de presæ la Berna, în scopul informærii corecte 
øi rapide a presei internaflionale cu evenimentele politico°militare ro
mâneøti. Din august 1919, a condus agenflia de presæ românæ de la 
Budapesta. Ales deputat pe listele Partidului Naflional Liberal (1919; 
1922). Din 1923, s°a dedicat carierei diplomatice. Ministru plenipoten
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fliar cls. II (1 iulie 1923); ministru plenipotenfliar cls. I (1 ianuarie 1931); 
ambasador (24 decembrie 1938). Delegat la mai multe sesiuni ale 
Conferinflei Internaflionale a Muncii (1922–1927) øi la Conferinfla de 
Dezarmare (1932). Delegat permanent la Societatea Nafliunilor (1923–
1928). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Berna (25 iulie 
1923–1 februarie 1928); Berlin (1 februarie 1928–1 mai 1930; 1 mai 
1932–17 februarie 1938); pe lângæ Sf. Scaun (1 martie 1930–1 mai 
1932). Subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Stræine (16 februarie–
30 martie 1938). Ministru al Afacerilor Stræine (30 martie–21 decembrie 
1938). Ambasador extraordinar øi plenipotenfliar pe lângæ Sf. Scaun 
(22 decembrie 1938–15 octombrie 1940). Pus în retragere la 1 mai 
1941. S°a stabilit în Italia, la Florenfla. În 1942, Crucea Roøie din 
România l°a acreditat pe lângæ Comitetul Internaflional al Crucii Roøii 
de la Geneva pentru a se interesa de soarta prizonierilor români din 
Rusia. A desfæøurat o intensæ activitate în rândul exilului politic ro
mânesc. În 1951, a fost numit reprezentant al Comitetului Naflional 
Român (cu sediul la Washington) pentru Italia. Autor a numeroase 
lucræri privind politica externæ româneascæ øi relafliile internaflionale. 
Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1929).

Petrovici, Ion (1882–1972). Jurist, filosof, logician, scriitor, om politic øi de 
stat român. Profesor la Universitæflile de la Iaøi øi Bucureøti. Lucræri de 
logicæ øi istoria filosofiei, liricæ, teatru, memorialisticæ. A avut o bogatæ 
activitate politicæ. Membru al Partidului Conservator°Democrat; Parti
dului Poporului; Partidului Naflional°Agrar (1932); Partidului Naflio
nal°Creøtin (1935). Deputat (1920). Membru al Consiliului superior 
naflional al Frontului Renaøterii Naflionale (1939). Ministru în mai 
multe rânduri: Lucræri Publice (1 ianuarie–13 decembrie 1921); Instruc
fliune Publicæ (14 iulie 1926–14 iulie 1927); Educaflie Naflionalæ 
(28 decembrie 1937–10 februarie 1938); Culturæ Naflionalæ øi Culte 
(5 decembrie 1941–23 august 1944). Membru titular al Academiei 
Române (24 mai 1934). Vicepreøedinte al Academiei Române (3 iunie 
1938–31 mai 1941). Repus în drepturi (3 iulie 1990).

Pitulescu, Ion (1878–m.?). Inginer, publicist român. Studii universitare în 
matematicæ øi electricitate la Paris. Director general al Poøtelor (pânæ la 
1 octombrie 1938). Colaborator la diferite reviste øtiinflifice.
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Pober, Michel. Ziarist francez. În perioada interbelicæ a fæcut parte din Asocia
flia jurnaliøtilor acreditafli la Societatea Nafliunilor. A colaborat la „Le 
Jour“; „Jour – Echo de Paris“.

Poher, Alain Emile Louis Marie (1909–1996). Om de stat francez. Membru 
al mai multor cabinete în timpul celei de a IV°a Republici. Senator 
(1946–1948, 1956–1968) ca reprezentant al Miøcærii Republicane 
Popu lare (MRP), apoi al Uniunii centriste a democraflilor progresiøti. 
Preøedinte (28 aprilie–20 iunie 1969; 2 aprilie–27 mai 1974) ad interim 
al celei de a V°a Republici dupæ demisia generalului de Gaulle; se 
prezintæ în acelaøi an la alegerile prezidenfliale øi obfline în turul al doilea 
42 la sutæ din sufragii, faflæ de 52 la sutæ din sufragii obflinute de 
Georges Pompidou. Preøedinte al Senatului (3 octombrie 1968–2 oc
tombrie 1992). Preøedinte al Parlamentului European (7 martie 1966–
11 martie 1969).

Polihroniade, Mihail (1907–1939). Jurist, istoric øi publicist roman. Specialist 
al Miøcærii Legionare în probleme externe. Colaboræri la publicafliile 
„Axa“ (membru fondator); „Cuvântul studenflesc“; „Criterion“; „Sfarmæ 
Piatræ“. Redactor øef al ziarului „Buna Vestire“. Arestat în 1938 øi 
încarcerat împreunæ cu alfli legionari în lagærul de la Miercurea Ciuc. 
Transferat în închisoarea de la Râmnicu Særat, este asasinat în noaptea 
de 21/22 septembrie 1939.

Politis, Nikolaos Sokrates (1872–1942). Jurist, diplomat øi om de stat grec. 
Profesor la Facultatea de Drept din Aix (1898–1903) øi Universitatea 
din Poitiers (1903–1910). Profesor suplinitor la Universitatea din Paris 
(1910–1911). Secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine al 
Greciei (1911). Membru al delegafliei elene la Conferinflele de Pace de la 
Londra (1913) øi Bucureøti (1913). În câteva rânduri ministru de 
Externe (1916–1917; 1917–1920; 1922). Delegat la Conferinfla de Pace 
de la Paris (1919–1920). Delegat la sesiunile Adunærii (1923; 1924; 
1927–1938) øi Consiliului (1920; 1938) Societæflii Nafliunilor. Preøedinte 
al celei de a XIII°a sesiuni a Adunærii Societæflii Nafliunilor (1932). 
Membru al Curflii Permanente de Arbitraj. Delegat la Conferinfla pentru 
revizuirea statutului Curflii Permanente de Justiflie Internaflionalæ. 
Vicepreøedinte al Conferinflei de Dezarmare (1932). Trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar la Paris (1924–1925; 1927–1939). Dupæ 



610

1939, a funcflionat în calitate de consilier juridic al Ambasadei Greciei 
la Paris. Preøedinte al Institutului de Drept Internaflional (1937).

Poninski, Alfred Emeryk (1896–1968). Diplomat øi jurnalist polonez. A ur
mat studii juridice în Polonia øi Germania. Øi°a început activitatea 
ziaristicæ în 1914. Dupæ o scurtæ perioadæ, când a funcflionat ca ataøat 
de presæ la Legaflia Poloniei de la Berlin øi ulterior ca asistent la Ministerul 
de Externe de la Varøovia, a funcflionat în serviciul diplomatic polonez, 
având însærcinæri diferite la Bruxelles, Paris, Moscova, Bucureøti, Istanbul, 
Chungking. La Bucureøti: consilier (din 1935) øi ministru°consilier (din 
1938) odatæ cu ridicarea oficiului diplomatic polonez la rangul de 
ambasadæ. Consul general la Istanbul (1940–1942). Ambasador în 
China (1942–1945). Dupæ încheierea celui de°al Doilea Ræzboi Mon
dial, a devenit activ în viafla politicæ øi în afaceri. S°a instalat în Australia. 
Preøedinte (1947–1950) al Societæflii Democratice Poloneze; preøedinte 
fondator (1950–1951) al Consiliului federal al Asociafliilor poloneze 
din Australia.

Pop, Ionel (1889–1985). Jurist, avocat, magistrat, om politic român. Strænepot 
al lui Simion Bærnufliu øi nepot al lui Iuliu Maniu. Studii universitare în 
drept øi economie politicæ la Budapesta, Berlin øi München. Doctor în 
drept la Universitatea din Budapesta. Pânæ la Unire, colaborator la 
publicafliile „Românul“; „Lupta“; „Unirea“; în perioada interbelicæ 
colaborator la „Patria“; „România Nouæ“, iar dupæ ræzboi, colaborator 
la „Transilvania“; „Viafla Româneascæ“; „Magazin“; „România Pito
reascæ“; „Glasul Patriei“. Participæ la Adunarea Naflionalæ de la 1 de
cembrie 1918 ca „deputat ales“ al Cercului electoral Mureø–Uioara în 
judeflul Alba de Jos, fæcând parte din notarii Consituantei. Membru al 
Marelui Sfat Naflional; secretar al Adunærii Naflionale de la 1 decembrie 
1918 de la Alba Iulia. Membru al Partidului Naflional fiærænesc. Deputat 
(1919, 1928, 1932 øi 1933). Vicepreøedinte al Camerei Deputaflilor. 
Ministru al Ardealului în guvernele Sænætescu (4 noiembrie–2 decembrie 
1944) øi Rædescu (6 decembrie 1944–28 februarie 1945).

Popescu, Ion Apostol 1920–1984). Poet, folclorist øi istoric literar român. A 
urmat cursurile Facultæflii de Litere øi Filosofie de la Sibiu (1943–1945) 
øi ale Facultæflii de Litere øi Filosofie de la Cluj (1945–1947). Doctor în 
filologie al Universitæflii din Bucureøti (1970). Cadru didactic la Fa
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cultatea de Filologie din Tg. Mureø. Studii de istorie literaræ, monogra
fii dedicate unor personalitæfli øi læcaøuri culturale, culegeri de folclor 
(Istoria literaturii române, I°II, 1971; Ion Pop°Reteganul, 1965).

Popescu, Stelian (1874–1954). Jurist, ziarist, om politic øi de stat român. 
Absolvent al Facultæflii de Drept din Bucureøti (1896). Magistrat. 
Avocat. Ministru al Justifliei (17 decembrie 1921–17 ianuarie 1922; 
4–20 iunie 1927; 21 iunie 1927–3 noiembrie 1928). Director al ziarului 
„Universul“ (1915–1944). Membru al Partidului Conservator°Demo
crat, apoi al Partidului Naflional Român øi al Partidului Naflional Liberal. 
Deputat de Prahova de mai multe ori. Fondator al Ligii Antirevizioniste 
Române (1933). Critica sa la adresa puterii i°a atras adversitatea regelui 
Carol al II°lea, care a interzis activitatea Ligii. La începutul anilor ’40 l°a 
susflinut pe mareøalul Ion Antonescu, sprijinind deschis ræzboiul 
României împotriva URSS pentru redobândirea Basarabiei øi Bucovinei. 
În martie 1944 a fugit în Occident. S°a stabilit în Spania. Condamnat 
în contumacie, de regimul comunist de inspiraflie sovieticæ, la închisoare 
pe viaflæ. Memorii (1994); Amintiri (2000).

Popescu°Necøeøti, Alexandru (1889–1982). Jurist, publicist, om politic 
român. Licenfliat în drept (1911) øi litere (1912) al Universitæflii din 
Bucureøti. Avocat în Baroul de Ilfov (din 1914). Avocat în Ministerul 
Instrucfliunii, Cultelor øi Artelor. Membru în Consiliul superior al 
Avocaturii Statului (din 14 iulie 1933). Membru al Partidului Naflional 
Liberal. Deputat (din 1933). Secretar general al Ministerului Justifliei 
(iunie 1927–noiembrie 1928). Publicist øi co°director la ziarul „Uni
versul“. Subsecretar de stat la Ministerul Instrucfliunii, Cultelor øi 
Artelor (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–9 iunie 1934)). 
Arestat în 1950, întemniflat la Sighet øi eliberat în 1955.

Popovici, Andrei V. Publicist român. Directorul Societæflii cultural°patriotice 
„Târnava Mare“ øi al ziarului „Tribuna“.

Popovici, Constantin (1876–1940). Om politic român. Secretar general, 
apoi preøedinte al Partidului Socialist din România, fondat în 1933, 
interzis în 1934 øi supraviefluind ilegal pânæ în 1940. Deputat (1920–
1922). Delegat al Consiliului General al Sindicatelor la Conferinflele 
Internaflionalei a III°a Comunistæ de la Moscova (1920), Hamburg 
(1923).
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Porter, Ivor (n. 1913). Profesor, publicist øi diplomat britanic. A studiat la 
Barrow°in Furness Grammar School øi Leeds University. În 1939, a fost 
trimis la Bucureøti ca lector de limbæ øi literaturæ englezæ, în cadrul unei 
misiuni desfæøurate sub patronajul British Council. A fost transferat la 
Legaflia Marii Britanii la Bucureøti øi a ræmas în România pânæ la 12 
februarie 1941. La 1 martie 1941, a fost recrutat de Special Operations 
Executive, organism ale cærui obiective erau sæ°l hærfluiascæ pe inamic în 
teritoriile ocupate, prin identificarea, încurajarea øi înarmarea miøcærilor 
de rezistenflæ. Echipa „Autonomous“, din care fæcea parte, a fost para
øutatæ în România în decembrie 1943; a fost capturatæ øi a ræmas în 
prizonierat pânæ la 23 august 1944. În mai 1946, a intrat în Foreign 
Office. A onorat mai multe posturi diplomatice în SUA, Franfla, India. 
Reprezentant al Marii Britanii la Consiliul Europei øi, în calitate de 
ambasador, la Conferinfla pentru Dezarmare de la Geneva. Dupæ retra
gere, a scris lucrærile Operafliunea Autonomous. Cu SOE în timp de ræzboi 
øi România øi Mihai al României. Regele øi flara. Membru al Comitetului 
Executiv al Secfliunii engleze al PEN°Clubului øi al lui Copyright 
Council. Comandor al Ordinului românesc „Meritul Cultural“ (2005) 
øi al Crucii Casei Regale din România (2008).

Portocalæ, Radu 1888–1952). Jurist, avocat, om politic øi de stat român. A 
urmat dreptul øi filosofia la Universitatea din Bucureøti. Membru al 
Partidului Naflional Liberal. Primar al oraøului Bræila (1922–1926). 
Deputat (din 1927). Membru al Consiliului de administrare al Institu
tului naflional de credit aurifer øi metalifer (1937). Subsecretar de stat la 
Ministerul de Interne (19 noiembrie–28 decembrie 1937; 24 noiembrie–
5 decembrie 1939); ministru secretar de stat la Preøedinflia Consiliului 
de Miniøtri (5 decembrie 1939–11 mai 1940; 11 mai–28 iunie 1940). 
Membru al Consiliului superior naflional al Frontului Renaøterii 
Naflionale (1939). Arestat în douæ rânduri; întemniflat la Sighet, înceteazæ 
din viaflæ în închisoare.

Preoteasa, Grigore (1915–1957). Militant comunist, ziarist, diplomat, om 
politic român. Absolvent al Facultæflii de Litere din Bucureøti. Unul 
dintre conducætorii Frontului Studenflesc Democratic. Închis sau inter
nat în mai multe rânduri (1935–1937; 1940–1944) la Jilava øi Doftana 
øi în lagærele de concentrare de la Ciuc, Caracal øi Tg. Jiu. Redactor øef 
al ziarului „România Liberæ“ (1944–1945). Director al Direcfliei 
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Generale a Presei (1945–1947). Secretar general al Ministerului Aface
rilor Externe (14 noiembrie 1947); ministru plenipotenfliar cls. I 
(26 ianuarie 1948); prim°consilier la Legaflia României la Washington 
(20 mai 1948). Adjunct al ministrului Afacerilor Externe (14 ianuarie 
1949). Membru al CC al PMR  (din 1955); din iulie 1957, membru 
supleant al Biroului Politic al CC al PMR øi secretar al CC al PMR. 
Ministru al Afacerilor Externe (3 octombrie 1955–16 iunie 1957).

Protopopescu, Dragoø (1892–1948). Scriitor, poet, critic literar, filosof øi 
publicist român. Licenfliat al Facultæflii de Litere a Universitæflii din 
Bucureøti (1915). Doctor în limba øi literatura englezæ al Universitæflii 
Sorbona (1924). Profesor universitar la Facultatea de Litere a Universitæflii 
din Cernæufli (în 1923, suplinitor; din 1925, titular). Director al Teatru
lui Naflional din Cernæufli. Ataøat de presæ la Legaflia României la Londra. 
Traduceri din Shakespeare (unul dintre cei mai mari shakespearologi ai 
României, alæturi de Haig Acterian). A colaborat cu articole øi poezii la 
„Flacæra“, „Cuget românesc“, „Cuvântul“, „Gândirea“, „Lumea nouæ“, 
„Cuvântul studenflesc“, „Vremea“, „Viafla româneascæ“, „Ideea euro
peanæ“, „Sburætorul“, „Sfarmæ Piatræ“. Fondator øi codirector al ziarului 
„Buna Vestire“. Iniflial colaborator al Cercului „Libertatea“, apoi fruntaø 
legionar. Arestat øi întemniflat (1938) în cadrul mæsurilor represive 
adoptate de regimul carlist împotriva miøcærii legionare. Arestat din 
nou, în 1948; torturat în închisoare, se sinucide într°un spital din 
Bucureøti.

Prudhomme, L. Portar al Hotelului Ritz din Paris.

Prundeni, I.P. (Ilie Popescu°Prundeni) (1907–m.?). Ziarist român cu orien
tare extrema dreaptæ. Studii teologice. Redactor øef al publicafliei „Porun
ca Vremii“. Arestat în 1945 øi condamnat pentru cæ scrisese articole 
defavorabile URSS. Închis øi deflinut la Jilava, Aiud (1961–1964).

Puøcariu, Sextil (1877–1948). Lingvist øi filolog român. Studii universitare la 
Leipzig, Viena øi Paris. Doctor în lingvisticæ (1899). Profesor de filologie 
românæ la Universitatea din Cernæufli øi, ulterior, la Universitatea din 
Cluj, al cærei prim°rector a fost. A întemeiat Muzeul Limbii Române 
(1919) øi revista „Dacoromania“ (1920–1940; 1941–1948). A colaborat 
la numeroase reviste enciclopedice øi de strictæ specialitate. A inifliat øi a 
condus (1906–1940) lucrærile de elaborare a Dicflionarului limbii române 
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øi a Atlasului lingvistic român. A abordat o largæ paletæ problematicæ: 
istoria limbii, dialectologie, romanisticæ, foneticæ, lexicografie, istorie øi 
criticæ literaræ. Membru al Academiei de Øtiinfle din Berlin; al Comitetului 
Internaflional de Lingvisticæ; al Asociafliei Saxone din Leipzig. Membru 
corespondent (11 aprilie 1905) øi membru titular (19 mai 1914) al Aca
demiei Române; repus în drepturi (3 iulie 1990) ca membru titular al 
Academiei Române. Memorii (1978). A fæcut parte din delegaflii ale 
României la activitæflile unor organisme ce funcflionau sub egida Socie
tæflii Nafliunilor.

Raicoviceanu, Nicolae G. (1887–1962). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în 
drept (1909) al Universitæflii din Bucureøti. Doctor în drept al Uni
versitæflii din Paris (1913). Avocat în Baroul de Ilfov (1911). Secretar al 
Biroului de avocaturæ al lui Nicolae Titulescu øi apoi procurator general 
al averii sale. Secretar personal al lui Nicolae Titulescu. Consilier juridic 
în Ministerul Afacerilor Stræine (1928–1936; 1944–1947). Ministru 
plenipotenfliar cls. II. A participat, alæturi de Nicolae Titulescu, ca 
expert, la mai multe sesiuni ale Adunærii øi Consiliului Societæflii Na
fliunilor, la conferinfle internaflionale (Varøovia, Praga, Sofia, Ankara, 
Belgrad, Atena, Lausanne, Montreux) øi la întâlniri diplomatice de rang 
înalt. Distins cu ordine øi decoraflii importante ale Iugoslaviei, Greciei, 
Bulgariei, Poloniei, Franflei øi Cehoslovaciei. A participat, ca expert 
juridic, la Conferinfla româno°ungaræ de la Sibiu, în chestiunea Fundafliei 
Gojdu (1931). A demisionat, la 29 august 1936, din solidaritate cu 
Nicolae Titulescu, când acesta a fost înlæturat din guvern. Øi°a reluat 
activitatea de avocat. A revenit în Ministerul Afacerilor Stræine dupæ opt 
ani, având calitatea de consilier juridic (1944–1947).

Rantea, D. Preøedinte al Consiliului General al Asociafliei Generale a Inginerilor, 
Studenflilor øi Foøtilor Studenfli Români din Belgia. 

Rappaport, Sylvio. Publicist român. Corespondent al ziarului „Semnalul“ la 
Londra. 

Rauscher, Rudolf (1896–1941). Profesor universitar la Facultatea de Drept a 
Universitæflii Komensky din Bratislava. La 19 iunie 1937, la ceremonia 
de acordare a titlului de doctor honoris causa a Universitæflii Komensky 
din Bratislava lui Nicolae Titulescu, prof. Rudolf Rauscher rosteøte 
discursul de întâmpinare.
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Rædæceanu, Lothar (1899–1955). Om politic øi de stat român. Doctor în 
filosofie (1925). Profesor universitar la Bucureøti. Lider øi secretar 
general (1944–1948) al Partidului Social°Democrat. Dupæ unificarea 
Partidului Social°Democrat cu Partidul Comunist din România devine 
membru al Biroului Politic øi secretar al CC al PMR (1948–1952). 
Ministrul Muncii (1944–1946); Muncii øi Prevederilor Sociale (1946–
1952). Preøedinte al Comisiei Afacerilor Externe din cadrul Marii 
Adunæri Naflionale. Membru al Consiliului Mondial al Pæcii. Membru 
titular (2 iulie 1955) al Academiei Române.

Rædescu, Nicolae (1874–1953). Ofifler, om politic øi de stat român. Între 1896 
øi 1897, a urmat cursurile Øcolii Militare de Ofifleri. Absolvent al Øcolii 
de Ræzboi de la Bucureøti (1905). Sublocotenent (1898), locotenent 
(1903), cæpitan (1909), maior (1916), locotenent°colonel (1917), colo
nel, general de brigadæ (1928), general de divizie (1944), general de 
corp de armatæ (1944). În cariera sa militaræ a comandant mai multe 
subunitæfli, unitæfli øi mari unitæfli, a fost ataøat militar la Londra (14 iulie 
1926–1 aprilie 1928), a ocupat diferite funcflii în structurile de stat 
major øi comandæ ale marilor unitæfli. În timpul Primului Ræzboi 
Mondial s°a remarcat la comanda unor subunitæfli din Regimentul 5 
cælæraøi øi în funcflia de øef de stat major al Diviziei 2 cavalerie. Øef de 
stat major al Corpului Jandarmeriei (1919–1920). Încadrat în Statul 
Major Regal (1920–1926). Regele Ferdinand I i°a acordat distincflia de 
Adjutant Regal, cu dreptul de a purta însemnele Regale øi eghilefli de 
Adjutant Regal. Inspector general al Cavaleriei (de la 1 octombrie 1929). 
La 5 februarie 1933, a demisionat din cadrele active ale armatei, im
plicându°se în viafla politicæ, devenind membru al Asociafliei „Cultul 
Patriei“, al Partidului Poporului øi apropiat al „Cruciadei Românismului“, 
condusæ de Mihai Stelescu. În octombrie 1941, contestând unele 
afirmaflii ale lui Manfred von Killinger, ambasador al Germaniei la 
Bucureøti, a fost internat în lagærul de la Târgu Jiu. Condamnând 
trecerea armatelor române dincolo de Nistru, a intrat în legæturæ cu unii 
lideri ai partidelor Naflional Liberal øi Naflional fiærænesc în vederea 
înlæturærii regimului antonescian. La 15 octombrie 1944 a fost rechemat 
în rândul cadrelor active øi numit øef al Marelui Stat Major. În aceastæ 
calitate, s°a confruntat cu abuzurile sævârøite de Comisia Aliatæ de 
Control (sovieticæ); s°a opus desfiinflærii mai multor unitæfli ale armatei 



616

române øi reducerii efectivelor de jandarmi øi græniceri; a protestat la 
intrarea în flaræ a unor divizii sovietice cu efective de ræzboi complete, 
considerând acfliunea ca o ocupaflie militaræ a României. Prim°ministru 
øi ministru de Interne (6 decembrie 1944–28 februarie 1945). La 5 mar
tie 1945, sub presiunea autoritæflilor sovietice de ocupaflie, a fost nevoit 
sæ cearæ azil politic la Misiunea britanicæ din Bucureøti. La 17 iunie 
1945, a pæræsit clandestin România cu destinaflia Cipru, de unde a plecat 
mai departe în SUA, dupæ o scurtæ oprire în Portugalia. Acolo a constituit 
øi condus, în calitate de preøedinte (1947–1950), Comitetul Naflional 
Român (sediul la Washington); a dus o aprigæ luptæ pentru prezentarea 
în Occident a adeværurilor legate de ocupaflia sovieticæ în România øi 
regimul comunist de la Bucureøti. La 5 octombrie 1950, a pæræsit 
Comitetul Naflional Român øi s°a numærat–alæturi de Grigore Gafencu, 
Carol (Citta) Davila øi alflii–printre membrii fondatori ai Ligii Românilor 
Liberi, înfiinflatæ la 27 noiembrie 1950, cu sediul la New York, pe care 
a condus°o pânæ la moarte. A fost înmormântat la New York. La 23 no
iembrie 2000, ræmæøiflele sale pæmânteøti au fost repatriate øi înhumate 
la Cimitirul Bellu din Bucureøti. 

Rædulescu, Andrei (1880–1959). Jurist øi istoric român. Studii universitare în 
drept, litere øi filosofie la Bucureøti øi Liège. Doctor în drept de la Liège. 
Consilier la Curtea de Apel øi la Curtea de Casaflie. Timp de peste 30 de 
ani (1913–1947) a fost titular al catedrei de drept civil de la Facultatea 
de drept din Bucureøti øi la Academia de Înalte Studii Comerciale øi 
Industriale. A inifliat, organizat øi stimulat strângerea izvoarelor vechiului 
drept românesc, publicarea în ediflii critice a acestora, elaborarea øi 
editarea unor lucræri consacrate unor praviliøti români ø.a. A reprezentat 
România în Uniunea Academicæ Internaflionalæ; a fost membru al 
Institutului Internaflional de Filosofie a Dreptului øi de Sociologie 
Juridicæ din Paris. Membru corespondent (5 iunie 1919), membru 
titular (2 iunie 1920) øi membru titular activ (12 august 1948) al Aca
demiei Române; vicepreøedinte (11 iunie 1925–8 iunie 1927; 27 mai 
1931–31 mai 1934; 30 mai 1936–3 iunie 1938; 2 iunie 1944–7 iunie 
1947) øi preøedinte (8 iunie 1946–12 august 1948) al Academiei 
Române.

Rædulescu, Paul. Publicist român.
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Rædulescu, Savel (1895–1970). Economist, diplomat, om politic øi de stat 
român. Licenfliat în drept al Universitæflii din Bucureøti. Doctor în drept 
al Universitæflii din Paris. Consilier financiar la Legaflia României din 
Londra (1925–1928). Consilier financiar øi economist (din 1928), apoi 
director al Secfliunii economice în Centrala Ministerului Afacerilor 
Stræine (din 1928). Ministru plenipotenfliar (1 ianuarie 1930). Sub
secretar de stat în Ministerul Afacerilor Stræine (21 octombrie 1932–29 
august 1936). Participant la mai multe sesiuni ale Adunærii øi Consiliului 
Societæflii Nafliunilor, la diferite conferinfle internaflionale pe probleme 
economice øi financiare, ca øi la Conferinfla Dezarmærii (1932). Preøedinte 
al Comisiei pentru buget a Societæflii Nafliunilor (1935). Membru asociat 
al Academiei Diplomatice Internaflionale (1935). Cel mai apropiat cola
borator al lui Nicolae Titulescu. Preøedinte al Comisiei Române pentru 
Aplicarea Convenfliei de Armistifliu (noiembrie 1944–aprilie 1945). Ares
tat øi „reflinut administrativ“, færæ a fi fost condamnat (1948–1950).

Rædulescu°Motru, Constantin (1868–1957). Filosof, psiholog, pedagog, om 
politic român. A urmat concomitent cursurile Facultæflii de Drept øi ale 
Facultæflii de Litere øi Filosofie din cadrul Universitæflii din Bucureøti. 
Licenfliat în drept (1888) øi în filosofie (1889). Doctor în filosofie 
(1892). Cælætorii de studii în Austria, Germania, Elveflia. În perioada 
1890–1893, studiazæ în Germania, la München øi Leipzig, urmând 
cursuri de psihologie, fizicæ, fiziologie, chimie, psihiatrie øi matematicæ. 
În 1897 înfiinfleazæ „Studii filosofice“, care va deveni „Revistæ de 
filosofie“. Bibliotecar la Biblioteca Fundafliei Universitare Carol I 
(1895–1899). Director al Teatrului Naflional din Bucureøti (1918). 
Vastæ operæ øtiinflificæ pe întreg diapazonul disciplinelor studiate. Mem
bru al Academiei Române (1923). Preøedinte al Academiei Române 
(1938–1941).

Ribbentrop, Joachim von (1893–1946). Diplomat, om politic øi de stat fascist 
german. Unul dintre principalii criminali de ræzboi. Participæ la Primul 
Ræzboi Mondial. Intræ în NSDAP în 1932. Dupæ ascensiunea lui 
Hitler la putere, a îndeplinit o serie de misiuni diplomatice, unul din 
primele sale succese fiind încheierea acordului naval anglo°german din 
1935. Ambasador la Londra (august 1936–februarie 1938). Succede lui 
Konstantin von Neurath la Auswärtiges Amt, ca ministru de Externe 
(5 februarie 1938–30 aprilie 1945). A avut un rol important în nego
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cierea øi semnarea pactului germano°sovietic (Pactul Hitler–Stalin, 
Pactul Ribbentrop–Molotov), cu grave implicaflii pentru integritatea 
României. Unul dintre arbitrii de la Viena care au impus Dictatul de la 
Viena privind nord°vestul Transilvaniei. S°a numærat printre promotorii 
politicii agresive øi de expansiune, a fost considerat ca unul din respon
sabilii pentru izbucnirea celui de°al Doilea Ræzboi Mondial. Condamnat 
la moarte de Tribunalul Militar Internaflional de la Nürnberg øi 
executat.

Riegler°Dinu, Emil. Publicist român.

Roman, Valter (Walter) (pe numele adeværat Ernst [Erno] Neulander). 
(1913–1983). Publicist, politolog øi om politic român. Inginer electro
tehnic. Unul dintre puflinii intelectuali ai Partidului Comunist Român. 
Membru a patru formafliuni politice comuniste de°a lungul carierei sale: 
PC Cehoslovac, PC Francez, PC Spaniol øi PC (al) România. Voluntar 
în Brigæzile Internaflionale din Spania. Potrivit documentelor din arhi
vele sovietice, Neulander a devenit locotenent°colonel într°o unitate 
NKVD øi a fost trimis în Spania sub numele Walter Roman. Acolo a 
deflinut funcflia de ofifler CI al batalionului de artilerie „Ana Pauker“ øi 
a avut ca acoperire poziflia de „comisar politic“. Este rænit de douæ ori øi, 
dupæ ce Republica Spaniolæ a fost înfrântæ, Valter Roman s°a reîntors în 
URSS. Lucreazæ la Fabrica de avioane din Kalinin (octombrie 1938–
1941), apoi la una dintre secfliile Cominternului, iar ulterior la Institutul 
pentru Cercetæri Øtiinflifice (1941–1945). A revenit în România cu 
Divizia „Horia, Cloøca øi Criøan“. În URSS, a condus pentru o perioadæ 
secflia românæ a postului de radio Moscova, unde a lucrat împreunæ cu 
Ana Pauker, Leonte Ræutu øi Iosif Chiøinevschi. A fost decorat în 1945 
de Moscova cu „Steaua Roøie“. A fost numit øef al Direcfliei de Propagandæ 
din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaflie, Culturæ øi 
Propagandæ (1945–1948), iar un an mai târziu locfliitor politic al 
Marelui Stat Major (1948–1950). I se atribuie o acfliune constantæ de 
lichidare a corpului ofifleresc regal român. General maior (1948). Ulte
rior a devenit ministrul Poøtelor øi Telecomunicafliilor øi membru al CC 
al PCR (1965–1983). Odatæ cu numirea sa ca director al Editurii 
Politice (1964–1983), acesta a susflinut cæ astfel ar fi fost „marginalizat“. 
Istoricul sovietic T.M. Islamov a publicat niøte documente care aratæ cæ 
Valter Roman „ar fi pledat în fafla membrilor Comisiei Litvinov pentru 
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crearea statului independent Transilvania, girat de marile puteri Uniunea 
Sovieticæ, Statele Unite ale Americii øi Marea Britanie“. Fiul lui Valter, 
Petre Roman, contestæ cele spuse de istoricul sovietic, spunând cæ tatæl 
sæu ar fi susflinut ræmânerea Transilvaniei ca parte a României. A scris 
cartea Secolul XX: Secolul Marilor Revoluflii, care a fost publicatæ la 
Bucureøti în 1970 øi prin care elogiazæ revoluflia comunistæ din URSS. 
A primit cele mai mari ordine øi medalii din partea regimului totalitar 
din România.

Romer, Tadeusz (1892/1894–1978). Ofifler øi diplomat polonez. Participæ la 
miøcarea de eliberare din 1917–1920 øi la ræzboiul contra Rusiei. Ataøat 
militar în Belgia øi Finlanda. Consilier la Roma (1928–1934). Ministru 
la Lisabona (1936). Ambasador la Tokyo (1937–1940). Din acest post, 
a facilitat unui numær de peste 2.000 de refugiafli evrei polonezi°lituanieni 
sæ obflinæ certificate de imigrare øi vize de tranzit în Japonia pentru a 
continua drumul ca imigranfli în Canada, Australia, Noua Zeelandæ, 
Burma sau Statele Unite ale Americii øi unele flæri latino°americane. 
Ambasador (?) la Moscova (1942). La 26 aprilie 1943, remite lui 
Viaceslav Mihailovici Molotov, comisarul poporului pentru Afacerile 
Externe al URSS, o notæ prin care notifica ruperea de relaflii diplomatice 
între guvernul emigrafliei poloneze de la Londra øi URSS. Dupæ moartea 
generalului Władysław Sikorsky, în 1943, noul preøedinte al Consiliului 
de Miniøtri, Stanisław Mikolajczyk, îi încredinfleazæ portofoliul de 
ministru al Afacerilor Stræine (1943–1944). Membru al Academiei 
Diplomatice Internaflionale (1937). Dupæ ræzboi, a ræmas în Canada øi 
a predat la McGill University.

Romier, Lucien Jean°Baptiste (1885–1944). Istoric øi ziarist francez. Studii la 
Facultatea de Arhivisticæ. A urmærit cercetæri istorice ca membru al 
Øcolii Franceze de la Roma. Redactor øef al publicafliei „La Journée 
Industrielle“ (1920). Redactor øef (1925–1927) øi apoi director al 
ziarului „Le Figaro“. A fæcut parte din anturajul apropiat al lui Pétain. 
Membru al Consiliului Naflional. Ministru de Stat (începând cu 11 
august 1941). În 1931 a publicat lucrarea Maramurès et Bukovine.

Rosado, Tomás António Garcia (1864–1937). General øi diplomat portughez. 
A urmat studii militare medii øi superioare, pe care le°a absolvit în 1885. 
A participat la o expediflie represivæ în India (1895), a avut o misiune în 
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Mozambic (1897–1898), a fost øef al delegafliei care a negociat cu Africa 
de Sud un modus vivendi (1908). A condus Øcoala Centralæ pentru 
Ofifleri. Comandant al forflelor expediflionare în Mozambic. Comandant 
al forflelor portugheze pe Frontul de Vest (iulie–decembrie 1918). Amba
sador al Republicii Portugheze la Londra (1926–1934).

Rosenberg, Alfred (1893–1946). Teoretician øi om politic nazist. A aderat la 
naflional°socialism în 1919. În 1923 a devenit editor al ziarului partidului 
„Völkischer Beobachter“. A contribuit la elaborarea øi definirea ideologiei 
naziste, devenind principalul teoretician al acesteia. A încercat sæ dea 
acesteia „bazele filosofice øi culturale“ øi sæ dezvolte, dupæ Gobineau øi 
H.S. Chamberlain, mitul rasismului (Mitul secolului XX, 1930; Sânge øi 
onoare, 1935–1936). În 1933 a fost numit øef al Serviciului Relaflii 
Externe al NSDAP. În anii 1941–1945 a fost ministru responsabil pen
tru teritoriile ocupate din Est, deøi influenfla sa asupra evolufliei eveni
mentelor din aceastæ zonæ a fost relativ modestæ. Tribunalul Militar 
Internaflional din Nürnberg l°a judecat, l°a gæsit vinovat øi l°a condamnat 
la moarte. A fost executat prin spânzurætoare la 16 octombrie 1946.

Rosental (Rosenthal), Solomon (1872?–post 1942). Jurist øi diplomat român. 
Membru al delegafliei României la Conferinfla de Pace de la Paris 
(1919–1920). Preøedinte al Consiliului juridic în Ministerul Afacerilor 
Stræine. A colaborat strâns cu Take Ionescu, Ion I.C. Brætianu, Nicolae 
Titulescu. A fost implicat în fundamentarea pozifliilor României în 
procesul optanflilor (alæturi de Alexandre Millerand, Nikolaos Politis) în 
susflinerea intereselor româneøti în Comisia Europeanæ a Dunærii. A fost 
consilier al Curflii Regale de la Bucureøti în probleme extrem de delicate 
øi cu imprevizibile urmæri (anularea cæsætoriei dintre Prinflul Carol øi 
Zizi Lambrino; anularea cæsætoriei dintre Carol Caraiman øi soflia sa 
legitimæ, Elena). A colaborat la „Revue d’Histoire Diplomatique“ øi „La 
Revue Universelle“. Studii dedicate participærii României la Primul 
Ræzboi Mondial, Tratatului de la Trianon etc. (La Révision du Traité 
de Trianon est°elle possible?, Paris, 1934; Une page d’histoire roumaine. La 
Roumanie dans la Grande Guerre, Paris, 1936). Nicolae Titulescu a 
continuat sæ aibæ relaflii cu Solomon Rosenthal øi dupæ înlæturarea sa din 
guvern, mai ales prin scrisori, dar a primit øi vizita acestuia pe când se 
afla exilat în sudul Franflei. Calitæflile profesionale øi sentimentele româ
neøti lui Solomon Rosenthal au fost apreciate øi recunoscute în flaræ, 
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chiar dupæ pæræsirea ei definitivæ, de însuøi mareøalul Ion Antonescu 
(1942).

Roøca, Dumitru D. (1895–1980). Filosof, eseist, traducætor român. Studii 
universitare de filosofie (Facultatea de Litere øi Filosofie de la Sorbona, 
Paris, licenfla 1921) øi øtiinfle politice (Ecole des Sciences Politiques, 
Paris, diploma 1922), la Bucureøti, Viena, Paris. Doctorat în filosofie la 
Paris, sub îndrumarea lui Émile Bréhier, cu teza Influenfla lui Hegel 
asupra lui Taine, teoretician al cunoaøterii øi artei (1928; versiunea româ
neascæ în 1968). Conferenfliar universitar (1929–1937); profesor titular 
la Catedra de teoria cunoaøterii la Universitatea din Cluj (1937–1965). 
Premiul Academiei Române pentru lucrarea Existenfla tragicæ (1935). 
Colaborator la „Viafla româneascæ“; „Archiv fur Geschichte der Philo
sophie“; „Luceafærul“; „Minerva“; „fiara Bârsei“; „Pagini literare“ etc. 
Membru corespondent (21 martie 1963) øi membru titular (1 martie 
1974) al Academiei Române. 

Roøu, Grigore. Ziarist român. Colaborator la ziarul „Miøcarea“, organ al Parti
dului Naflional Liberal°Gheorghe I. Brætianu.

Russu°Øirianu, Vintilæ (1897–1973). Memorialist, publicist, dramaturg øi 
traducætor român. Licenfliat al Facultæflii de Medicinæ øi al Facultæflii de 
Litere øi Filosofie (Bucureøti). Secretar al lui N. Iorga la Liga Culturalæ. 
A participat la Primul Ræzboi Mondial ca voluntar. Dupæ ræzboi, func
flionar la Biblioteca Academiei Române. Un timp secretar al lui Octavian 
Goga, apoi secretar al Societæflii Scriitorilor Români (1923–1924). 
Debuteazæ la „Luceafærul“ (1919). A condus revista „Flacæra“. A mai 
semnat V.R.Ø.; Ion Dacu; D. Dinu; Mefistofel; V. Ronea; V. Rugæ; 
V. Sîngeru; V. Øerban. Colaboræri la „Minerva“; „Sfatul fiærii“; „Renaø
terea Românæ“; „Adeværul“; „Luceafærul“; „Transilvania“; „Gândirea“; 
„Adeværul literar øi artistic“; „Rampa“; „Cele Trei Criøuri“; „Universul 
literar“; „Viafla româneascæ“; „Îndreptarea“; „Cugetul românesc“; „Ga
zeta literaræ“; „Gândul nostru“ (Iaøi); „fiara Noastræ“ (Cluj) ø.a. În 1927 
pleacæ la Paris, unde conduce periodicul lunar „Revue franco°roumaine“, 
militând în favoarea literaturii øi culturii româneøti. Dupæ ræzboi, se 
dedicæ dramaturgiei. Tematica pieselor îl aøeazæ în rândul autorilor 
conjuncturali øi teziøti. Traduceri din Erskine Caldwell, Roger Martin 
du Gard. Memorialisticæ: Vinurile lor… (1969).
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Saavedra Lamas, Carlos (1878–1959). Om politic øi de stat, diplomat argen
tinian. Jurist. Ministru al Afacerilor Externe (20 februarie 1932–20 
februarie 1938). Inifliatorul Tratatului de neagresiune øi conciliere, cu
nos cut în analele diplomatice sub denumirea de „Pactul Saavedra Lamas“ 
semnat la Rio de Janeiro la 10 octombrie 1933, menit a completa 
dispozifliile Pactului Briand°Kellogg de renunflare la ræzboi, încheiat la 
Paris la 27 august 1928. La 12 decembrie 1934, Nicolae Titulescu, 
ministrul Afacerilor Stræine al României, preøedintele Consiliului Per
manent al Micii Înflelegeri, a comunicat adeziunea statelor membre ale 
acestui organism (România, Cehoslovacia øi Iugoslavia) la Tratatul de la 
Rio de Janeiro. Preøedintele celei de a XVII°a sesiuni a Adunærii Societæflii 
Nafliunilor (1936–1937). Premiul Nobel pentru Pace (1936).

Saint°Aulaire, Félix Charles, conte de Beaupoil (1866–1954). Om politic øi 
diplomat francez. A ocupat diferite posturi diplomatice la Tunis, Lima, 
Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Tanger, Viena, Bucureøti, Madrid, 
Londra. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar în România 
(1916–1918); Spania (1920); Anglia (1921–1924). A negociat øi semnat 
Convenflia de alianflæ franco°românæ. Membru al Academiei Diplomatice 
Internaflionale (1926). Membru de onoare al Academiei Române 
(28 mai 1929).

Saint°Brice (Pseudonimul lui Louis Clément Marie Paul de Saint Victor de 
Saint Blancard) (1878–1952). Ziarist francez. Comentator de politicæ 
externæ al cotidianului „Le Journal“. 

Samson, A.P. (1907–m.?). Publicist român. A mai semnat sub pseudonimul 
Marius. A colaborat la „Lupta“, „Adeværul“, „Cuvântul liber“, „Dimi
neafla“, „Rampa“, „Viafla literaræ“. 

Samsonovici, Nicolae (1877–1950). Ofifler de carieræ øi om de stat român. 
Absolvent al Øcolii Superioare de Ræzboi (1912). S°a distins în luptele 
de la Mæræøeøti, în timpul Ræzboiului de Întregire, fiind atunci colonel 
øi apoi øef de Stat Major al Corpului 6 armatæ (1917) øi al Armatei I 
(1917–1918). General de brigadæ (1919), subøef al Marelui Stat Major 
General (1919–1921), profesor øi comandant al Øcolii Superioare de 
Ræzboi (1921–1926). Øef al Marelui Stat Major General (1927–1932). 
General de divizie (1928). Ministru al Apærærii Naflionale (11 august–
17 octombrie 1932; 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie–
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9 noiembrie 1933). Arestat la 6 mai 1950 øi întemniflat la Sighet, unde 
înceteazæ din viaflæ în acelaøi an.

Sanielevici, Henric (1875–1951). Critic literar, estetician, traducætor, socio
log øi biolog român. Licenfliat al Facultæflii de Litere øi Filosofie din 
Bucureøti (1901). Profesor secundar de francezæ øi germanæ la Târgoviøte 
øi Galafli. Studiazæ antropologia la Gottingen (1911–1914), consacrân
du°se cercetærilor în acest domeniu øi în acela al paleontologiei. 
A funcflio nat în echipele care au editat „Noua revistæ românæ“ a lui 
C. Rædulescu°Motru øi „Viafla româneascæ“ a lui G. Ibræileanu. A în
fiinflat øi condus revista „Curentul nou“ (1905–1906). În 1920 a editat 
o nouæ serie a revistei „Curentul nou“. A colaborat la „Noua revistæ 
românæ“; „Viafla româneascæ“; „Convorbiri literare“; „Flacæra“; „Ade
værul literar øi artistic“; „Cuvântul liber“ etc. A folosit øi pseudonimele 
Has, Hassan, H. Iciveleinas, T. (sau V.) Podriga, Privitor, H. Richard, 
H. Silvius. A explicat fenomenele literare cu argumente biologice sau 
sociologice øi a considerat eticul drept generator al valorii (Cercetæri 
critice øi filosofice). Ca sociolog, adversar al tradiflionalismului (Popo ra
nismul reacflionar). Studii biologice (La vie des mammifères et des hommes 
fossiles dechifrée à l’aide de l’anatomie). Traduceri din Honoré de Balzac, 
Heinrich von Kleist, Vicente Blasco Ibáñez.

Sændulescu, Emilia. Studentæ româncæ.

Sæveanu, Nicolae N. (1866–1952). Om politic øi de stat român. Licenfliat în 
drept øi filosofie. Membru marcant al Partidului Naflional Liberal. 
Deputat (din 1898) øi senator. Apropiat al lui Ion I.C. Brætianu. Prefect 
al judeflului Putna (1901–1904). Secretar general în Ministerul de 
Interne (1908–1910). Ministru al Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirii Sociale 
(30 octombrie–3 noiembrie 1923) øi al Sænætæflii øi Ocrotirii Sociale 
(3 noiembrie 1923–27 martie 1926). Preøedinte al Adunærii Deputa
flilor (30 iulie 1927–10 noiembrie 1928; 16 februarie 1934–19 noiem
brie 1937).

Schachman, Emil. Gazetar român. Licenfliat al Facultæflii de Drept din Paris. 
Secretar de presæ cls. I pe lângæ Legaflia României din Franfla (1 iulie 
1929–1 august 1930) øi apoi pe lângæ Legaflia României la Stockholm.

Schumann, Maurice (1911–1998). Jurnalist, om politic øi de stat francez. 
Angajat voluntar în 1939, ca interpret militar, se alæturæ generalului de 
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Gaulle în iulie 1940 øi devine purtætor de cuvânt al Franflei libere. 
Realizator al emisiunii „Onoare øi Patrie“ la Radio Londra. A prezidat 
Miøcarea Republicanæ Popularæ (1945–1949). Deputat MRP øi apoi al 
UDR, al Nordului (1945–1973). Senator UDR øi apoi al RPR al 
Nordului (1977–1983; 1983–1992; 1993–1998). Preøedinte al Comisiei 
de politicæ externæ a Marii Adunæri Naflionale (1957–1967). Secretar de 
Stat la Afacerile Stræine în guvernele René Pleven, Edgar Faure, Antoine 
Pinay, René Mayer, Joseph Laniel. Ministru de Stat însærcinat cu 
probleme sociale în guvernele Georges Pompidou øi Maurice Couve de 
Murville. Ministru de Externe în guvernul Jacques Chaban°Delmas (22 
iunie 1969–6 iulie 1972) øi în guvernul Pierre Messmer (6 iulie 1972–
15 martie 1973). La 7 martie 1974 a fost ales membru al Academiei 
Franceze, succedându°i lui Wladimir d’Ormesson øi precedând lui 
Pierre Messmer.

Scriban, Iuliu (1878–1949). Profesor de teologie, arhimandrit, misionar, 
polemist român. Teolog multilateral øi om de înaltæ culturæ, unul dintre 
marii predicatori øi misionari ai Bisericii Ortodoxe Române, a militat – 
prin scrisul øi cuvântærile sale – îndeosebi pentru rezolvarea problemelor 
practice care se puneau Bisericii în prima jumætate a secolului XX: 
apærarea øi cunoaøterea învæflæturii creøtine, metode noi de pastoraflie, 
repunerea predicii la locul care i se cuvine, colaborarea între Biserici 
pentru pacea lumii, apropierea de Biserica anglicanæ; precursor al 
ecumenismului øi al preocupærilor teologice de astæzi. A publicat manuale 
pentru seminarii, studii de pastorale, de apologeticæ, volume de predici, 
cærfli de zidire sufleteascæ ø.a.

Šeba, Jan (1886–1953). Om politic, diplomat øi scriitor cehoslovac. În mai 
multe rânduri deputat din partea Partidului Naflional Socialist Ceh, 
secretar general al PNSC (1929–1932). Øef al Secfliei externe a Consiliului 
naflional cehoslovac, creat la Petrograd (1917). Øef al Misiunii militare 
cehoslovace la Roma. Consul general al Cehoslovaciei la Trieste øi 
Hamburg. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Belgrad 
(1922–1929); Bucureøti (1933–1937); Shanghai (1937–1939). Autor 
al lucrærilor România øi Cehoslovacia de°a lungul istoriei (1934); Rusia øi 
Mica Înflelegere în politica lumii (1936).
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Seferiadis, Stylianos (1873–1951). Jurist grec. Profesor universitar de drept 
internaflional (1920–1938) la Universitatea din Atena (din 1920 pânæ 
în 1923 a fost înlocuit, întrucât a fost avocat al lui Venizelos). Rector al 
Universitæflii din Atena (1933–1934). La 21 octombrie 1933, rosteøte 
discursul de salut al lui Nicolae Titulescu cu ocazia acordærii titlului de 
doctor honoris causa de cætre Universitatea din Atena. Membru al 
Academiei Ateniene (1933).

Serghie, Emil (1897–1977). Gazetar, publicist, traducætor român. Colaborator 
la publicafliile ieøene, dar øi al periodicelor bucureøtene. Tablete, cronici, 
anchete privind actualitatea, însemnæri critice, portrete literare. În 1923 
publicæ Poeme, unicul volum de versuri. A scris în „Miøcarea“; „Gândul 
nostru“; „Rampa“; „Libertarea“; „Lumea“; „Politica“; „Manifest“; 
„Chemarea“; „Opinia“; „Teatrul“; „Adeværul“; „Dimineafla“; „Jurnalul“; 
„Revista Românæ“; „Curierul“; „Dreptatea“; „Momentul“. Apærætor al 
libertæflii presei øi al întemeierii prin culturæ. Membru al Societæflii 
Ziariøtilor Progresiøti (din 1936). Director al Teatrului Naflional din 
Iaøi (1933–1937). Vederi democratice, opinii tranøante împotriva 
extremei drepte. În timpul regimului legionar, a fost internat în lagærul 
de la Tg. Jiu. Dupæ ræzboi, director general al teatrelor (1945). Pânæ în 
ultima parte a vieflii, s°a dedicat traducerilor din Guy de Maupassant, 
Alfred de Musset, Emil Zola, Rabindranat Tagore, Paul Verlain, Wilki 
Collins, Vincent van Gogh.

Sevastos, Mihail (1892–1967). Prozator, memorialist, poet, traducætor øi gaze
tar român. A mai semnat: M.S.; R.S.; T&S; Rd.S.; Rinaldo; Cronicar; 
M. Sev.; xy; Yacassa; Proletar. Licenfliat al Facultæflii de Drept din Iaøi. 
Colaborator la numeroase publicaflii („Viafla româneascæ“; „Cuvântul 
liber“; „Facla“; „Rampa“; „Cronica“; „Însemnæri literare“; „Adeværul“; 
„Dimineafla“; „Dreptatea“). Orientare de stânga. În publicistica sa, a 
pledat în favoarea unei funcflionæri echitabile a societæflii. A atacat 
frecvent øi dur dreapta politicæ, în special pe A.C. Cuza øi pe O. Goga, 
ceea ce l°a fæcut oarecum proscris dupæ 1939 pânæ în 1945. Volume 
de: poezie; prozæ; publicisticæ militantæ; amintiri de la „Viafla româ
neascæ“ øi „Adeværul literar øi artistic“; lucræri enciclopedice (Monografia 
oraøului Ploieøti); traduceri din literatura francezæ, rusæ, cehæ; culegeri de 
cronici teatrale.
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Sibert, Marcel. Jurist francez. Profesor la Facultatea de Drept din Lille. 
Preøedinte al Comitetului francez pentru Relaflii Internaflionale. Unul 
dintre fondatorii øi conducætorii Institutului de Înalte Studii Inter
naflionale de la Paris. Director al „Revistei Generale de Drept Internaflional 
Public“. Consilier juridic al guvernului român (1930).

Sima, Horia (1907–1993). Om politic român. Studii în drept, litere øi filosofie. 
Intræ în Miøcarea Legionaræ în 1927. În 1935 e numit øef al Regiunii IX 
legionare Banat. Dupæ arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu în aprilie 
1938, face parte din grupul coordonator al activitæflii Miøcærii Legionare. 
Adept al unor acfliuni violente faflæ de autoritæflile regimului carlist. S°a 
afirmat, cu temei, cæ aceasta a încurajat lichidarea lui Corneliu Zelea 
Codreanu øi intensa prigoanæ antilegionaræ din 1938–1939. În iunie 
1940 devine unul dintre liderii grupului legionar de la Berlin. La 28 
iunie 1940 este inclus în guvernul condus de Gheorghe Tætærescu 
(ministru subsecretar de stat la Culte øi Arte – 28 iunie–4 iulie 1940); 
ulterior, în guvernul Ion Gigurtu, ocupæ portofoliul de ministru la Culte 
øi Arte (4–8 iulie 1940). În lunile august–septembrie 1940 are un rol 
deosebit în pregætirea øi declanøarea „revolufliei legionare“ soldatæ cu 
abdicarea lui Carol al II°lea. La 6 septembrie 1940 este proclamat oficial 
øef al Miøcærii Legionare, cu titlul de Comandant. La 14 septembrie 
1940, odatæ cu proclamarea României ca stat naflional°legionar, este 
desemnat vicepreøedinte al Cabinetului condus de guvernul Ion 
Antonescu (14 septembrie 1940–21 ianuarie 1941). În urma rebeliunii 
legionare din 21–23 ianuarie 1941, este eliminat de la putere. În exil, în 
Germania. Formeazæ Guvernul Naflional Român de la Viena (decembrie 
1944–mai 1945). Dupæ încheierea ræzboiului, în anii ’50, aflat temporar 
în flæri din Europa Occidentalæ, America Centralæ øi de Sud, îøi reia 
activitatea, acflionând pentru reactivarea Miøcærii Legionare în exil øi în 
România. Memorialisticæ: Sfârøitul unei domnii sângeroase (10 decembrie 
1939–6 septembrie 1940) (1977); Era libertæflii (Statul naflional legionar), 
I–II (1994–1995); Prizonieri ai puterilor Axei (1990); Guvernul naflional 
român de la Viena (1994).

Simu, Anastase (1854–1935). Magistrat, diplomat, om politic øi colecflionar de 
artæ român. Studii la Viena, Paris øi Bruxelles. Licenfliat în drept la Paris 
øi în øtiinfle politice øi administrative la Bruxelles. Secretar de legaflie la 
Berlin. Deputat în câteva legislaturi. A fost un mare colecflionar de artæ, 
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adunând, de°a lungul întregii viefli, opere de inestimabilæ valoare, 
aparflinând marilor artiøti români øi stræini. Casa°muzeu ce îi poartæ 
numele (inauguratæ în 1910) øi întreaga colecflie au fost dæruite statului 
în 1927. Fondatorul muzeului din Bucureøti ce îi poartæ numele. Mân
drie arhitectonicæ a Capitalei, clædirea Muzeului Simu a fost demolatæ 
în anii ’50. Membru al Ateneului Român øi membru de onoare al 
Academiei Române (1933).

Skirmunt, Konstanty (1866–1949). Diplomat, om politic øi de stat polonez. 
Înainte de 1914, a fost ales în Consiliul de Stat al Rusiei Imperiale. 
Membru al Comitetului Naflional Polonez de la Paris (1917–1918). 
Ministru plenipotenfliar la Roma (1919–1921). Ministru al Afacerilor 
Stræine (13 iunie–10 septembrie 1921; 20 septembrie 1921–3 martie 
1922). Ministru plenipotenfliar (1922–1929) øi ambasador (1929–1934) 
la Londra. Delegat la Societatea Nafliunilor (1923–1924). Membru al 
Academiei Diplomatice Internaflionale (1926).

Slævescu, Victor I. (1891–1977). Economist, om politic øi de stat român. 
A început studiile universitare în Franfla, la Paris (1911), dupæ care le°a 
continuat în Germania, la Göttingen, München øi Halle. Doctorat în 
øtiinfle economice øi financiare la Universitatea din Halle (1914). 
Director la Banca Româneascæ. A participat ca voluntar în campaniile 
anului 1916 øi 1917 din Ræzboiul Reîntregirii Naflionale (1916–1919), 
când a fost øi rænit. S°a numærat printre inifliatorii revistei „Independenfla 
economicæ“ (1918). Director general al Societæflii Naflionale de Credit 
Industrial (1923). Profesor la Catedra de monedæ, credit øi tehnicæ 
bancaræ (de la 1 iulie 1925), apoi, din 1941, la cea de economie politicæ 
øi economie naflionalæ din Academia de Înalte Studii Comerciale øi 
Industriale. A predat cursuri øi la Øcoala Superioaræ de Ræzboi, pe tema 
„Potenflialul de ræzboi economic øi financiar al României“. Autor a 
numeroase lucræri de istorie a economiei naflionale øi a gândirii econo
mice româneøti. Preøedinte al Uniunii Generale a Industriaøilor din 
România. Membru în Consiliul Superior Bancar (1937; 1938). Membru 
în Comitetul de conducere al Institutului de Cercetæri Sociale (1940). 
În plan politic, a fost membru al Partidului Naflional Liberal. Deputat 
(din 1927). Senator. În timpul regimului monarhic autoritar, a fost 
membru în Directoratul Frontului Renaøterii Naflionale. Subsecretar de 
stat în Ministerul Finanflelor (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934). 
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Ministru de Finanfle (5 ianuarie–1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934–
1 februarie 1935); ministru a.i. al Industriei øi Comerflului (2–5 octom
brie 1934); ministru al Înzestrærii Armatei (1 februarie–28 septembrie 
1939; 28 septembrie–23 noiembrie 1939; 24 noiembrie 1939–11 mai 
1940; 11 mai–4 iulie 1940). Dupæ al Doilea Ræzboi Mondial (1939–
1945), a funcflionat ca administrator la Banca Naflionalæ Românæ, fiind 
numit, din 23 ianuarie 1946, în Consiliul Superior Bancar. A fost înde
pærtat din învæflæmânt, cu drept de pensionare (1 septembrie 1947). 
Arestat (iunie 1950) øi întemniflat la Sighet. Eliberat în iunie 1955. 
Membru corespondent (23 mai 1936) membru titular al Academiei 
Române (20 mai 1939). Repus în drepturi ca membru titular al Acade
miei Române (3 iulie 1990). Memorii: Note øi însemnæri zilnice, I–II 
(1996).

Stan, C. Colaborator al ziarului „Frontul“.

Stancu, Zaharia (1902–1974). Scriitor român. Licenfliat al Facultæflii de Litere 
øi Filozofie, Universitatea din Bucureøti (1933). A condus publicafliile 
„Azi“, „Lumea româneascæ“, „Gazeta Literaræ“; a lucrat la ziarele 
„Credinfla“ øi „Tempo“; a colaborat la numeroase publicaflii ale vremii. 
Director al Teatrului Naflional din Bucureøti (1946–1952, 1958). 
Preøedinte al Uniunii Scriitorilor (1947, 1966, 1968, 1972). A scris 
versuri, romane, nuvele øi povestiri, prozæ picarescæ sau de facturæ 
politicæ, memorialisticæ. Traduceri din Esenin. Premiul Herder. Mem
bru titular al Academiei Române (2 iulie 1955).

Stænciulescu, Ioan F. Aviator român, comandor. A pilotat aeronava „România“, 
la care a apelat Nicolae Titulescu pentru unele cælætorii în flaræ sau în 
Europa (mai ales în spafliul balcanic).

Stænescu, N.D. Director general al Serviciului Special de Informaflii. Licenfliat 
øi doctor în litere øi filosofie. În 1934 începe sæ lucreze la Biroul de 
studii al Serviciului Secret de pe lângæ Marele Stat Major (Secflia II 
C.I.). Acest organism devenise instituflie distinctæ, sub numele de 
Serviciu Secret, apoi Serviciul Secret de Informaflii, iar în timpul 
regimului Antonescu sub numele Serviciul Special de Informaflii. S°a 
specializat în problemele privind activitatea partidelor politice de centru, 
naflional°liberal øi naflional°flærænesc (Øeful Grupei politice a Secfliei a 
II°a contrainformaflii). În 1935 este trecut la Secretariatul Serviciului 
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Secret. Calitatea prestafliei îl promoveazæ în funcflia de subdirector 
cls. I în cadrul Serviciului Secret de Informaflii. Îndeplineøte în timp 
misiunea de observator politic la Paris. Director general al SSI (1945–
1950). Un rod decisiv în instalarea sa l°a avut Emil Bodnæraø („ingi
nerul Ceauøu“). Arestat în 1950, ræmâne în închisoare pânæ în 1956. În 
ciuda memoriilor prin care îøi prezintæ activitatea øi cere integrarea 
într°o slujbæ în care sæ°i fie folosite datele intelectuale øi cunoøtinflele 
profesionale, continuæ sæ ocupe pânæ la pensionare funcflii inferioare 
pregætirii sale øi nevoilor unui trai normal. Memorii: Întâmplæri øi 
oameni din serviciul secret (2002).

Steed, Henry Wickham (1871–1956). Ziarist britanic. Corespondent al ziaru
lui „Times“ (Roma: 1897–1902; Viena: 1902–1912); editor al ziarului 
„Times“ (1919–1922). Proprietar øi editor al publicafliei „Review of 
Reviews“ (1923–1930). A avut relaflii apropiate cu Nicolae Titulescu. 
A asigurat, împreunæ cu Paul Mantoux, versiunea în limba englezæ a 
lucrærii lui Nicolae Titulescu Politica externæ a României (1937). 

Steuerman, Louis. Publicist. 

Stoenescu, Eustafliu Gr. (1884–1957). Pictor român. Coleg de liceu (la 
Craiova) øi de studenflie (la Paris) cu Nicolae Titulescu. A studiat la 
Øcoala de Belle Arte de la Paris, fiind elevul lui Jean°Paul Laurens. Autor 
de peisaje, naturi moarte, portrete. Critica l°a socotit unul dintre cei mai 
mari portretiøti ai vremii. A expus la Muzeul Luxembourg din Paris. 
Statul francez i°a cumpærat un tablou în 1925. A expus la Academia 
Regalæ din Londra øi în America, la Pittsburgh. 

Stoilov (Stoilow), Simion (1887–1961). Matematician øi diplomat român. 
A fæcut studii la Sorbona, Strasbourg, Bruxelles. Licenflæ în matematici 
la Sorbona (1910). Doctorat în matematici la Sorbona (1916). Profesor 
universitar la Cernæufli øi Bucureøti. Rector al Universitæflii din Bucureøti. 
Este cunoscut drept creatorul teoriei topologice a funcfliilor analitice. 
Este totodatæ creatorul øcolii româneøti de analizæ complexæ. Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României în Franfla (15 martie 
1946–9 februarie 1953). Membru al Academiei Române (corespondent 
– 1936; titular – 1945; titular activ – 1948).

Sturdza, Mihail (Luca, Lucæ) R. (1886–1980). Publicist, diplomat, om politic 
øi de stat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din Iaøi. Doctor în 
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drept internaflional. Ataøat – neretribuit (22 decembrie 1913); ataøat de 
legaflie – bugetar (10 decembrie 1918); secretar de legaflie cls. III 
(1 aprilie 1920) (cu vechimea de la 16 februarie 1918); secretar de legaflie 
cls. II (22 august 1920); secretar de legaflie cls. I (15 iunie 1922); consilier 
de legaflie (1 ianuarie 1927); ministru plenipotenfliar cls. II (1 iunie 
1937). A îndeplinit misiuni diplomatice la Durazzo, Sofia, Atena, Berna, 
Budapesta, Viena, Washington, Riga, Tallinn, Helsinki, Copenhaga. 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Riga (1 iunie 1932–15 
septembrie 1935); Tallinn (Reval) (1 iunie 1932–1 octombrie 1935); 
Helsinki (2 septembrie 1932–1 februarie 1934); Copenhaga (1 mai 
1938–15 octombrie 1939). Chemat în administraflia centralæ (10 octom
brie 1939). Fruntaø al miøcærii legionare. Ministru al Afacerilor Stræine 
(14 septembrie 1940–20 decembrie 1940). La 23 noiembrie 1940 sem
neazæ actul de aderare a României la Pactul Tripartit. Dupæ rebeliunea 
legionaræ din ianuarie 1941, la care participæ, s°a refugiat clandestin în 
Danemarca. În exil, face parte din guvernul fantomæ de la Viena al lui 
Horia Sima (decembrie 1944–mai 1945), ca ministru de Externe øi al 
Instrucfliunii Publice. Dupæ încheierea ostilitæflilor a emigrat în America 
Latinæ, apoi în Spania. În exil øi°a scris memoriile, intitulate România øi 
sfârøitul Europei. Amintiri din flara pierdutæ (1966).

Suphi°Tanriöver (Suphi Bey), Hamdullah (1885–1966). Istoric, literat, om 
politic øi de stat turc. Deputat în mai multe legislaturi. Ministru al 
Educafliei Naflionale (14 decembrie 1920–20 noiembrie 1921; 4 martie 
1925–19 decembrie 1925). Ministru, apoi ambasador al Turciei la 
Bucureøti (1931–1944).

Szembek, Jan Włodzimierz (1881–1945). Diplomat øi om politic polonez. 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Poloniei la Budapesta 
(1921–1924); Bruxelles (1924–1927); Bucureøti (1927–1932). Adjunct 
al ministrului Afacerilor Stræine (1932–1939). Dupæ cotropirea Poloniei, 
øi°a continuat activitatea în emigraflie.

Øeicaru, Pamfil (1894–1980). Gazetar øi om politic român. Studii universi
tare la Iaøi øi Bucureøti. A debutat încæ din perioada studenfliei, anii 
1914–1915, prin treceri fugitive pe la publicafliile „Arena“; „Adeværul“ 
øi „Dimineafla“; „Bucovina“; „fiara mea“; „Neamul Românesc“; „Cu
vântul“ ø.a. A participat la toate marile bætælii din timpul Ræzboiului 
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pentru Întregirea Neamului (1916–1918), de la Orøova pânæ la Mæræ
øeøti, remarcându°se ca un dârz combatant. Pentru meritele sale deosebite 
în luptele de la Cerna–Jiu a fost distins de Regele Ferdinand I al 
României cu titlul de Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul. A fondat øi 
condus ziarul „Curentul“ (1928–1944), înzestrat cu un edificiu monu
mental propriu øi cu o tipografie dintre cele mai moderne din lume în 
perioada amenajærii ei. În anii 1932–1938 a fost deputat în Parlamentul 
României în douæ legislaturi. Dupæ terminarea Primului Ræzboi 
Mondial, s°a implicat printre altele în eforturile pentru ridicarea unor 
monumente care sæ eternizeze memoria camarazilor sæi cæzufli în luptæ 
(realizate la Orøova; Mæræøeøti; Val du Roy–Franfla; Starîi Krim–
Ucraina). În august 1944, la cererea lui Ion Antonescu, a întreprins o 
misiune în Spania vizând pregætirea încheierii armistifliului cu Puterile 
Aliate. Sub noul regim, instalat de forflele de ocupaflie, a fost judecat øi 
condamnat la moarte pentru „crima de înaltæ trædare“. În exil a continuat 
activitatea publicisticæ. În 1978 a fæcut sæ reaparæ, la München, ziarul 
„Curentul“. În cei 62 de ani de activitate publicisticæ, a scris øi publicat 
peste 2.500 de articole (analize privind politica internæ øi politica 
externæ) øi 10 volume de istorie europeanæ. În 1991, ræmæøiflele pæ
mânteøti i°au fost aduse în flaræ de la Dachau øi înhumate vremelnic în 
cimitirul Sf. Vineri din Bucureøti. Memorialisticæ: Adeværuri care trebuie 
amintite (1980).

Tabouis, Geneviève (pseudonim literar; numele adeværat: Geneviève Lequesne) 
(1892–1985). Jurnalistæ francezæ de renume internaflional. Intræ în 
cercurile diplomatice prin intermediul unchilor ei, ambasadorii Paul øi 
Jules Cambon. Îøi începe activitatea jurnalisticæ la publicaflia „La Petite 
Gironde“ (din 1922), apoi la cotidianul „L’Œuvre“ (1930–1940). Se 
refugiazæ la Londra, ulterior în Statele Unite, din cauza luærilor sale de 
poziflie vehement antinaziste øi conduce la New York un periodic 
francofon, „Pour la Victoire“ (1942–1945). A devenit prietena apropiatæ 
øi confidenta primei doamne a SUA, Eleanor Roosevelt. Revine în 
Franfla øi lucreazæ în redacfliile de politicæ externæ ale diferitelor ziare: 
„La France Libre“ (1945–1949); „L’Information“ (1949–1956); 
„Paris°Jour“ (din 1959). Memorii: Douæzeci de ani de tensiune diplomaticæ 
(Bucureøti, 1965).
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Tarnowski, Adam (1892–1956). Diplomat, om de stat polonez. A intrat în 
Ministerul Afacerilor Externe în 1919. Trimis extraordinar øi ministru 
plenipotenfliar la Sofia (1930–1940). Ministru al Afacerilor Stræine în 
Guvernul provizoriu polonez refugiat la Londra în timpul celui de°al 
Doilea Ræzboi Mondial (24 noiembrie 1944–10 februarie 1949), având 
drept predecesor pe Tadeusz Romer øi succesor pe Mieczyslaw 
Sokolowski.

Tavernier, E.Ed. Ziarist francez. Colaborator al ziarului „Le Temps“, dar øi al 
cotidianului „Universul“.

Tætærescu, Gheorghe (1886–1957). Jurist, publicist, diplomat, om politic øi de 
stat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din Bucureøti. Doctor în 
drept al Universitæflii din Paris (1912). Avocat în Baroul din Gorj. Unul 
dintre membrii marcanfli ai Partidului Naflional Liberal øi lider al grupærii 
„tinerilor liberali“. Secretar general al Partidului Naflional Liberal (1931) 
øi preøedinte al Partidului Naflional Liberal (Gh. Tætærescu), între 1945 
øi 1947. Deputat (din 1919). Ministru în mai multe rânduri: al Industriei 
øi Comerflului; al Armamentelor; al Aerului øi Marinei, ad°interim; al 
Afacerilor Stræine ad°interim (2–10 octombrie 1934; 10 februarie–
30 martie 1938); de Interne. Prim°ministru (5 ianuarie–1 octombrie 
1934; 2 octombrie 1934–29 august 1936; 29 august 1936–14 noiembrie 
1937; 17 noiembrie–28 decembrie 1937; 24 noiembrie 1939–11 mai 
1940; 11 mai–4 iulie 1940). Ambasador al României la Paris (9 decem
brie 1938–30 august 1939). A susflinut regimul autoritar al Regelui 
Carol al II°lea. Vicepreøedinte al Frontului Renaøterii Naflionale (din 
23 iunie 1940). Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru al 
Afacerilor Externe (6 martie 1945–6 noiembrie 1947), în guvernul 
Petru Groza, calitate în care a condus delegaflia românæ la Conferinfla de 
Pace de la Paris (1946). Ca urmare a votului de neîncredere din partea 
Parlamentului dominat de comuniøti, a demisionat din guvern (6 no
iembrie 1947) øi s°a retras de la conducerea partidului (3 decembrie 
1947). Arestat (în noaptea de 5/6mai 1947) øi închis la Sighet. Eliberat 
în iunie 1955. Membru de onoare (22 iunie 1937) al Academiei Române. 
Repus în drepturi (3 iulie 1990) ca membru de onoare al Academiei 
Române. Memorialisticæ: Mærturii pentru istorie (Bucureøti, 1996).
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Teodorescu°Braniøte, Tudor (1899–1969). Gazetar, traducætor, prozator øi 
memorialist român. Licenfliat al Facultæflii de Drept a Universitæflii din 
Bucureøti (1921). S°a dedicat presei øi literaturii. Colaborator al mai 
multor ziare øi reviste. Director la „Cuvântul liber“ (1933–1936), la 
„Jurnalul“ (1939–1940), la „Jurnalul de dimineaflæ“ (1944). A semnat 
A. Braniøte, T. Læstun, Rivarol. Secretar al Editurii Cultura Naflionalæ 
(1922–1926). Deputat al Partidului fiærænesc (1926–1928). De la 
debut (1920), a semnat mai multe lucræri de prozæ scurtæ sau de mai 
largæ respiraflie, consacrate în general celor særmani, nedreptæflifli, margi
nalizafli. În 1945, era preøedintele ARLUS, secflia Presæ. A publicat 
traduceri din: Benjamin Constant, André Maurois, Leopold Stern. 
Memorialisticæ: Oameni øi cærfli (1922), Oameni de ieri… (1938), 
Oameni øi paiafle (1967), Scara vieflii (1976).

Thomas, Albert (1878–1932). Om politic øi de stat francez. A urmat cursurile 
Øcolii Normale Superioare din Paris. Profesor de istorie. A lucrat ca 
asistent de editor la periodicul „L’Humanité“. Deputat socialist (1910). 
În 1915, a fost numit subsecretar de Stat pentru muniflii la Ministerul 
de Ræzboi. Ministru al Armamentelor (1916–1917). A organizat 
mobilizarea industrialæ în timpul Primului Ræzboi Mondial. A participat 
la Conferinfla Muncii de la Washington (1919). Fondator (1919) øi 
director (1920–1932) al Biroului Internaflional al Muncii din Liga 
Nafliunilor.

Thouvenin, Jean. Ziarist francez. Prestigios colaborator, în perioada interbelicæ, 
la publicaflia „Tribune des Nations“.

Tilea, Viorel Virgil (1896–1972). Jurist, diplomat, om politic øi de stat român. 
Studii universitare la Bratislava, Viena, Cluj, Londra (London School of 
Economics). Doctor în drept. Secretar al Consiliului Naflional Român 
de la Viena (1918). Secretar al delegafliei române la Conferinfla de Pace 
de la Paris (1919–1920). Ataøat øi secretar de legaflie la Legaflia României 
la Londra (1919–1920). Iniflial, membru al Partidului Naflional Român, 
apoi al Partidului Naflional fiærænesc (din 1926) øi al Frontului Românesc 
(din 1935). Director al ziarului „Chemarea“ din Cluj (1926). Deputat 
(1928; 1931; 1932). Membru al delegafliei române la Societatea 
Nafliunilor (1929). Subsecretar de stat la Preøedinflia Consiliului de 
Miniøtri (10 octombrie 1930–4 aprilie 1931; 14 ianuarie–9 noiembrie 
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1933). Subsecretar de stat la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri pentru 
Presæ øi Informaflii (6 iunie–10 august 1932; 11 august–17 octombrie 
1932). Membru al Directoratului Frontului Renaøterii Naflionale. 
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Londra (15 ianuarie 
1939–23 iulie 1940). A pus bazele organizafliei „Free Romanian Move
ment“ (9 aprilie 1941), care s°a pronunflat împotriva alianflei României 
cu statele Axei. I s°a retras cetæflenia românæ de cætre regimul antonescian, 
hotærâre reconfirmatæ de regimul comunist. A ræmas în emigraflie. 
Membru dinamic al Ligii Românilor Liberi (creatæ la New York în 
1950), organizaflie a emigrafliei anticomuniste româneøti.

Titulescu, Ecaterina (Catherine, Cath) (1884–1970). Næscutæ Burcæ. Cæsæ
toritæ cu Nicolae Titulescu, la 10 mai 1907. Fiica lui Gheorghe øi a 
Mariei (næscutæ Voiculescu) Burcæ. A avut ca frafli øi surori pe: Aurelia 
(Aurica, Rica), Constanfla (Constance), Eugen, Gheorghe G., Lucreflia 
(Crefli, Cretzi), Lucia (Lucette). În 1999, ræmæøiflele ei pæmânteøti au 
fost aduse în România øi reînhumate la Øcheii Braøovului, alæturi de 
Nicolae Titulescu.

Toncescu, Vasile (1880–m.?). Avocat øi ziarist. Licenfliat în drept. Membru în 
Comisia Permanentæ a Uniunii Avocaflilor. În presæ din 1901, ca 
redactor la „Patriotul“ lui C. Bacalbaøa. A scris apoi la „fiara“ øi alte ziare. 
Colaborator statornic la „România“, „Curierul Judiciar“ øi „Pandectele 
Române“.

Toynbee, Arnold J. (1889–1975). Istoric øi diplomat britanic. Dupæ absolvirea 
studiilor universitare la Winchester øi Balliol College, Oxford, øi°a 
început cariera pedagogicæ la Balliol College (1912). A fost apoi profesor 
de culturæ øi civilizaflie bizantinæ øi de limbæ modernæ, literaturæ øi istorie 
greacæ la King’s College, Londra (1919–1924). Din 1925, pânæ la 
retragerea sa din activitatea didacticæ, a condus Catedra de istorie 
internaflionalæ la Universitatea din Londra øi a fost director de studii la 
Royal Institute of International Affairs. Lucrarea sa monumentalæ 
A Study of History în 12 volume, publicatæ între 1934 øi 1961, constituie 
o comparaflie între modelele istorice ale unui numær de douæzeci øi øase 
de civilizaflii, cercetarea sa axându°se asupra modului în care au fost 
create civilizafliile øi de ce unele au înflorit øi altele au decæzut. Spre 
deosebire de Spengler, el nu consideræ inevitabilæ moartea unei civilizaflii, 
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în opinia sa viafla depinzând de acfliunea minoritæflilor creatoare. În 
timpul Primului Ræzboi Mondial a lucrat pentru Departamentul Infor
maflii Secrete al Foreign Office°ului, fiind, apoi, delegat la Conferinfla 
de Pace de la Paris (1919). În timpul celui de°al Doilea Ræzboi Mon
dial, va lucra din nou pentru Foreign Office øi, dupæ încheierea 
ræzboiului, va participa la convorbirile de pace. A fost coeditor al colecfliei 
The Survey of International Affairs, publicatæ de Oxford University Press, 
sub auspiciile Royal Institute of International Affairs, între 1925 øi 
1977, acoperind anii 1920–1963.

Tsaldaris, Panagis (Panagiotis, Panayotis) (1868–1936). Om politic øi de 
stat grec. Studii juridice la Atena, Berlin øi Paris. Avocat. Intræ în politicæ 
în 1910. Deputat (1910–1936). Ministru în mai multe rânduri øi în 
diverse cabinete: Justiflie; Interne; Transporturi Publice; Economie; 
Educaflie. Øef al Partidului Poporului (1922). Implicat în calitate de 
partizan sau de oponent în toate fræmântærile politice. Arestat øi exilat 
de guvernul Venizelos. S°a opus dictaturii militare a guvernului 
Theodoros Pangalos. Guvernul sæu a fost suspectat de implicare în 
tentativa de asasinat a lui Eleftherios Venizelos. Preøedinte al Consiliului 
de Miniøtri al Greciei (4 noiembrie 1932–16 ianuarie 1933; 10 martie 
1933–10 octombrie 1935).

fiincu, Bucur (1910–1987). Publicist, eseist øi istoric literar român. Licenfliat 
al Facultæflii de Litere øi Filosofie (Cluj, 1932). A avut ca profesori pe 
D.D. Roøca øi Liviu Rusu. Cu sprijinul lui Octavian Goga obfline o 
bursæ la Institutul Francez de Înalte Studii din Paris (1934–1935). 
Profesor de filosofie øi drept la licee din Tulcea, Cluj øi Buzæu. Lucreazæ 
în Ministerul Propagandei øi de Externe. Detaøat la serviciul de presæ al 
Legafliei Române din Berlin, unde va lucra alæturi de Horia Stanca øi 
Gherasim Pintea. Funcflionar în Ministerul Informafliilor (1944). 
„Epurat“ în 1947. Documentarist (1956), apoi cercetætor (1964) în 
cadrul Institutului de Cercetæri Economice al Academiei Române, 
de unde în 1970 trece la Institutul de Istorie øi Teorie Literaræ 
„G. Cælinescu“. A debutat în publicisticæ în 1929, la „Tribuna“. A 
colaborat la numeroase periodice regionale øi naflionale. Editorial a 
debutat în 1938 cu Apærarea civilizafliei, pentru care i s°a decernat Pre
miul Scriitorilor Tineri al Editurii Fundafliei pentru Literaturæ øi Artæ 
„Regele Carol II“. Dupæ ræzboi a întâmpinat mari dificultæfli de a mai 
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publica sub propria semnæturæ. Îl regæsim în volume colective (monografii 
de reviste, bibliografii, segmente din istoria culturii ardelene).

Ugliø°Delapecica, Petre. Învæflætor român. În 1918 se afla în Italia ca adjutant 
pe lângæ colonelul Ion B. Florescu, ataøatul militar al României la Roma. 
A fost desemnat sæ°l însofleascæ pe Nicolae Titulescu, ca ofifler de gardæ, 
pe tot timpul prezenflei acestuia la Roma. A participat la 1 decembrie 
1918 la særbætorirea de cætre Legiunea românilor transilvæneni a Unirii 
Transilvaniei cu fiara.

Vaida°Voevod, Alexandru (1872–1950). Medic, publicist, om politic øi de stat 
român. Licenfliat øi doctor (1899) al Facultæflii de Medicinæ a Universitæflii 
din Viena. Ca student a luat parte la miøcærile naflionale româneøti. A 
cerut abandonarea tacticii „pasive“ a Partidului Naflional Român din 
Transilvania øi a militat pentru o politicæ activæ dusæ de partid. Unul 
dintre conducætorii Partidului Naflional Român din Transilvania. 
Luptætor împotriva prevederilor discriminatorii ale legislafliei øcolare 
impuse de contele Apponyi Albert. Deputat în Parlamentul de la 
Budapesta (1906; 1907; 1910–1918), unde la 18 octombrie 1918 a citit 
Declaraflia de despærflire a Transilvaniei de Ungaria. Membru al Con
siliului Naflional Român Central (30 octombrie 1918). Adunarea Naflio
nalæ de la Alba Iulia l°a ales în Consiliul Dirigent, ca vicepreøedinte øi 
øef al resortului Externe øi Presæ (2–17 decembrie 1918). Preøedinte al 
Partidului Naflional fiærænesc (6 mai–21 noiembrie 1933). În 1935, s°a 
desprins de Partidul Naflional fiærænesc øi a creat organizaflia Frontul 
Românesc. Preøedinte al Frontului Renaøterii Naflionale (1940). Deputat 
în Parlamentul României, în toate legislaturile din 1919 pânæ în 1939. 
Preøedinte (28 noiembrie–1 decembrie 1919; 9 iunie 1939–5 septembrie 
1940) al Adunærii Deputaflilor. Membru al Consiliului Naflional Român 
Central. Membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918–1920). 
A fost prezent în delegaflia transilvæneanæ care a prezentat Regelui 
Ferdinand I actul de unire a Transilvaniei cu România. Delegat la 
Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). A pledat pentru reforma 
agraræ øi vot universal. De mai multe ori ministru: de stat pentru 
Transilvania (17 decembrie 1918–12 septembrie 1919; 27 septembrie–
28 noiembrie 1919); al Afacerilor Stræine (1 decembrie 1919–13 martie 
1920; ad°interim 6 iunie–10 august 1932; 11 august–17 octombrie 
1932); de Interne (10 noiembrie 1928–7 iunie 1930; 13 iunie–8 octom
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brie 1930); ministru secretar de stat (1938; 1940). Prim°ministru 
(1 de cembrie 1919–13 martie 1920; 6 iunie–10 august 1932; 11 au
gust–17 octombrie 1932; 14 ianuarie–9 noiembrie 1933). Consilier al 
Coroanei (1938). Dupæ instaurarea regimului comunist, a avut domiciliu 
obligatoriu la Sibiu. Memorialisticæ: Memorii, vol. I (1994); vol. II 
(1995); vol. III (1997).

Valeri, Valerio (monsenior) (1883–m.?. Nunfliu apostolic al Sfântului Scaun în 
România (1933); în Franfla (1936). Preøedinte al Anului Sfânt (1950). 
Director al Academiei Vaticanului.

Valéry, Paul (1871–1946). Scriitor francez. Membru al Academiei Franceze 
(1925).

Væcærescu, Elena (1866–1947). Poetæ, prozatoare, autoare dramaticæ, memo
rialistæ øi diplomat român. A studiat literatura, filosofia, estetica, istoria 
øi mitologia la Sorbona. A debutat în 1886 cu un volum de versuri, 
Chants d’Aurore, care a fost premiat de Academia Francezæ. Se impune 
în lumea literelor franceze, bucurându°se de ecou øi în presa din 
România. În timpul Primului Ræzboi Mondial a desfæøurat o amplæ 
activitate peste hotare în sprijinul intereselor naflionale româneøti. Mem
bru al delegafliei României la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–
1920). Consilier de legaflie la Paris. Delegat supleant la Adunærile 
(III–XIII; XV–XVII; XIX; XXI; XXIII–XXIV) Societæflii Nafliunilor 
(1921–1937). Secretar al delegafliei permanente la Societatea Nafliunilor 
(1921). În 1912 a fondat, împreunæ cu N. Iorga, D. Gusti øi O. Goga, 
Cercul Analelor din Bucureøti øi a participat, alæturi de N. Iorga, la 
întemeierea Ligii Culturale. Având un talent oratoric desævârøit, a con
ferenfliat în mai multe flæri (Belgia, Cehoslovacia, Elveflia, Franfla, Italia, 
Olanda, Polonia, Spania), fæcând cunoscute în lume realitæflile politice 
româneøti øi marile opere culturale ale românilor (Vasile Alecsandri, 
Mihai Eminescu, Octavian Goga, Lucian Blaga, Adrian Maniu, Ion 
Minulescu), traducând din aceøtia øi alcætuind antologii de poezie 
româneascæ. Prezenflæ activæ la Comisia Internaflionalæ de Cooperare 
Intelectualæ din 1922 (alæturi de Albert Einstein, Maria Skłodowska°Curie, 
Paul Painlevé, Gilbert Murray, Paul Valéry, Nicolae Titulescu) øi la 
Institutul Internaflional de Cooperare Culturalæ (cofondator, împreunæ 
cu Paul Valéry, în 1924). Preøedinte al Academiei Feminine de Litere 
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din Paris. Consilier cultural al Legafliei României la Paris (2 iulie 1945). 
Membru de onoare al Academiei Române (11 iunie 1925). Memo
rialisticæ: Le Roman de ma Vie (Romanul vieflii mele, Iaøi, 1997); Din 
amintirile Elencuflei Væcærescu (Bucureøti, 2000).

Venizelos (Veniselos), Eleutherios Kyriakos (1864–1936). Jurist, om politic 
øi de stat grec. A urmat studiile universitare la Atena. Avocat. Membru 
al Partidului Independenflei Cretei. A jucat un rol important în insurecflia 
cretanæ din 1896–1897. În 1905, a condus Adunarea Cretanæ, care a 
hotærât unirea Cretei cu Grecia. Prim°ministru (18 octombrie 1910–
10 martie 1915; 23 august–7 octombrie 1915; 27 iunie 1917–18 
noiembrie 1920; 24 ianuarie–19 februarie 1924; 4 iulie 1928–26 mai 
1932; 5 iunie–4 noiembrie 1932; 16 ianuarie–6 martie 1933). A avut 
un rol determinant în angajarea Greciei în ræzboaiele balcanice øi la 
intrarea ei în Primul Ræzboi Mondial alæturi de Antantæ. Politica sa 
externæ de înflelegere balcanicæ a avut drept rezultat, la sfârøitul ræzboaielor 
balcanice (1912–1913), intrarea în graniflele Greciei a Epirului, Mace
doniei, a unei pærfli a Traciei, a insulelor Mærii Egee, precum øi ratificarea 
unirii cu Creta. Pledoaria sa pentru intrarea Greciei în Primul Ræzboi 
Mondial alæturi de Aliafli a condus la ræsturnarea sa, în douæ rânduri, de 
cætre regele germanofil Constantin I, în 1915. A participat la Conferinfla 
de Pace de la Paris (1919–1920). Delegat la sesiunile Consiliului 
Societæflii Nafliunilor, din 1920. Dupæ douæ tentative eøuate de lovituræ 
de stat (1933; 1935) s°a refugiat în Franfla, la Paris. A fost condamnat la 
moarte în contumacie.

Vicuña, Manuel Rivas (1878/1880–1937). Diplomat, om politic øi de stat 
chilian. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar în Austria øi 
Elveflia (1921); ambasador în Peru (1928–1933); Italia (1934); Franfla 
(1936–1937). De mai multe ori ministru (Igienæ, asiguræri sociale øi 
muncæ; Finanfle; Interne). Ministru de Externe (1922). Prim°ministru 
(1926). Delegat la Societatea Nafliunilor (1920–1921; 1934–1936). 
Preøedintele Consiliului Societæflii Nafliunilor (1936). Membru al Aca
demiei Diplomatice Internaflionale (1927).

Vinea, Ion (pseudonimul literar al lui Ion Eugen Iovanaki) (1895–1964). 
Scriitor øi publicist român. A mai semnat cu pseudonimele: Junius, 
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dr. Caligari, Ajax, Ion I. Ainea ø.a. A publicat poezie, poeme în prozæ, 
prozæ, publicisticæ, traduceri.

Viøoianu, Constantin I. (1898–1994). Diplomat, om politic øi de stat român. 
Licenfliat în litere al Universitæflii din Iaøi. Diplomat în øtiinfle politice øi 
doctor în drept la Paris. Secretar al Comisiei Mixte de Arbitraj de la 
Paris (1926–1929). Expert pe lângæ Legaflia României la Geneva, 
însærcinat cu studierea problemelor aflate spre examinare øi soluflionare 
pe agenda de lucru a Societæflii Nafliunilor (1929–1931). Consilier 
tehnic al delegafliei române la Societatea Nafliunilor (1929–1933). Repre
zentant al României în Secflia informaflii din Secretariatul Societæflii 
Nafliunilor. Raportor pe tema „Colaborarea presei la organizarea pæcii“ 
la cea de°a XV°a sesiune a Adunærii Societæflii Nafliunilor (1935). Unul 
dintre cei mai apropiafli colaboratori ai lui Nicolae Titulescu. Trimis 
extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Haga (1 iulie 1933–1 octombrie 
1935) øi Varøovia (1 octombrie 1935–25 octombrie 1936). Ministru al 
Afacerilor Stræine (4 noiembrie 1944–6 decembrie 1944; 6 decembrie 
1944–28 februarie 1945). A pledat documentat pentru recunoaøterea 
calitæflii de cobeligerant a României în ræzboiul împotriva Germaniei 
hitleriste øi a ultimilor ei acolifli. A subliniat semnificaflia actului de la 
23 august 1944, consecinflele politice, militare, economice øi psiho
logice ale desprinderii României de puterile Axei. Plecat din România 
(1946), a devenit unul dintre liderii emigrafliei anticomuniste române, 
fiind desemnat preøedinte al Comitetului Naflional Român. A denunflat 
opresiunea øi caracterul abuziv al autoritæflilor sovietice de ocupaflie. 
A demonstrat simulacrul alegerilor din noiembrie 1946. Prin memorii 
adresate liderilor occidentali a susflinut cauza poporului român, dreptul 
sæu la libertate øi democraflie într°o Europæ unitæ. A prezentat consecinflele 
nefaste ale trasærii „cortinei de fier“. Activ colaborator la posturile de 
radio „Vocea Americii“ øi „Europa Liberæ“. Ultim colaborator apropiat 
a lui Nicolae Titulescu, i°a evocat în mai multe rânduri personalitatea øi 
opera, dedicându°i un portret politic øi uman færæ egal în literatura 
românæ.

Vlædescu, Toma. Publicist român. Orientare de extrema dreaptæ. Director al 
ziarului „Buna Vestire“.
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Vulcænescu, Mircea (1904–1952). Filosof, sociolog øi economist român. 
Licenfliat în filosofie øi drept la Universitatea din Bucureøti. A participat 
la campaniile monografice ale lui Dimitrie Gusti. A contribuit la 
realizarea Enciclopediei României în 4 volume. Profesor la Øcoala Su
perioaræ de Statisticæ din Bucureøti. S°a impus ca „filosof“ al renumitei 
øcoli sociologice de la Bucureøti. Teoretician al „generafliei de la 1922“. 
În sociologie, a avut o orientare spiritualistæ øi ortodoxæ, apropiatæ de 
înflelegerea româneascæ øi flæræneascæ a existenflei, îmbogæflitæ, în filosofie, 
prin modelul ontologic românesc pe care îl contureazæ printr°o 
investigare fenomenologicæ a existenflei, pornit de la limbajul popular 
arhaic. Vie activitate publicisticæ („Gândirea“; „Cuvântul“; „Viafla uni
versitaræ“; „Ultima Oræ“; „Prezentul“; „Criterion“; „Convorbiri Litera
re“; „Izvoare de filosofie“; „Dreapta“; „Familia“; „Gând românesc“; „Ideea 
româneascæ“). Funcflii publice: director general al væmilor (1935–1937); 
director al Datoriei Publice în Ministerul Finanflelor (1937–1940); 
director al Casei Autonome de Finanflare øi Amortizare øi preøedinte al 
Casei Autonome a Fondului Apærærii Naflionale (1940–1941); subse
cretar de stat la Ministerul de Finanfle (27 ianuarie 1941–23 august 
1944). Director al Datoriei Publice (23 august 1944–30 august 1946). 
Arestat în octombrie 1946, condamnat la 8 ani de temniflæ grea; mort la 
Aiud în octombrie 1952. Lucræri de referinflæ: Omul românesc; Ispita 
dacicæ; Existenfla concretæ în metafizica româneascæ; Dimensiunea româ
neascæ a existenflei. 

Waley, David. Funcflionar superior la Trezoreria britanicæ în perioada inter
belicæ.

Weiss, Louise (1893–1983). Ziaristæ, scriitoare, feministæ, angajatæ în toate 
bætæliile secolului XX. Între 1918 øi 1939, a sprijinit toate proiectele de 
luptæ în favoarea pæcii (apropierea franco°germanæ, primele proiecte de 
realizare ale unei uniuni europene). Pentru ea, europenismul, univer
salismul øi pacifismul sunt indisolubile. În ianuarie 1918 creeazæ revista 
„L’Europe Nouvelle“, prin care susfline øi difuzeazæ ideile Uniunii 
Europene. În scopul continuærii aceloraøi idei øi al diversificærii formelor, 
în 1930 creeazæ, la Paris, Noua Øcoalæ de Pace. În condifliile în care 
opinia publicæ devine din ce în ce mai ostilæ ideii Europei unite, Louise 
Weiss se lanseazæ într°o altæ luptæ, aceea în favoarea femeilor, acflionând 
pentru dreptul de vot al acestora în alegerile municipale, færæ a obfline 
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însæ rezultatele scontate. În februarie 1939 creeazæ un Comitet de 
refugiafli pentru a veni în ajutorul persoanelor persecutate de regimul 
nazist în Germania. În timpul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, 
acflioneazæ în Rezistenflæ, sub numele de Valentine. În 1945, asistæ la 
Procesul de la Nürnberg în calitate de jurnalistæ. În 1979, la vârsta de 86 
de ani, este aleasæ pe lista gaullistæ la primele alegeri europene ale 
Parlamentului European. A prezidat øedinfla inauguralæ, pronunflând un 
memorabil discurs privind istoria, cultura øi diversitatea Europei. A 
propus Parlamentului European crearea unui Muzeu al ideii europene.

Xeni (Zender), Constantin (1878–1963). Jurist, publicist, om politic øi de stat 
român. Licenfliat în drept al Universitæflii din Bucureøti (1902). Doctor 
în drept al Universitæflii din Paris (1904). Deputat în mai multe legislaturi 
(începând cu 1912). Membru al Partidului Conservator°Democrat; al 
Partidului Naflional Român; al Partidului Naflional Liberal. Ministru al 
Muncii øi Ocrotirii Sociale (17 decembrie 1921–17 ianuarie 1922) în 
guvernul Take Ionescu. Ministru de stat (26 februarie–1 octombrie 
1934) în guvernul Gheorghe Tætærescu. Dupæ 1948 se refugiazæ definitiv 
în Elveflia. Colaborator la „Adeværul Literar“; „Luceafærul“; „Semænæ
torul“. Autor a douæ monografii de referinflæ consacrate lui Take Ionescu 
øi I.G. Duca. Memorialisticæ: Figuri ilustre din epoca României Mari 
(Bucureøti, 2009).

Ydewalle, Charles d’ (1901–1985). Jurnalist øi scriitor belgian.

Zamfirescu, Alexandru Duiliu (1892–1968). Diplomat øi scriitor român. 
Licenfliat în drept al Universitæflii din Bucureøti. Licenfliat în litere al 
Universitæflii din Paris. Absolvent al Øcolii de Øtiinfle Politice de la Paris. 
Grade diplomatice: ataøat de legaflie (16 februarie 1918); secretar de 
legaflie cls. III (1 aprilie 1920); secretar de legaflie cls. II (1 noiembrie 
1921); secretar de legaflie cls. I (1 ianuarie 1925); consilier de legaflie 
(1 ianuarie 1930); ministru plenipotenfliar cls. II (1 decembrie 1933); 
ministru plenipotenfliar cls. I (1 aprilie 1939). A îndeplinit mai multe 
funcflii diplomatice la: Roma (1918); Berlin (1921; 1928); Haga (1929); 
Rio de Janeiro (1934); Lisabona (1935); Varøovia (1936); Roma (1938); 
Copenhaga (1939). Director al Presei øi Propagandei la Preøedinflia 
Consiliului de Miniøtri (1927). Director ajutor la Direcflia Protocolului 
øi a Cancelariei Ordinelor; director al Diviziunii Tratatelor din cadrul 
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Ministerului Afacerilor Stræine. Trimis extraordinar øi ministru pleni
potenfliar la Rio de Janeiro (1 februarie 1934–1 octombrie 1935); 
Lisabona (1 octombrie 1935–15 noiembrie 1936); Varøovia (15 noiem
brie 1936–1 aprilie 1938); Roma (1 aprilie 1938–25 septembrie 1939); 
Copenhaga (1 noiembrie 1939–15 octombrie 1940).

Zeuceanu, Alexandru (1874–1950). Jurist, economist, diplomat român. Doc
tor în drept al Universitæflii din Paris (1898). Avocat. Delegat al României 
pentru lichidarea Bæncii Austro°Ungariei (1920). Delegat supleant al 
României în Comisia de Reparaflii (secflia Viena, 1920). Delegat al 
României, cu depline puteri, în Comisia de Reparaflii a Conferinflei de 
Pace de la Paris (Paris, 1925). Între 1928 øi 1933, în disponibilitate cu 
gradul de ministru plenipotenfliar cls. II. Din 1933, trimis extraordinar 
øi ministru plenipotenfliar la Madrid (noiembrie 1933–septembrie 
1935). În 1935, ministru plenipotenfliar øi øef al Delegafliei Financiare 
Române în stræinætate (Paris øi posibilitatea de a°øi fixa øi alte sedii 
secundare în capitalele în care interesele o cereau). Dupæ declanøarea 
celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, a ræmas în Franfla.

Zumeta, César (1860–1955). Diplomat øi om de stat venezuelean. Ministru de 
Interne (1911–1914). Delegat la Conferinfla panamericanæ (1923). Mi
nistru la Roma. Delegat la Conferinfla Internaflionalæ a Muncii (1921–
1926); la Adunærile Societæflii Nafliunilor (1922–1928; 1930–1935); 
Conferinfla internaflionalæ privind tratarea stræinilor; la Comisia pregæ
titoare a Conferinflei pentru dezarmare. Ministru la Paris øi la Berna 
(1927). Membru al Academiei Diplomatice Internaflionale (1926).
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